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Prostějov si připomenul 625. výročí
povýšení na město

Foto: Mária Karľáková

®

Oblíbená značka - český výrobce

Plavky | Trika | Tuniky | Šaty
Kalhoty | Leggins | Fitness

15072930710

Obchodní pasáž ANDĚL, Anenská 25 Prostějov

tel: 799 996 777 www.sissymoda.cz

Pondělí - Pátek: 9-12 hod., 13-17 hod. Sobota: 9-12 hod.
BĚLECKÝ MLÝN

630.000 Kč
Dřevěná chata 3+1 na kamenných základech, s prosklenou verandou se nachází uprostřed zalesněného pozemku (282 m2) a náleží k ní i velká zahrada s jezírkem (2.136 m2).

MOSTKOVICE

POPTÁVKA
Pro starší manželský pár
hledáme byt 1+1, 2+1,
nebo 3+1.

15072930711

400.000 Kč
na Plumlovské přehradě nabízíme částečně podsklepenou chatu 3+1 s terasou, 250 m od pláže
U vrbiček, Elektřina zavedena.

Prosíme nabídněte.
Tel.: 734 747 528

1504273/0417

SISSY

zlatnictví Kalábová + K
v Prostějově NENÍ naší pobočkou
ani obchodním partnerem

POPTÁVKA
Hledáme pro klienta
dům se zahradou, nebo
chalupu na Prostějovsku.
Prosíme nabídněte.
Tel.: 734 747 528

HORNÍ ŠTĚPÁNOV - novinka
1.200.000 Kč

Nabízíme suchý RD 5+kk po kompletní rekonstrukci k bydlení i rekreaci. V přízemí je WC,
vstupní místnost, kuchyně s jídelnou, ze které
lze projít do pokoje s krbem, do koupelny a na
dvorek, v patře jsou 2 místnosti.

1501273/0045

Kamenná
prodejna

NOVĚ OTEVŘENO!

 stylová restaurace pro šedesátšest hostů
 sál pro šedesát hostů, prostory pro

15062930657

svatby a oslavy
 firemní akce - školení
 venkovní terasa s nádherným výhledem
 jedenáct dvoulůžkových pokojů s možností
přistýlky
 luxusní svatební apartmá s vířivkou

Anenská 4263/25, 796 01 Prostějov NC Anděl

1505253/0523

AKCE:

k nákupu nad 4.000,- Kč
tapeta ZDARMA

Provozní doba:
		

Ne-Čt 8:00-22:00
Pá-So 8:00-23:00

Tel.: 792 303 952, 604 507 669
facebook.com/hotelplumlov,

www.hotelplumlov.cz
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Josef Duda (1905–1977)

– vlastenec, odbojář, letec a čestný člověk

Před 110 lety – 9. srpna 1905 – se
narodil generál letectva Josef Duda.
Rodák z Prahy pocházel ze sokolské,
vojenské a veřejně činné rodiny. Po
absolvování Vojenské akademie
v Hranicích v roce 1925 byl vyřazen
jako poručík dělostřelectva. Jeho
prvním působištěm byl dělostřelecký pluk 111 v Košicích. Absolvoval
různé pozorovatelské školy a kurzy
a v roce 1933 absolvoval pokračovací a stíhací pilotní školu při Vojenském leteckém učilišti v Prostějově.
V letech 1933–1935 byl instruktorem letectví ve Vojenském leteckém učilišti v Prostějově. Ve druhé
polovině 30. let působil u leteckého
pluku 3 M. R. Štefánika ve funkcích
velitelů stíhacích letek a perutí ve
Vajnorech, Piešťanech a v Nitře.
Po 15. březnu 1939 se ihned zapojil do ilegální činnosti. V červnu 1939 emigroval do Polska, kde
vstoupil do československé zahraniční armády. Následovala cesta do
Francie, přijetí do cizinecké legie
a přemístění do tamního výcvikového střediska francouzského
stíhacího letectva. Byl pověřen výcvikem našich stíhačů v Chartres.
V hodnosti kapitána francouzského
letectva se zapojil do bojové činnosti
jednotky La Fayette na americké stíhačce Curtiss Haw 75. Po kapitulaci
Francie v červnu 1940 odletěl do
Alžíru a odtud se dostal se skupinou našich letců přes Cassablancu
do Gibraltaru a lodním transportem do britského přístavu Cardiffe.
Na základně Duxford vstoupil do
řad Royal Air Force (RAF). Stal se
členem 312. čs. stíhací perutě. Byl
velitelem její letky „A“. Podílel se na
závěrečné fázi bitvy o Velkou Británii svými patnácti vzlety (8 hodin 20
minut) na stroji Hawker Hurricane
Mk. I. Po odchodu z operační činnosti působil ve vyšších velitelských
a štábních funkcích (např. Inspektorát čs. letectva, velitel čs. depotu v St.
Athanu, styčný důstojník u britského velitelství stíhacího letectva).
Do vlasti se vrátil 18. 5. 1945

v hodnosti plukovníka. Od 1. 6. 1945
se stal velitelem Vojenského leteckého učiliště v Prostějově. Zároveň byl
předsedou Aeroklubu gen. Aloise
Vicherka v Prostějově. 3. 3. 1948 byl
z funkce velitele odvolán a poslán na
nucenou dovolenou. Od roku 1949
byl přeložen do zálohy a degradován
do hodnosti vojína. Následující léta
do odchodu do důchodu pracoval
jako dělník a řidič v Hanáckých železárnách v Prostějově. Zemřel 7. 12.
1977 v Prostějově. V srpnu 1990 byl
rehabilitován. V lednu 1991 byl povýšen in memoriam na brigádního
generála a v roce 2002 mu byl udělen Řád Bílého lva III. třídy vojenské
skupiny in memoriam.
Za jeho odbojovou činnost v letech 2. světové války mu byla udělena
různá československá a zahraniční
vyznamenání, např. Československý
válečný kříž 1939–1945, medaile Za
zásluhy I. stupně, medaile Za chrabrost před nepřítelem, Croix de Guerre, The Star 1939–1945 with Battle of
Britain Claps, The War Medal 1939–
1945 a Řád Britského impéria (CBE)
udělený anglickým králem Jiřím VI.
v roce 1947. Toto vyznamenání už
nemohl převzít osobně, bylo předáno jeho příbuzným na britském
velvyslanectví v Praze až 9. 12. 1986.
Na Josefa Dudu s láskou a úctou
vzpomínali jeho spolubojovníci, přátelé a žáci. Patřili mezi ně například
Karel Mrázek, Ladislav Benhart,
František Fajtl, František Peřina, Josef
A. Jaške, Jindřich Prokop, František
Loucký, Antonín Liška, Rudolf Zima,
Josef A. Balejka, Karel Vildomec.
Takto na něj vzpomínali jeho pražští
přátelé – členové Sokola z Prahy-Hradčan: „Josef Duda se nedočkal
rehabilitace, ani vojenské a ani občanské. Kruté bezpráví, kterým byl postižen, nebylo za jeho života odčiněno.
My, kteří jsme znali jeho nekompromisní charakter, vzpomínáme na
něho jako na skutečného vlastence,
vzorného občana, statečného vojáka
a vynikajícího letce a zdárného vychovatele leteckého dorostu, na jeho
zásluhy v boji za pravdu, právo, spravedlnost a mír – s upřímnou úctou.“
Životní osudy generála letectva
Josefa Dudy zachytil v monografii
Velitel stíhacího letectva jeho synovec Zbyněk Miloš Duda. Památku
tohoto statečného člověka, důstojníka a občana Prostějova připomíná
v našem městě název ulice, pamětní deska na domě v ulici Sádky č. 6
(odhalená 11. 11. 2008) a místo posledního odpočinku na městském
hřbitově.
Hana Bartková
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Zrekonstruované náměstí T.G.Masaryka otevřeno! Na slavnostním stříhání pásky
akci rekapituloval primátor města Miroslav Pišťák.

Na ZŠ a MŠ Palackého mají nové víceúčelové hřiště.

Prostějovské kulturní léto v plném proudu.

Periodický tisk – Prostějovské radniční
listy vydává jedenkrát měsíčně Statutární město Prostějov, nám. T.G.Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov, IČO: 00288659. Distribuováno zdarma do každé domácnosti.
Redaktor: Jana Gáborová, e-mail: jana.gaborova@prostejov.eu, tel: 603 555 904. Bezplatná informační linka magistrátu:
800 900 001. Inzerce: reklama@vecernikpv.cz, 733 325 041. Sazba: Haná Press., s. r. o., Olomoucká 10 Prostějov, tel: 582 333 433,
e-mail: vecernik@pv.cz. Tisk: MAFRA, a. s., Pavelkova 7, Olomouc. Registrační číslo: MK ČR E 111 44. ISSN 2336-3215

29. července 2015

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.
Strana 3
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Informace

Přejmenovat Hlaváčkovo náměstí UZAVÍRKA KŘIŽOVATKY NA PŘIKRYLOVĚ
NÁMĚSTÍ ZAPOČALA V PONDĚLÍ 20. 7. 2015
na náměstí Václava Havla?

Lidé v anketě řekli NE!

Na webových stránkách města nedávno probíhala anketa, při které se
lidé mohli vyjádřit k otázce přejmenování Hlaváčkova náměstí na náměstí
Václava Havla. Anketa k iniciativě
skupiny občanů zasazujících se o přejmenování probíhala v době od 4. 6.
do 30. 6. 2015 a zúčastnilo se jí 4783
hlasujících.
Náměstek primátora Jiří Pospíšil
spuštění hlasování odůvodnil takto:
„Dle nám dostupných reakcí nemá
tento nápad jen samé příznivce, ale
i kritiky. Někteří občané zkrátka nepovažují přejmenování kteréhokoli
náměstí či ulice v Prostějově za dobrý
nápad. A to zejména z důvodu výměny
všech dokladů a smluv a s tím spojenými komplikacemi pro lidi v takové
lokalitě bydlící či podnikající. Prostřednictvím webové ankety bychom
se proto chtěli pokusit zjistit, jak vážný je skutečně zájem o přejmenování
navrhovaného Hlaváčkova náměstí
na náměstí Václava Havla,“ vysvětlil
náměstek primátora Jiří Pospíšil s tím,
že výsledek ankety jednoznačně určil,
že přejmenování Hlaváčkova náměstí
si hlasující nepřejí. Užití jména bývalého prezidenta by se navíc prodražilo o licenční poplatek, který si účtuje
Knihovna Václava Havla a Nadace
Dagmar a Václava Havlových Vize 97.
Částka je asi třicet tisíc korun.
Své NE do ankety poslalo 4 442
hlasujících, pro ANO se pak vyjádřilo 341 respondentů. Z jedné IP adresy bylo možno hlasovat vícekrát, což
platilo jak pro hlasující vyjadřující
souhlas, tak nesouhlas. Při odfiltrování prostých odpovědí ANO/NE vyjádřilo komentovaný názor v anketě
celkem 618 hlasujících, z nichž 35
hlasovalo ANO (a přidalo svůj vlastní komentář), 583 hlasovalo pro NE
(s přidáním vlastního specifického
komentáře). Výsledky ankety jsou
tedy vypovídající v tom smyslu, že
jednoznačně odrážejí poměr hlasujících pro a proti přejmenování – drtivá většina je proti přejmenování.
Z ohlasů ankety:
„Rozhodně ne, pan Hlaváček zde žil
a myslím, že stačí Havlovo letiště.“
„Nastanou zbytečné komplikace pro
lidi, bydlící v této lokalitě, nehledě na
to, kolik peněz bude stát změnit všechno, kde je název Hlaváčkovo náměstí
obsažen. Zbytečně vyhozené peníze,
které lze uplatnit rozhodně jinde, než
ke změně názvu lokality. Kdo chce, na
Václava Havla si vzpomene i bez přejmenovávání. Stačilo letiště Václava
Havla.“
„Není důvod k takovému kroku.
Zbytečně vyhozené peníze“
„Bohatě stačí Ruzyňské letiště.“
„Zásadně nesouhlasím s jakýmkoliv
přejmenováním náměstí a ulic!“
„Nepochopil jsem důvod, proč by se
mělo náměstí přejmenovávat. Co pro
naše město Václav Havel udělal přínosného????“
Strana 4

„Když přejmenovat nějakou ulici
nebo náměstí, proč nepojmenovat po
nějakém rodákovi? Třeba Otto Wichterle.“
„Václav Havel má v Praze letiště. Já
bych ho pojmenovala po rodačce Mileně Dvorské.“
„Světem uznávaný pan Václav Havel by si zasloužil mít své jméno na
prostějovském náměstí. Připomínky, jako že se bude muset přepisovat
vše s tím související, nejsou vůbec na
místě. Naše rodina přepisovala své
bydliště už šestkrát kvůli přejmenování a nikdy o tom nebyla žádná diskuze.“
„Komplikace pro občany bydlící či
podnikající v přejmenovávané lokalitě - přejmenování nepřinese žádný
efekt“.
„Nevidím to jako příliš dobrý nápad
a to nejen z ekonomického pohledu.
Spousta občanů mu prostě nemůže
odpustit jisté politické kroky. Nicméně jsem rád, že je možnost se vyjádřit,
protože Prostějované by měli být ti, co
rozhodnou.“
„Až se odhalí pravda o Havlovi,
budete název zase měnit.“
„Jistěže souhlasím, Václav Havel
má renomé. A Hlaváček byl kdo?“
Kdo byl Hlaváček?
František Josef Hlaváček (18531937), pocházel z Teplicka, byl profesí
horník, dále dělnický předák, novinář a básník, organizátor dělnických
spolků a sociálně demokratický činitel, účastnil se stávek a často byl za to
vězněn. Vydával také různé časopisy.
Koncem roku 1884 společně s J. B.
Peckou začal v Prostějově vydávat
Duch času, redakce byla v tehdejší
Nové ulici č. 16 (nyní Dobrovského),
ale protože neodpovídala požadavkům okresního hejtmanství na policejní dozor, musela být přemístěna
do centra města na tehdejší Rudolfovo náměstí, nyní Vojáčkovo nám.
č. 10. V Prostějově působil do února
1886. V důsledku perzekuce odjel
z Prostějova do USA, kde v roce 1937
v Chicagu zemřel. V Prostějově měl
však řadu přátel z řad místní soc.
demokracie (Rudolf Bechyně, Stanislav Manhard) a občas se sem vracel,
např. v roce 1922, kdy pobýval ve své
vlasti jako delegát sjezdu soc. demokracie. Je autorem českého textu Písně práce.

Doplňme ještě pojmenování
náměstí v různých obdobích:
1896 - Hálkova ulice
1908 - Hálkovo nám.
27. 1. 1939 - Havlíčkovo náměstí
13. 11. 1940 G
 oethovo nám.
(Goethe-Platz)
27. 7. 1945 Hálkovo nám.
14. 12. 1945 Štefánikovo nám.
od 5. 4. 1955 Hlaváčkovo náměstí
O případném dalším postupu rozhodnou orgány města.
-red-

Potrvá dva měsíce

Důvodem uzavírky je výstavba okružní křižovatky.
Délka uzavírky: cca 100 m
Délka objížďky: cca 6 km

Stanovení trasy objížďky: doprava je vedena obousměrně po silnici
II/150 na ulici Plumlovská, po místních komunikacích na ulicích Josefa
Lady, U Stadionu, Kostelecká, Martinákova, Sladkovského, dále po silnici II/366 na ulici Olomoucká, po silnici II/150 na vnitřním městském
okruhu na ulicích Vápenice, Újezd, Wolkerova, Poděbradovo náměstí,
Palackého.
-jg-

BladeNights Prostějov
Nočním Prostějovem na
kolečkových bruslích za doprovodu
hudby a policejních
vozů….

Termíny:

21. 8. 2015
4. 9. 2015
Sraz vždy ve 20.00 hod na Dětském dopravním hřišti.
Trasa cca 10 km. Kolečkové brusle a přilbu s sebou.

29. července 2015
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Radní výrazně navýšili rozpočet Slivovice putuje do budoucnosti
celoplošných oprav chodníků
Vedení města vyšlo vstříc žádostem bytových družstev a společenství vlastníků o celoplošné opravy
chodníků. Na červnové schůzi rada
města rozhodla o navýšení položky oprav chodníků o 1,29 mil. Kč
z rezervy pro rozpočtová opatření. Opraveny budou chodníky ve
Šmeralově ulici, na Sídlišti svobody
a v Havlíčkově ulici.
Ve Šmeralově ulici bude opraven
přístupový chodník vedle bloku č. 2123. Celková rekonstrukce komunikací
pro pěší včetně přístupových chodníků ke vchodům bude provedena na
Sídlišti svobody před blokem č. 18.
„V prvním případě jsou náklady odhadovány na přibližně 170 tisíc korun, ve
druhém pak činí 640 tisíc korun,“ vyčíslil Jiří Pospíšil, náměstek primátora.
Odbor správy a údržby majetku
města dále navrhuje opravit chodník
v Havlíčkově ulici od budovy střední
školy kolem Dopravního inspektorátu Policie ČR k Okresnímu soudu.
„Také rekonstrukce tohoto frekventovaného a dopravně významného
chodníku byla schválena. Náklady
na jeho opravu včetně vyrovnání
původních kamenných obrubníků

Vedení města uložilo do dvou nových tubusů vzkazy pro budoucí generace. Ty byly uloženy do pozlacené makovice věže radnice společně s kopiemi
dokumentů nalezených v původních dvou tubusech. „Vzhledem k jedinečnosti některých dokumentů byly jejich originály uloženy ve fondu archivu
města Prostějova s tím, že do tubusů byly vloženy jejich kopie společně s informací, kde se nacházejí originály. Ze stavu dokumentů uložených před
100 lety je zřejmé, že způsob uložení zajistil jejich dochování ve velmi dobrém stavu,“ uvedl primátor Miroslav Pišťák. Nedílnou součástí vzkazu pro
budoucí generace je i láhev pamětní slivovice ke 100 letům radnice, kterou
ze svých zásob vydal náměstek Zdeněk Fišer.

jsou předběžně vyčísleny na 480 tisíc
korun,“ sdělil Jiří Pospíšil s tím, že
všechny předběžné ceny jsou vypočteny včetně daně z přidané hodnoty.
Na celoplošné opravy chodníků tak
město vyčlenilo v letošním roce již
5,3 milionů korun, což je ve srovnání s rokem 2014, kdy byly v rozpočtu
města schváleny 3 miliony korun,
o sedmasedmdesát procent více.

Mgr. Jana Gáborová,

mluvčí Magistrátu

města Prostějova

15062930664

INZERCE

V tubusech jsou uloženy
tyto dokumenty:
- Složení Zastupitelstva města Prostějova
v současném volebním období
- Aktuální plán města Prostějova
- Prostějovské radniční listy – vydání
z roku 2014 rekapitulující předešlé
volební období se souhrnnými informacemi, co vše se za tuto dobu postavilo a zvláštní vydání ke 100 letům
radnice
- Poslední Rating města Prostějova
- Fotografie města – z fotografií uložených do tubusu před 100 lety byly vybrány pohledy a ty byly pro porovnání
nafoceny v současnosti
-
Přehled z demografického výzkumu
(počet obyvatel, věkové složení, počet
škol, počet DPS, …)
- Pamětní medaile k 90 a 100 letům radnice
+ odznak ke 100 letům radnice + upomínkové předměty (například těžítko radnice)
- Osobní vzkazy členů vedení budoucím
obyvatelům města. Jana Gáborová,
 mluvčí Magistrátu města Prostějova

Přijmeme

Potřebujete nový občanský průkaz?
Můžete přijít už v 7:00 ráno
ŘIDIČE PRO MEZINÁRODNÍ

15062930668

KAMIONOVOU DOPRAVU
•
•
•
•
•

Požadujeme ŘP sk. C,E,
profesní průkaz,
kartu řidiče,
psychologické vyšetření.
Praxe vítána, angličtina výhodou.

VODICA, s.r.o., tel.: 582 384 770
29. července 2015

Vzhledem k náporu žadatelů o občanské průkazy, kterým v letošním
roce končí platnost tohoto dokladu,
přistoupil Magistrát města Prostějova
k rozšíření provozní doby na jednom
z pracovišť odboru občanských záležitostí.
„Už od pondělí 13. července, a to
až do odvolání, je oddělení registru
obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů na Školní ulici č.
4 otevřeno již od 7:00 hodin. Dobu
obsloužení klientů sice nelze zkrátit,
ale rozšířením provozní doby vyřídíme žádostí více,“ uvedla vedoucí

odboru Marie Javůrková s tím, že
v případě potřeby dojde k dalším
organizačním opatřením v září letošního roku.
„Je třeba si uvědomit, že jak rozšíření provozní doby, tak i případné
přijetí dalších zaměstnanců vyřizujících žádosti o nové občanské průkazy,
bude město Prostějov hradit ze svého
rozpočtu. Přestože tím do určité míry
řešíme agendu přenesené státní správy,
rozhodli jsme se, že i za cenu zvýšených nákladů na provoz úřadu vyjdeme
v tomto směru občanům vstříc.
-jgStrana 5
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Naše náměstí
Naše náměstí T. G. Masaryka
prošlo v uplynulých osmi měsících revitalizací, a to v prostoru
před radnicí a v centrální části –
na tzv. kuželně.
Hlavní náměstí (též hlavní
rynk) se utvářelo v souvislosti
s kolonizací osady od 13. století
v podobě velkého náměstí orientovaného od východu k západu
a zahrnovalo i nynější náměstí E.
Husserla. Toto bylo v 15. století
odděleno vestavěním domů tzv.
špalíčku mezi Dukelskou bránu
a náměstí S. Čecha (v místě nynější Zlaté brány). Náměstí bylo
situováno kolmo k původní středověké osadě zahrnující dnešní
Žižkovo náměstí. Do 80. let 19.
století bylo propojeno s Žižkovým náměstím v jeden celek, což
se odrazilo i ve společném názvu
Hlavní náměstí.
Od středověku až do roku
1933 plnilo především funkci
tržiště. Prošlo řadou úprav a proměn. Přibyly nové dominanty: renesanční radnice z let 1521–1530
s přistavěnou barokní lodžií (od

roku 1850 okresní soud, od 1905
muzeum), barokní mariánský
sloup (1714) pořízený měšťanem
a advokátem Karlem Antonínem
Schellenbergerem, nová radnice
(1914), památník T. G. Masaryka (1998). Měnily se jeho názvy:
Hlavní, Dolní, Františka Josefa,
Wilsonovo, Masarykovo, 9. května, T. G. Masaryka. Měnil se samozřejmě i vzhled měšťanských
domů.
Centrální náměstí vypadalo
však neutěšeně a až do zásadní
přestavby pro něj platila slova
Jaroslava Mathona: „Hlavní náměstí hrubě vydlážděné oblými
kameny působilo sice svou rozlohou, ale postrádalo malebného
rámce a úpravy.“ V roce 1914
a 1924 dostalo novou dlažbu, přibylo osvětlení, ale teprve v roce
1933 získalo moderní podobu
podle návrhu architekta Jindřicha Kumpošta. V podélné ose byl
vytvořen procházkový chodník
s příčnými přechody a dvěma
vyvýšenými sadovými pásy, bylo
instalováno nové veřejné osvět-

lení a provedena výměna sochy
sv. Jana Nepomuckého (původní
socha byla nahrazena sochou
hodnotnější).
Na uniformitě a šedi se podepsala léta šedesátá a léta normalizace, především úpravami
prostoru před muzeem, nekoncepční výsadbou zeleně a celkovým pojetím. V 90. letech
minulého století sice proběhly
opravy náměstí, ale kuželna měla
nadále svoji původní podobu,

takže zásadní revitalizace byla
nutná a potřebná. Dostali jsme
jí náměstí odpovídající moderním stavebním, urbanistickým
a architektonickým trendům při
respektu ke Kumpoštovu projektu a k historickému dědictví
našich předků. Kladně můžeme
ocenit nejen opravu marián-

ského sloupu, ale i skutečnost,
že se sem po restaurování vrátí
umělecky cenná socha sv. Jana
Nepomuckého (1731) od Jiřího
Antonína Heinze pořízená měšťanem Jiřím Prokeschem. Naše
náměstí si tuto zásadní proměnu
bezpochyby zasloužilo.

Hana Bartková

Dopravní okénko
náměstkyně primátora RNDr. Alena Rašková tentokrát radí, jak s dětmi na kole
Jak se chovat a co učit
děti podle věku

Věk 5 - 6 let
“Učte své děti”

Jízdní kolo je nejen dopravní
prostředek, ale je využíváno také
ke sportování a využití volného
času. Správně vybavené jízdní
kolo a správné chování v provozu je základem jakéhokoliv pohybu dítěte na jízdním kole.

Pro jízdu na kole platí stejně
jako pro chůzi po chodníku – vždy
je nutné být s doprovodem. Zvažte
pečlivě, jestli je nutné jet s dítětem
na kole po silnici, zda není lepší
pohybovat se raději po cyklostezkách.

Věk 0 - 4 roky
Pokud již dítě dospělo do věku,
kdy začne jezdit na různých jezdítkách a tříkolkách, je nutné zvážit
vhodnost místa, kde se pohybuje
a vždy zajistit dohled dospělé osoby. V případě, že dítě povezete na
jízdním kole, pak pamatujte na
to, aby bylo vždy v sedačce chránící jeho nohy i záda s možností
připoutání. Samozřejmostí je
také zajištění ochrany hlavy dítěte
(i dospělého) cyklistickou přilbou
a zajištění viditelnosti pestrými
barvami a reflexními doplňky,
stejně jako je důležitý správný výběr místa pohybu.

Čemu dítě na kole učit:
• volit správnou jízdní stopu,
• udržovat přímý směr jízdy,
provozu na pozemních komuni• bezpečně brzdit a zastavovat,
kacích mnohem více zranitelný.
• být viditelný,
• vždy používat cyklistickou přilbu. Současně se blíží doba, kdy dítě
bude moci samo jezdit na kole
v provozu. A stejně jako je přiVěk 7 - 10 let
pravováno na svou první cestu do
“Výuka k samostatnosti”
školy, měli bychom je připravit na
Vysvětlete dítěti zásady bezpeč- první samostatnou jízdu na kole
né cyklistiky – nutnost používání po silnici. Příprava na samostatochranných pomůcek (cyklistic- nou jízdu musí probíhat pod dokých přileb), využívání cyklistic- hledem osoby starší patnácti let.
kých tras a stezek. Zároveň dětem Nejvhodnější je pak příprava pod
vysvětlete, jak je cyklista oproti dohledem kvalifikovaných lektorů
motorizovaným
účastníkům na dětském dopravním hřišti.

Strana 6

Dítě byste měli naučit:
pravidlům silničního provozu;
řešení dopravních situací;
kontrolovat správnou výbavu
jízdního kola.
Přesvědčte je také o tom, že skateboard a kolečkové brusle patří
na hřiště, nikoli na chodník nebo
silnici.

Věk 10 – a více let
“Nechte děti přemýšlet”
Od deseti let mohou děti jezdit
samostatně v silničním provozu.
Toto právo s sebou nese především
schopnost přijmout odpovědnost
spočívající v zajištění vlastního
bezpečného pohybu v dopravě.
Při samostatné jízdě by dítě
v tomto věku mělo splňovat:
mít potřebnou znalost dopravních předpisů;
bezpečně ovládat jízdní kolo;
mít jízdní kolo ve správném
technickém stavu;
vždy používat ochrannou cyklistickou přilbu;
být dostatečně viditelný.

Pozornost je třeba věnovat
správnému vybavení jízdního
kola. Pokud není cyklista za snížené viditelnosti dostatečně vidět,
nebo nemá-li dostatečně funkční
brzdy, odpovídá tomu i pravděpodobnost vzniku dopravní nehody
a jejích následků. Také jízda se
sluchátky v uších je zcela nepřípustná. Pokud jedou cyklisté ve
skupině, měli by jet za sebou co
nejblíže k pravému okraji vozovky
s dodržením bezpečné vzdálenosti
mezi sebou.
Upozorňujte na důsledky dopravních nehod na další život
dítěte – usmrcení, těžké újmy na
zdraví, právní důsledky nedodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích jako porušení zákona. Diskutujte s dítětem
o nebezpečí v silničním provozu
a buďte připraveni argumentovat
a vysvětlovat.
I zde platí – jděte svému dítěti
příkladem – ať již jako cyklista,
řidič, nebo jako chodec.

Zdroj: www.ibesip.cz
29. července 2015
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Studie na výstavbu komunitních domů pro seniory
Město Prostějov se připravuje na možnost podání
žádosti o dotaci na projekt
výstavby komunitních domů
pro seniory. Pro tyto účely
připravuje potřebnou studii
na jejich realizaci. Jedná se
o domy s minimálně deseti,
maximálně však pětadvaceti
bytovými jednotkami, přičemž podlahová plocha bytu

Město vyzkouší novou
technologii úspory
veřejného osvětlení

Město zakoupí zařízení
Energy Saver zabezpečující
snížení spotřeby elektrické
energie u veřejného osvětlení. Zkušebně bude instalováno na sídlišti Hloučela.
Dodavatel technologie garantuje roční úsporu elektřiny ve výši 15%. Reference na
toto zařízení poskytlo město
Přerov a Kroměříž.
Rada města na své poslední
schůzi schválila rozpočtové
opatření ve výši 82.817 Kč,
což je pořizovací cena zařízení. „Návratnost investice je
vypočtena na 4,17 roku, což
považujeme za ekonomicky
výhodné opatření. Dodavatel
poskytuje na zařízení záruku
5 let s předpokládanou technickou životností 20 roků,“
poznamenal Jiří Pospíšil, náměstek primátora.
Energy Saver pracuje na
principu řízení optimalizace
napětí pomocí patentovaného transformátoru se speciální indukcí, kalibrovanou
na konkrétní odběrné místo.
Je umístěno v samostatné
rozvodné skříni, která bude
napojena na rozvaděč veřej29. července 2015

Informace

ného osvětlení v ulici A. Slavíčka, ze kterého je napájeno
veřejné osvětlení na sídlišti
Hloučela. „Zařízení snižuje ztráty vedení elektrické
energie, prodlužuje životnost
výbojek a snižuje teplotu svítidel a kabelů,“ vysvětlil Jiří
Pospíšil.
Roční spotřeba na předmětném odběrném místě
je přibližné 56 MWh s celkovými náklady 109.312 Kč
bez DPH. Na základě kontrolních měření a výpočtů
dodavatel technologie garantuje patnácti procentní roční
úsporu, což je 16.396 Kč bez
DPH. Přitom příklady z již instalovaných zařízení dokládají
úsporu ještě vyšší, a to nad
20%. „Na základě zkušebního ročního provozu zařízení
Energy Saver vyhodnotíme
úsporu nákladů na elektrickou energii pro veřejné osvětlení na sídlišti Hloučela, jeho
kvalitu a vliv na spolehlivost
veřejného osvětlení. Potom
je možné uvažovat o pořízení
dalších zařízení i do jiných
lokalit města,“ dodal Jiří Po-jgspíšil. 

nesmí překročit 45 m2. Prostředky potřebné pro zpracování studie, která je jedním
z předpokladů pro podání žádosti o podporu, rada města
již uvolnila.
Podmínkou přidělení dotace je koncepce i zajištění
společně sdílených prostor
pro obyvatele domu a dostupnost terénních sociálních

služeb. Cílovou skupinou
projektů jsou seniory s průměrným měsíčním příjmem
do jednonásobku průměrné
měsíční mzdy, resp. 1,2 násobku v případě dvoučlenné
domácnosti.
„Dotace je pak poskytována
ve výši 650 tisíc Kč na bytovou
jednotku, její celková výše však
může být maximálně 500 tisíc

EUR, což při kurzu 27 Kč/1 €
činí přibližně 13,5 milionů Kč.
Vyhlašovatelem dotačního titulu Komunitní dům pro seniory
v programu Podpora bydlení je
Ministerstvo pro místní rozvoj
České republiky,“ vysvětlil uvolněný radní Jaroslav Šlambor.

Mgr. Jana Gáborová,
 mluvčí Magistrátu města
Prostějova

Prostějov oslavil výročí
povýšení na město

Kejklíři, rytíři ve zbroji, dámy
v dobových kostýmech, tanečnice, žongléři či bubeníci. To vše
a mnohem víc mohli vidět v sobotu návštěvníci centra města. Na
náměstí T. G. Masaryka proběhly
oslavy 625. výročí povýšení Prostějova na město.
Za vším stálo pořádání výročního trhu a tím i povýšení
Prostějova na město. Ceremonie
proběhla před 625 roky a zasadil se o ni Petr z Kravař u markraběte Jošta, který trhy povolil.
Atmosféru tehdejších dní si mohli
vychutnat všichni, kteří se minulou sobotu na oslavy přišli podívat.
Program byl věnován jak malým,
tak i velkým návštěvníkům centra
města. „V nabídce se daly najít třeba pohádky pro drobotinu, ukázky
umění rytířů, tanečnic, kejklířů či
mušketýrů. Milovníci starých zbraní si také přišli na své. K vidění byly
ukázky střelných zbraní, nechyběly ani mučicí nástroje,“ uvedla
náměstkyně Ivana Hemerková.
Horkým podvečerem se nesly zvuky historických kapel, závěrečnou
tečku za oslavami 625 let povýšení
Prostějova na město udělala ohňová šou.
Anna Kajlíková,
referent mediální
komunikace Magistrátu města
Prostějova

Město Prostějov obdrželo i několik e-mailů
s poděkováním za zdařilou akci:
Dobrý den, chtěla jsem alespoň touto cestou moc poděkovat za
krásné oslavy města. Ač bylo až příliš slunečné počasí, rytíři, princezny, hudební kapely prostě celý program opravdu podařený !!!
Přejeme mnoho úspěchů a těšíme se na příští rok.

(s pozdravem rodina V.)
Dobrý den,
jenom to vedro bylo malým znamínkem na kráse prostějovských
slavností, dcerám se líbili rytíři, manžel mohl nechat oči na tanečnicích a já se nasmála u katovského představení.
Děkujeme všem zúčastněným
K. M. s rodinou
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Vnitroblok ulic Bulharská, Okružní
Proč se recyklují nefunkční
a Waitova se obyvatelům líbí
Město Prostějov
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V úterý 30. 6. 2015 byla dokončena revitalizace vnitrobloku
ulic Bulharská, Okružní a Waitova v Prostějově. Práce probíhaly
od října 2014 a zhotovitelem byla
firma STRABAG a.s.. Obnova si
vyžádala 4 815 241 Kč vč. DPH.
„Ve vnitrobloku byla zbudována
nová komunikace, nové bezbariérové vstupy do obytných
domů, nové plochy pod sušáky

na prádlo a klepač na koberce.
Dále bylo vybudováno 37 parkovacích míst pro auta,“ uvedl
náměstek Jiří Pospíšil a doplnil,
že v rámci sadových úprav bylo
vysázeno 268 kusů keřů. Podél
ulice Okružní byl zbudován
nový chodník a veřejné osvětleAnna Kajlíková,
ní.
referent mediální komunikace
Magistrátu města Prostějova

Jezdecká kasárna:
Studie rozhodne!

Rada města na své poslední
úterní schůzi jednala, mimo
jiné, také o demolici jezdeckých kasáren. Zatímco bourání bočních přístaveb již zastupitelé odsouhlasili, o existenci
hlavní budovy se stále jedná.
Směr dalšího postupu ukáže
studie variantního řešení, na
kterou Rada města Prostějova uvolnila v odsouhlaseném
rozpočtovém opatření 200 tisíc
korun.

„Studii děláme z požadavku
územního plánu, který v dané lokalitě předepisuje před zahájením
jakékoliv výstavby zpracování
územní studie. Dalším důvodem je
požadavek opozičních zastupitelů,
kteří trvají na zachování stávající
budovy. Dostaneme tak odpověď
na to, jestli je ekonomicky výhodnější stavět takzvaně „na zelené louce“ nebo nákladně rekonstruovat
stávající, zchátralou budovu,“ vysvětlil náměstek primátora Zdeněk
Fišer. Podle jeho slov je také nezbytné zjistit, zda případná rekonstrukce umožní změnu dispozičního
uspořádání kasárenského objektu
tak, aby vše vyhovovalo současným
požadavkům na bydlení.
„Stávající dispozice kasáren je
dána požadavkem na hromadné ubytování vojáků. Přestavba,
například na komunitní dům
pro seniory, si vyžádá podstatný
zásah do stavebních konstrukcí.
Je otázkou, jak by se cítili budoucí
obyvatelé v bývalém, byť zrekonstruovaném kasárenském objektu,“ doplnil náměstek Fišer.-kaa-

úsporné zářivky?

Většina z nás už dnes ví, že
vysloužilé lineární či úsporné
zářivky je potřeba odevzdat
k recyklaci. Ne všichni ale víme,
proč a jaký je jejich další osud.
Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů. Tím prvním je ochrana životního prostředí před
nebezpečnou rtutí, která je
v těchto výrobcích v malém
množství obsažena. V jedné
úsporné zářivce jde o 3–5 mg
rtuti. Při mnohonásobně vyšších koncentracích může tato
jedovatá látka poškodit nejen
životní prostředí, ale i naše
zdraví.
Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek v současnosti dosahuje
95–100 %. Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě
se šetří přírodní zdroje surovin.
Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích
zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém
EKOLAMP, která tyto služby
zajišťuje i pro město Prostějov.
Obyvatelé našeho města mohou
nefunkční zářivky zdarma odevzdávat ve sběrných dvorech
v Anenské a Průmyslové ulici,
na informační službě magistrátu města na nám. T. G. Masaryka (jen malé zdroje) nebo
v elektro obchodě při nákupu
nových.
Ze sběrných míst EKOLAMP
sváží zářivky do specializovaných
recyklačních firem, kde jsou z nich
pro opětovné použití získávány
především kovy, plasty, sklo a rtuť.

Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě,
například pro součástky jízdních
kol. Z recyklovaných plastů jsou
vyráběny zatravňovací dlaždice
či plotové dílce. Vyčištěná rtuť je
znovu využívána v průmyslové
výrobě. Sklo ze zářivek se používá
jako technický materiál nebo i pro
výrobu nových zářivek.
Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2014 recyklovalo

více než 6 milionů zářivek a výbojek. To představuje 30 kg rtuti,
která se díky zpětnému odběru
nedostala do přírody. Bohužel
stále téměř 60 % českých domácností nerecykluje a úsporné
zářivky hází do komunálního
odpadu. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami
dočtete na www.ekolamp.cz.

Prostějov – město otevřené návštěvníkům i turistům

Prostějov je od roku 2012 statutárním městem a je součástí
Olomouckého kraje. Návštěvníci Olomouckého kraje pravidelně zavítají i do Prostějova
a jejich první kroky často vedou
na náměstí T. G. Masaryka.
Středu města dominuje nová
prostějovská radnice postavená
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v letech 1911 – 1914 podle návrhu Prof. K. H. Kepky ve slohu
zvaném historismus. K dalším
zajímavým pamětihodnostem
patří například prostějovský
zámek na Pernštýnském náměstí, kostel Povýšení sv. Kříže,
Muzeum a galerie v Prostějově,
které sídlí v městské budově
postavené v letech 1521 – 1530.
Jednou z architektonických dominant města je Národní dům,
který byl postaven v letech 1905
– 1907 podle návrhu architekta
Jana Kotěry a v roce 2008 byl
prohlášen za národní kulturní
památku České republiky.
Turisté i zahraniční návštěvníci obvykle míří do informačního střediska, které jim poskytne
řadu zajímavých informací nejen
o historii a památkách města
a jeho blízkého okolí, ale také
základní údaje o městě, o jeho
infrastruktuře, o možnostech

ubytování, stravování, sportovního a kulturního vyžití a též o přírodních krásách. Od 90. let bylo
informační středisko umístěno
vedle radnice, jehož součástí byla
i cestovní kancelář FTL. Dnes je
v těchto prostorách informační
centrum pro občany města, kteří
zde najdou informace o fungování magistrátu a jsou jim poskytnuty komplexní údaje při vyřizování jejich osobních záležitostí.
Od roku 2010 je v přízemí
prostějovského zámku umístěno
Regionální informační centrum,
jehož součástí je výstavní sál, kde
jsou v průběhu roku pořádány
různé výstavy. Toto centrum nabízí širokou škálu propagačních
materiálů, map a různorodých
suvenýrů. Občané města, návštěvníci a turisté si zde mohou
například zakoupit – pamětní
medaile k 100. výročí Národního
domu, CD – Prostějov v malbě,

kresbě, grafice, DVD a odznaky – 100 let Národního domu,
leporela a odznaky Prostějova,
publikaci – Harmonie kultury
a přírody Olomouckého kraje,
brožuru – osud sochy T. G. Masaryka, různé pohlednice města
a okolí, brožuru Prostějov v proměnách století, Průvodce Prostějova včetně mapy a DVD, turistické karty – radnice a Národního
domu, katastrální plán města, turistické známky radnice a zámku,
keramický hrnek s motivy radnice, zámku a Národního domu.
Velmi zajímavé a hodnotné jsou
publikace o historii a současnosti
města – Prostějov I. díl a II. díl,
Prostějov na starých pohlednicích, Prostějov v malbě, kresbě
a grafice, Národní dům v Prostějově 1907 – 2007 a Sto let prostějovské radnice. Dále zde zájemci
mohou získat magnet s motivem
Prostějova, barevné složky města,

brožuru Trinity – radnice, zámek,
Národní dům, keramický zvoneček s motivem města a pro děti
jsou připraveny omalovánky 100
let prostějovské radnice.
V letošním roce si Prostějov
27. března připomněl 625. výročí udělení práva výročního trhu,
což ve středověku znamenalo
povýšení na město. K tomuto
výročí vydalo statutární město Prostějov tři velmi zajímavé
pohlednice s historickými i současnými motivy, o které je mezi
občany města i návštěvníky velký zájem.
Návštěvníci i turisté z tuzemska i zahraničí jsou srdečně zváni
k prohlídce našeho krásného města ve středu Hané, kterému se také
říká „Hanácký Jeruzalém“.

JUDr. Josef Augustin
předseda komise pro kulturu
a cestovní ruch
Rady města Prostějova
29. července 2015
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Informace

Představujeme okrsky Městské policie Prostějov a jejich okrskáře
Tentokrát představuje svůj okrsek Miroslav Herink:

Odpovědný strážník: 0520
Miroslav Herink, tel: 774156380,
e-mail: herink@mpprostejov.cz
Tento okrsek je situován mezi ulicí Nerudova, Plumlovská, části náměstí T. G. Masaryka,
ulicí Olomouckou, Květnou, Za Velodromem
a Kosteleckou a částí lesoparku Hloučela. Dá se
říct, že se jedná o klidnou část města, ve které
převyšuje stará zástavba rodinných a bytových
domů nad zástavbou panelovou. V podstatě
jsou zde tři celky sídlištního typu a to na ulici
Kostelecká, J. B. Pecky a výstavba na ulici Polišenského a Hacarova. Nachází se zde rovněž
dvě významná sportoviště, a to zimní stadion
a sportovní víceúčelová hala na ulici Olympijská. Dále je zde rovněž několik větších firem
jako je Pozemstav a.s na ulici Pod Kosířem
a dále třeba Hanakov, na téže ulici. Mimo tyto
je zde průmyslová aglomerace na ulici J. B. Pecky, kde jsou firmy jako je Starorežná, Penam
a Profrost. Rovněž nemohu pominout instituci
jako je domov důchodců na ulici Nerudova.
Jednou z důležitých problematik okrsku je
tzv. bezdomovectví, tito lidé se zdržují v okolí
městských lázní, odkud se musí neustále vykazovat. Dalším objektem, kde se zdržují je
místní nádraží na ulici Sladkovského, kde se
zdržovali v okolí České pošty, ovšem zde se mi
podařilo ve spolupráci s občany a Odborem
správy a údržby majetku města z tohoto místa
je vykázat. Další lokalitou je budova nádražního depa za místním nádražím, kde se ovšem
nacházejí na pozemku Českých drah a tato věc
INZERCE

je dále v řešení ve spolupráci s Policií ČR. Tyto
lokality chodím pravidelně kontrolovat, aby se
předcházelo narušování veřejného pořádku
a zvýšil se pocit bezpečí občanů, kteří zde žijí.
V zimním období nabízím bezdomovcům
možnost přespání v azylovém domě, což odmítají. Obecně tento fenomén bezdomovectví,
je problémem v podstatě všech měst a je velmi
těžké ho zcela vymýtit.
Některé věci se v okrsku daří, některé
méně. Tak především se jedná o stav veřejného pořádku, který je v mém okrsku poměrně
na dobré úrovni. Ale jsou lokality, kterým se
musím věnovat ve větší míře a lokality, které si
také zaslouží moji pozornost, ale stav veřejného
pořádku je zde lepší. Takže pár příkladů: Smetanovy sady, kam chodí bezdomovci a v rozporu s vyhláškou zde konzumují alkohol, poté se
povalují po lavičkách a budí veřejné pohoršení,
tyto lidi proto řeším oznámením ke správnímu orgánu. Dále se zde ve školním roce zdržují osoby mladší 18 let, kteří zde kouří a poté
odhazují nedopalky a tím znečišťují veřejné
prostranství. Zde je mnohdy těžké prokázat,
kde k cigaretám přišli, ovšem několikrát se to
podařilo. Osoby, které jim prodaly cigarety,
jsou řešeny blokově nebo oznámením. Dále
jsou to místa, kde občané vylepují plakáty na
místa, kde to není povoleno. Zejména na sídlištích a v lesoparku poté řeším volný pohyb psů,
zejména v blokovém řízení. K ničení mobiliáře
dochází v menší míře, než v letech předešlých.
A to i díky intenzivnímu výkonu okrskové

a hlídkové služby, ale i oznámení občanům.
Chtěl bych dále uvést, že jsem měl podíl ve
spolupráci s ostatními kolegy, na zadržení pachatelů trestných činů krádeží, kteří asi ve dvaceti případech strhávali řetízky ze zlata ženám
i v mém okrsku. Co týče takzvaného sprejerství, musím upozornit, že se jedná o činy dobře
organizovaných skupin či jednotlivců, kteří
způsobují nemalé škody na majetku a velmi
těžko se odhalují jako pachatelé. I přesto se mi
podařilo v několika případech tyto pachatele
přistihnout při činu, zadržet a předat polici ČR.
K další problematice mé práce patří a myslím
si, že se mi to i daří a tou je dohledávání osob,
které zanechávají na komunikaci vraky vozidel.
Mohu říci, že v současné době v rámci mého
okrsku, prakticky není ani jedno vozidlo, které
by vykazovalo znaky vraku. Řeším také odkládání odpadu na místa, kde je to zakázáno, což
se mi v nemalé míře daří, právě ve spolupráci
s občany. Zúčastňuji se i preventivních akcí,
jako akce se skupinou prevence Městské policie Prostějov, zaměřené na cyklisty, nebo se
skupinou prevence Policie ČR, zaměřená na
dodržování bezpečnostních pravidel třeba při
nákupech v obchodních centrech. Dále jsou to
akce města, jako je třeba Prostějovské léto, Prostějovská zima. Sportovní akce jako je zajištění
veřejného pořádku na hokeji, při fotbalových
utkáních, které jsou vyhodnocené jako rizikové
a dalších významných událostí.
Snažím se pochůzkovou činností nevynechat žádnou lokalitu mého okrsku, ovšem tam,
kde se něco děje se zdržuji více a tam, kde je
pořádek na lepší úrovni, méně.

Obecně vzato, lidé se na mně mohou obracet ve věcech veřejného pořádku, narušování
občanského soužití, drobných krádeží, porušování vyhlášek města Prostějova, ale samozřejmě i v případech nálezů, nahlášení dopravních
přestupků a nebo i s návrhem nějaké změny
dopravního značení, které poté projednávám
s příslušným odborem magistrátu, ale třeba
i s tím, že někde není prořezaná zeleň, nebo
jen o radu či pomoc. Pokud to bude v intencích zákona, vždy rád pomohu. Mám o svém
okrsku poměrně dobrou místní znalost, na
okrsku pracuji již devět let a u městské policie
již dvacet let. Ovšem je potřeba si uvědomit, že
po okrsku ve větší míře chodím pěšky, a pokud
věc nesnese odkladu, je potřeba volat linku 156.
Jinak samozřejmě může veřejnost volat na můj
služební telefon nebo věc oznámit na služební
e-mail, tyto kontakty jsou uvedeny výše. Sloužím od pondělí do pátku vždy, jeden týden
ranní služba od 06.00 do 14.30 hod a druhý
týden odpolední od 13.30 do 22.00 hod. Víkendy také, pouze občas, tak abych dohlédl na
svůj okrsek i v noci. Pokud nejsem v práci, je
zde hlídková služba, která zde provádí kontroly.
V okrsku řeším i přestupky majetkového
charakteru, pozitivní je, že v posledních měsících došlo ke zlepšení stavu. Pokud se jedná
o zeleň, nezaznamenal jsem, až na výjimky,
žádné zásadní problémy. Na závěr bych chtěl
zdůraznit, že přítomnost okrskového strážníka ve svěřeném okrsku a jeho přímý kontakt
s lidmi, kteří zde žijí, zvyšuje pocit jejich bezpečí. Úzký kontakt policie s občany je naprostou
nezbytností.

Čeká nás šetření o energetické
spotřebě v domácnostech
Český statistický úřad začal v Česku
organizovat výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech. Dotazování jeho pracovníků se dotkne
přibližně dvaceti tisíc domácností.
Statistici dorazí také na Prostějovsko.
Tématem jejich šetření budou aktuální údaje o spotřebě paliv a energií.
„Vytápíte či chladíte své domovy? Jak
vaříte a ohříváte vodu?“ Podobné dotazy
budou pokládat pracovníci Českého statistického úřadu v době od letošního července
až do poloviny ledna roku příštího. „Vlastní šetření proběhne v době od 7. července
2015 do 15. ledna 2016 prostřednictvím
speciálně vyškolených tazatelů. Jednotkou
29. července 2015

zjišťování je bytová domácnost, která obvykle bydlí ve vybraném bytě. Výsledky
ze šetření budou k dispozici v říjnu 2016,“
uvedla ředitelka Krajské správy ČSÚ v Olomouci Mgr. Kamila Vepřková a doplnila,
že pracovníci zapojeni do šetření se budou
prokazovat průkazem tazatele a příslušným
pověřením, které je ve spojení s občanským
průkazem opravňuje k provedení šetření
ENERGO 2015 a které jim vydá Krajská
správa ČSÚ, nebo průkazem zaměstnance
ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je podle
slov Kamily Vepřkové zajištěna anonymita
Anna Kajlíková,
zjištěných údajů.

referent mediální komunikace

Magistrátu města Prostějova
Strana 9

ww

Prostějovské radniční listy Příspěvky zastupitelů
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Občané mají od začátku letošního roku možnost sledovat transparentní účet města
přímo na webových stránkách.
V sekci „Co nejčastěji hledáte“
najdou zájemci odkaz s názvem
Transparentní radnice. Pod
tímto odkazem je možno nahlédnout nejen na zmiňovaný

transparentní výdajový účet
města, ale využít i možnosti
aplikace Rozklikávací rozpočet.
Transparentní
výdajový
účet je veden u České spořitelny, a. s. a denně se aktualizuje.
Jsou zde zveřejněny veškeré
přijaté a odeslané platby, připsané úroky a zůstatek na účtu.

U přijatých plateb je zveřejněn název plátce a částka došlé
platby. V případě odesílaných
plateb je zveřejněno vždy číslo
účtu příjemce, částka a zpráva
pro příjemce, kde město uvádí,
za co se platí.
Transparentní účet je určený výhradně pro platby

dodavatelských faktur města.
Neslouží pro platby místních
poplatků (např. za odpady, za
psy, za užití veřejného prostranství).
V aplikaci Rozklikávací rozpočet je možné zjistit, jaký rozpočet zastupitelé města schválili pro daný rok a jaký je vývoj

jeho čerpání v průběhu celého
období.
Údaje v aplikaci Rozklikávací
rozpočet jsou denně automaticky aktualizovány přímo z účetnictví města a dávají tak věrný
obraz aktuálního stavu čerpání
rozpočtu příslušného kalendářního roku. 
-jg-

Pozitivní návrhy, co Zápisy z jednání zastupitelstva
je psáno, to je dáno!

Poslední dobou se často setkávám s tvrzením, že je opozice
v zastupitelstvu pouhým kritizujícím elementem a že nikdo od ní
neviděl ještě ani jediný pozitivní
návrh. Posuďte sami, navrhovali
jsme a navrhujeme:
1. Spravedlivou a systematickou
podporu dětí a mládeže při pěstování sportovních a volnočasových
aktivit, dlouhodobou partnerskou
spolupráci města s organizacemi,
které se o děti starají.
2. Reálnou a funkční revitalizaci
centra Prostějova v lokalitě Wolkerova-Komenská-Úprkova v zájmu
obyvatel našeho města s ohledem
na petici občanů města s 2500
podpisy o zachování KaSC
3. Zachování tržnice v centru
města a její modernizaci
4. Rekonstrukci historického
objektu Jezdeckých kasáren a přilehlé jízdárny a jeho využití na základě odborné diskuse
5. Vybudování koupaliště za
Kosteleckou ulicí, nejlépe v podobě 8 dráhového 50 m bazénu
s příslušenstvím a možností výhledového zastřešení
6. Úklid hlavních městských
komunikací ve správě Olomouckého kraje více než dvakrát
za rok
7. Respektování práva občanů
přednést své návrhy na jednáních
zastupitelstva
8. Odstranění závor, které brání
invalidním spoluobčanům parkovat na ulici Školní
9. Zpracování a předložení
funkčního a reálného projektu
Národního olympijského centra jako rozšíření příležitostí pro
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sportovní aktivity zejména prostějovské mládeže, místo líbivých
obrázků a slov
Tím nejdůležitějším a nejvíce pozitivním návrhem však je
péče o trvalé posilování principu
transparentnosti samosprávy.
Tento princip byl v poslední
době nepochopitelným způsobem dosti zdeformován.
Rada města přestala na webu
zveřejňovat zápisy o průběhu jednání zastupitelstva. Nahradila je
pouhým přehledem diskutujících
s výsledky hlasování. Občané si
najednou již nemohou přečíst
z oficiálního dokumentu o jednání jejich zastupitelstva, jaká
stanoviska jednotliví zastupitelé
k daným tématům přednesli.
Nemohou v nich listovat, hledat
informace ke svému problému
s jistotou, že jde o autentický dokument, neboť co je psáno, to je dáno.
Většina rozumných lidí mi dá jistě
za pravdu, že to není krok pozitivní, ale krok objektivně negativní. Je
to skoro vědomé kladení překážek v účasti na správě společných
věcí nejen nám zastupitelům, ale
všem občanům. Neexistují žádné
rozumné důvody k takovému
omezení přístupu k informacím.
Vždyť to doposud bez problémů
šlo! Skutečně se mám obávat, že
takto vypadají představy rady
o otevřenosti radnice? Nebo se
snad autoři této nemilé změny za
svá vystoupení před občany stydí?
Pánové a dámy radní by se měli
vrátit k již osvědčenému a léta používanému formátu zápisů, kde
občané mohli najít zajímavé postřehy a názory svých zastupitelů.
Jsem totiž přesvědčen, že i tento
návrh je veskrze pozitivní a těším
se na další spolupráci se všemi kolegy zastupiteli při diskusích o řešení problémů našeho města, jež si
budou moci následně přečíst i naši
spoluobčané.
Všem občanům přeji za sebe,
celý klub i prostějovskou TOP09
slunné a pohodové letní dny. J
Aleš Matyášek,
zastupitel TOP09
a nezávislí Prostějované

Redakce
Prostějovských
radničních listů zaznamenala
dotaz, z jakého důvodu není
na webových stránkách uváděno plné znění zápisu z jednání zastupitelstva. K tomuto
uvádíme následující:
Zastupitelstvo města Prostějova schválilo pořizování
přímého (on-line) přenosu
ze zasedání Zastupitelstva
města Prostějova a následné
uchovávání (archivaci) videozáznamu včetně jeho umístění na webové stránky města
do konce volebního období
zastupitelstva města, z jehož
zasedání byl pořízen.
Nedílnou součástí každého
zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Prostějova pořízeného po schválení výše

uvedeného usnesení, je také
příslušný videozáznam. Dle
vyjádření Odboru správy a zabezpečení jsou videozáznamy
ze zasedání ZMPv z pohledu
zákona o archivnictví úředním dokumentem. Jako úřední
dokument podléhají evidenci
v spisové službě. Posléze budou
vyřízeny a předány k uložení do
centrální spisovny Magistrátu
města Prostějova, kde budou
uloženy po dobu předepsané
ukládací lhůty, tedy ještě 5 let
po skončení volebního období.
Další uchování bude záviset na
rozhodnutí budoucích orgánů
města.
Na webových stránkách
města jsou k dispozici videozáznamy v odkazu Občan/
Samospráva/Zastupitelstvo

města/Usnesení a zápisy/
konkrétního zasedání Zastupitelstva města Prostějova –
kde je vždy usnesení z daného
zasedání včetně odkazu ke
stažení zápisu a daného videopřenosu, kde je doslovný
záznam zasedání s možností
přehrání konkrétního bodu
jednání. Z tohoto důvodu
vedení Magistrátu města Prostějova na své 23. poradě dne
9. 6. 2015 schválilo informaci
o pořizování „zkráceného“
zápisu z jednání ZMPv – plná
verze je přístupna v archivu
webu.
Občané tak mají i nadále
možnost seznámit se s přesnými výstupy ze zastupitelstva dokonce formou videozáznamu.
-red-

Nebylo by výhodnější vydávat Prostějovské
radniční listy ve vlastní režii?
Na 8. zasedání Zastupitelstva města Prostějova dne 29.
06. 2015 vznesl tento dotaz
zastupitel Mgr. František Švec
(ANO 2011). Konkrétně vzešel
pro Odbor kancelář primátora úkol: „Prověřit možnost,
aby si město vydávalo Prostějovské radniční listy samo
a mohlo tak vydělat na reklamách.“
Odbor kancelář primátora se
otázkou zabýval a rádi bychom
tímto záležitost podrobněji
osvětlili:
Město Prostějov jako vydavatel obecního periodika s názvem Prostějovské radniční
listy je subjektem nekomerčním, jehož prioritním úkolem
v tomto smyslu je informování
občanů. Obdobně jako jiní vydavatelé z oblasti veřejné správy tak řeší snížení nákladů na
vydávání novin formou spolupráce s komerčním subjektem,
kdy cílem je za prostor poskytnutý pro placenou inzerci vysoutěžit co nejnižší konečnou
částku za zajištění grafické
úpravy a tisku periodika. Díky
každoročnímu poptávkové-

mu řízení a jasně vymezeným
podmínkám (maximální objem placené reklamy nesmí
v součtu za celý rok překročit 20%) se podařilo městu
Prostějovu dosáhnout velmi
výhodných finančních podmínek; náklady na informování
1 občana přijdou ročně pouze
na cca 15, 50 korun (včetně
distribuce). Dalším aspektem,
který by musel být pečlivě
uvážen v případě, že by město
vydávalo Prostějovské radniční listy plně ve vlastní režii, je
samotný princip placené inzerce. V současnosti již nejsou
podmínky na mediálním trhu
takové, že by se klienti v hojné míře sami hlásili a jevili
permanentní zájem o inzerci
v tištěných médiích, tyto je
třeba aktivně oslovovat a vyhledávat. Zřejmě velmi diskutabilní by z tohoto pohledu
byla situace, kdy by konkrétní
pracovník magistrátu aktivně vyhledával podnikatelské
subjekty ve městě či regionu
a přesvědčoval je o výhodnosti placené inzerce v periodiku
vydávaném městem. Tento typ

marketingové činnost spíše
přísluší soukromým komerčním subjektům. Naopak úplná
absence místní a regionální
placené inzerce v obecním
periodiku je sice možná, na
druhou stranu by tímto krokem přestal platit efekt levnějšího vydávání novin a navíc,
místní a regionální reklama
má v obecních tiskovinách
i jistý informační přínos (je
dokladem aktivity živnostníků
a podnikatelů ve městě, občané se dovědí, že někde v jejich
sousedství je otevřen nový obchod, vznikla zde nová služba,
prodává či pronajímá se dům
nebo prostory ve vedlejší ulici
apod…).
Město Prostějov proto v tuto
chvíli neuvažuje o změně v modelu vydávání obecního periodika. Nadále se bude snažit při
poptávkových řízeních dosáhnout co nejvýhodnější ceny za
vydávání při zachování současného maximálního objemu inzerce 20%.
Mgr. Jana Gáborová,
odpovědná redaktorka
Prostějovských radničních listů
29. července 2015
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Příspěvky zastupitelů

dopravní komise
Kontrolujte práci zastupitelů online! Informace
k zastávce v Trpínkách

Díky aktivitě opozice mají
Prostějované od samého počátku tohoto volebního období
možnost sledovat přímé přenosy ze zastupitelstva. Účelem přenosů je, aby především občané
mohli kontrolovat své zvolené
zástupce, ať už z řad opozice
nebo z řad vládnoucí koalice.
Každý si tak může udělat nezkreslený obrázek o práci svých
zastupitelů, nejen z některých
článků některých novin. I na základě této zkušenosti může pak
volič v příštích volbách politické
strany za jejich práci potrestat,
či odměnit.
Videopřenosy ze zastupitelstva
jsou v evropských zemích běžné,
nikde ovšem nemají a ani nikdy
nebudou mít masovou sledovanost. To ani není cílem, byť v Prostějově se o průběhu zasedání
živě diskutuje na sociálních sítích
a novináři přinášejí v prostějovských médiích aktuální zprávy.
Zájem o ně, i přes tvrzení jednoho z místních týdenních periodik, je oproti jiným městům spíše
nadprůměrný.
Poctiví a slušní zastupitelé
a radní by neměli mít strach. Je
třeba se ptát, komu by případné
zrušení videopřenosů nejvíce
prospělo a kdo se jim proto stále
nejvíce brání. Zde je poněkud
úsměvný argument, že videopřenosy jsou drahé. Mohly být na
návrh Změny téměř zadarmo,
přístupné na youtube a volně ke
stažení. Radou zvolené řešení
je bohužel poměrně nákladné,

s cenou 552 000,- Kč za volební
období, se řadí k těm dražším řešením. Občan si je nemůže stáhnout a nemá jistotu, jestli je najde
v archivu i po skončení volebního
období.
Z jednání zastupitelstva se můžeme dozvědět celou řadu zajímavých věcí. Třeba v pořadí sedmé
zastupitelstvo trvalo přibližně jen
17 minut. Nebylo údajně o ničem
jednat, a to i přesto, že Prostějov
řeší závažné problémy a otázky
budoucího urbanistického rozvoje. Nedozvěděli jsme se, jaký
město zaujme postoj a jaký zvolí
následný postup v kauze Manthellan po rozhodnutí okresního
soudu, ani v otázce jezdeckých
kasáren. Ze záznamu hlasování si
občan může lehce dohledat, kdo
tehdy chtěl a nechtěl jednat.
Následující osmé zastupitelstvo
bylo zajímavé tím, že obstrukce
prováděla samotná koalice. Byť
z obstrukcí je některými médii
často obviňována opozice. Ani po
několika hodinách nebyl schválen program jednání. Mimo jiné
i proto, že koalice nechtěla nechat vystoupit občany města, což

nakonec díky iniciativě našeho
zastupitele Petra Kapounka byla
nutná udělat (i kvůli tomu, aby
nebyl postup v rozporu se současnou judikaturou Nejvyššího
správního a Ústavního soudu).
Občané města následně předali
zastupitelům dort k pětiletému
výročí schválení problematické
smlouvy s Manthellanem. Avšak
co je alarmující, tak již potřetí
bylo zamítnuto vystoupit mladému absolventovi Fakulty architektury ČVUT Jiřímu Zakopalovi. „Chtěli jsme se pokusit vyvolat
veřejnou diskusi s představiteli
města a odborníky, kteří nám přislíbili účast, kde bychom představili naše argumenty proti bourání.
Chtěli jsme se bavit o smysluplném
využití kasáren, ale na radnici
k tomu není jakákoliv ochota“ dodává v článku regionální mutace
celostátního periodika. Proti demolici vystupuje kromě našeho
zastupitele ing. arch. Františka
Frömla odborná veřejnost, nejedná se tedy o nějaké politikaření
opozice.
Kontakt politiků s občany je
v demokracii nesmírně důležitý.
Proto Vás prosíme, sledujte nejen
náš facebookový profil a internetové stránky, dívejte se na videopřenosy ze zastupitelstva, ale
především pište nám podměty
(info@zmenaproprostejov.cz),
které Vás zajímají a které byste
rádi, abychom my, jako Vaši zastupitelé, ještě více ohlídali. Děkujeme.
Klub Změna pro Prostějov

Komise dopravy projednala
před časem záměr města posunout autobusové zastávky ve
Vrahovicích - Trpínkách směrem
k centru města před obchod. Tento
záměr je předmětem petice občanů, kteří jej odmítají. Celou záležitost komise podrobně projednala
a doporučila radě města realizovat
záměr tak, jak je navržen. Důvody
proč zastávku přesunout jsou tyto:
Současné umístění autobusových
zastávek MHD ve Vrahovicích - Trpínkách je naprosto nevyhovující,
protože se nacházejí v křižovatce ulic
Čs. armádního sboru a Prešovská.
Zastávky jsou neupravené a cestující
vystupují na nezpevněnou plochu
nebo do trávníku. K nevhodnému
umístění zastávek je třeba připojit
absenci přechodu pro chodce. Situace chybějícího přechodu byla řešena
instalací blikajících značek upozorňujících na chodce.
Možnosti řešení výše uvedené
situace byly posuzovány na místním
šetření, které se konalo dne 6.1.2011
za účasti zástupců vedení města,
osadního výboru, DI Policie ČR
a příslušných odborů.
Závěry tohoto jednání byly promítnuty do přípravy projektu, který
je signatáři petice odmítán. Projekt
navrhuje posunutí autobusových zastávek mimo křižovatku výše uvedených ulic směrem do centra Vrahovic,
zřízení zpevněných nástupišť umístěných mimo vozovku a vybudování
místa pro přecházení. Toto místo pro
přecházení je situováno mezi zastávkami v místě chodníku k obchodu.

Argumenty uvedené v petici,
které předjímají výrazné zhoršení
bezpečnosti silničního provozu, jsou
naprosto mylné. Jedná se o následující argumenty:
Autobus bude zastavovat v silnici a kvůli plné čáře jej nebude
možné objet, vznikne kolona
vozidel – pravidla silničního provozu umožňují přejet plnou čáru
v případě odbočování na místo
ležící mimo komunikaci nebo
při objíždění překážky, např.
stojícího vozidla. Autobus i nyní
zastavuje v silnici, navíc v křižovatce ulic.
Komplikace odbočení do ulice Kyjevská – v případě v zastávce
stojícího autobusu (otázka desítek
sekund) bude potřebné při odbočení do ulice Kyjevská stejně dávat
přednost protijedoucímu vozidlu,
jako kdyby tam autobus nestál.
Vytvoření nepřehledného místa
a nebezpečného místa pro přecházení chodců – vytvořením místa
pro přecházení umístěného mezi
zastávky a navazujícího na příchod
k obchodu bude naopak dosaženo
zvýšení bezpečnosti chodců, kteří
doposud přecházeli živelně v celém
prostoru křižovatek.
Rozhodnutím učiněným na poradě vedení magistrátu byla záležitost postoupena na jednání komise
dopravy. Termín příštího jednání
komise není znám, komise se schází
podle potřeby.
Rada města proto rozhodla o pokračování v přípravě projektu.

-jg-

Ptám se proč…?

Je čas dovolených, koupání
a letní pohody. Nechci nikoho
zatěžovat politickými bláboly
a hlubokomyslnými rozbory.
Naše krásné město spravuje už
víc než 20 let stejná skupina lidí,
byť někteří mění svoje stranické
dresy dle potřeby. Po celou dobu
se píše a říká, jak je všechno
skvělé. V roce 2014 došlo po volbách ke změně, oranžovomodrá
koalice prohrála, ale s pomocí
převlékačů a komunistů si získala většinu pouhého jednoho
hlasu. A začala mela, na kterou
pánové a dámy nebyli zvyklí.
Oprávněná kritika je vydává29. července 2015

na za obstrukce a zdržování
a opozice je napadána v tisku.
Oprávněně? Dovolím si jenom
tři malá zamyšlení.
Zamyšlení první se týká všech
těch událostí kolem Společenského domu a smlouvy se společností Manthellan. Už na posledním mimořádném zastupitelstvu
v červnu letošního roku jsem se
vyjádřil zcela jasně. Nikdo z nás
zastupitelů, nikdo z vedení města ani ze spoluobčanů by nikdy
nepodepsal takovou smlouvu,
pokud by se týkala jeho vlastního
majetku. Je nevýhodná pro majitele nemovitosti, tj. město Prostějov. Není v ní zakotven žádný
závazný termín zahájení stavby
obchodního centra či tržnice,
žádná sankce za pozdní nebo
žádnou stavbu a je velmi obtížně
vypověditelná. Smlouva nedodržuje původní zadání, vypadl sál
pro cca 500 lidí a tržnice. Majetek
města a pozemky jsou zablokovány na dlouhá léta. Přemýšlím
proč? Okresní soud ji jako absolutně neplatnou zrušil v plném
rozsahu a dal městu šanci z této

smlouvy vycouvat. Pan soudce se
jasně vyjádřil, že město postupuje proti zájmům občanů. Vedení
města se přesto rozhodlo proti
rozsudku odvolat. Já se ptám
proč a proti čemu? Vždyť soud
jasně řekl, že sál pro 500 lidí měl
postavit Mantellan. Nikoliv město a nikoliv za peníze daňových
poplatníků! Ve hře jsou desítky
milionů korun.
Zamyšlení druhé - objekt Jezdeckých kasáren. Tato historická
budova byla městu Prostějov předána ve velmi dobrém stavu. Její
dnešní stav je velmi neutěšený.
Všechna okna někdo rozbil, dveře
vytrhal a co se dalo ukrást, ukradl.
Ten někdo to dělal dlouhá léta za
nečinného přihlížení vedení města a městské policie. Opět musím
říct, že nikdo z nás by se ke svému
vlastnímu majetku takto nechoval! Když někomu zatéká do nemovitosti, okamžitě zjedná nápravu, aby nedocházelo k devastaci.
Přesně na to již před lety upozornil
vedení města statik. Rozbité okno
si každý normální člověk nechá
také co nejdříve zasklít a bez vcho-

dových dveří bychom asi také nechtěli žít. Že by to bylo tím, že se
jedná „jenom“ o majetek města?
Nebo je za tím něco jiného? Ptám
se proč?
Zamyšlení třetí souvisí s létem,
koupáním a pohodou všedního
dne. Máme „aquapark“. Jedná se
ve skutečnosti o obyčejné a poměrně malé koupaliště, za které
jsme utratili asi čtvrt miliardy, je
ztrátové a dá se využívat jen cca 30
dní v roce. Na Kostelecké už žádné
koupaliště není, vedení města jej
nechalo zlikvidovat a zůstává nám,
díky bohu, aspoň koupaliště ve
Vrahovicích. Přemýšlím a ptám se
proč? Za takové peníze jsme mohli
mít krytý bazén pro občany k celoročnímu využívání. Děti i sportovní oddíly plavání, vodního póla
či aquabely nemají mimo malého
bazénu v Městských lázních kde
sportovat. Daleko menšímu Vyškovu můžeme jenom závidět.
Opět se ptám proč?
Na konec bych měl jeden osobní povzdech. Vstoupil jsem do
politiky po dlouhých letech přemýšlení a rozhodování. Měl jsem

představu změn a slušnosti a vidím koalici s komunisty a přeběhlíky z ODS. Bohužel za víc než půl
roku nemám odpovědi na svoje
otázky a nevidím ochotu spolupracovat na dobrých věcech. Stále
mě a mé kolegy z opozice obviňují
ze zdržování, planého tlachání
a obstrukcí. Argumenty jim však
chybí. Nic z toho totiž neděláme.
Chci odpovědi a požaduji nápravu. Nejen já, ale i veřejnost na to
má právo! Chtěl bych se podílet
na smysluplné práci. Když nejsou
věci v pořádku, tak na to upozorňuji. Sliby dané voličům považuji
za důležité plnit. Psali jsme, že to
prověříme a budeme to dělat jinak.
Tak to děláme. Mnoho dobrého
a užitečného je potlačeno snahou
o utajování. Zastupitelský klub
ANO 2011 chce spolupracovat,
ale na základě jasných, pravdivých
a úplných podkladů. Chceme hezké, zdravé a prosperující město.
Udělejme pořádek a spolupracujme ku prospěchu všech občanů.
Více na www.anoprostejov.cz

Mgr. František Švec

Zastupitel ANO 2011
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Informace

Cyklistická stezka Martinákova – Pod Kosířem v Prostějově I. etapa
V dubnu letošního roku byl dokončen další navazující úsek cyklistické stezky v ulici Martinákova – Pod Kosířem. Kromě výstavby cyklistické stezky v délce 200
m bylo vybudováno nové veřejné osvětlení a provedena rekonstrukce chodníku. V rámci stavby došlo i k úpravě veřejného prostranství nacházející se za místní
prodejnou. Stavbu realizovala společnost .A.S.A TS Prostějov, s.r.o. Celkové náklady činily 1,4 mil. Kč.

INZERCE

E-mail: muller.emil@email.cz

Tel: 603 897 890

Nabízí:

• kamenické, štukatérské a restaurátorské
práce, pozlacování předmětů
• zhotovení solitérů, pomníků, kopie soch,
grafita, obecní a státní znaky, kašny,
dlažby, krby a obklady
• zpracování všech druhů kamene...

15072930714

1505253/0533

Vyrábí:

Strana 12

• hroby, pomníky, záklopy, písma,
hrobové doplňky
• schody, dlažby, obklady a krby
• zahradní dekorace
• a plno dalších kamenných prvků...
• záruka 4 roky

www.kamenosocharstvimuller.cz
29. července 2015
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PROSTĚJOVSKÁ KEPKOVA NOVÁ RADNICE V NOVÉM KABÁTĚ
Při pohledu na věž Kepkovy
Nové radnice v Prostějově, zahalenou do pavučinek bezpečnostních
sítí a opláštěnou lešením o výšce
60m, začínají být vidět první výsledky restaurátorských prací. Novotou září pozlacená „makovice“
a nové měděné oplechování báně,
jsou viditelné výsledky klempířů
a tesařů, kteří opravují poškozený
krov. Našim očím však uniká bezpočet detailů na zdobné fasádě, které jsou pracně a důkladně restaurovány, aby odolávaly povětrnostním
vlivům a nezpůsobily zranění při
svém pádu. Několik takových detailů si můžete prohlédnout na níže
uvedených fotografiích.
 Mgr. Miroslava Neckařová,
Miloslav Svoboda,
Ing. Antonín Zajíček
Odbor rozvoje a investic
Magistrátu města Prostějova

Detail ciferníku hodin. Je proveden ze skleněné mozaiky.
Bude nutno provést revizi stavu restaurátorem.

Jedna z 16 ks „rozet“, které
Pohled na tak zvané „rozety“.
budou pozlaceny.

Detail pozlacené „makovice“
s hromosvody a nové báně pod
makovicí. „Makovice“ je pozlacena 24 karátovým dukátovým
zlatem. Hromosvod je vyroben
z „nerezu“ a opatřen pozlacenou špičkou.

Detail měděné krytiny báně před opravou, odstraněn ozdobný
prvek krytiny, který byl upevněn železným hřebíkem - vznikal
elektrický článek a docházelo ke korozi. Takto byly upevněny
všechny ozdobné prvky střechy. Tmavé „skvrny“ jsou oxidy železa.

Detail „makovice“ a tesařské konstrukce báně. Hromosvod
z nerezu s pozlacenou špičkou. Báň pod „makovicí“ bylo třeba demontovat a nahradit novou, protože zatékáním dešťové
vody shnila hrotnice krovu báně. Detail opravené tesařské Detail napojení nového a starého oplechování báně z měděného plechu (část poškozeného
oplechování musela být nahrazena).
konstrukce.
29. července 2015
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Informace

PROSTĚJOVSKÁ KEPKOVA NOVÁ RADNICE V NOVÉM KABÁTĚ

Detail uvolněné římsy. Důsledky případného pádu raději nedomýšlet.

Okno osazené ve střešní báni s původním rámem.

Ozdobný štuk fasády - váha 6,5 kg, upevněný 1 ks hřebíku, všechny štuky uvolněné. Umístění ve 45m ! Z fotografie je patrný způsob ukotvení. Opět nedomýšlet důsledky pádu.

Detail odstranění nefunkčního dešťového žlabu a jeho nahrazení římsou. Žlab
nebylo možné čistit. Proto byl desítky let zanesený.

Stopa po střele - srpen 1968.

Okno báně s demontovanou výplní, která je restaurována v ateliéru. Povrch
plechu měděný. Skvrny způsobené oxidem železa, které budou odstraněny
nebo zaretušovány.
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Společnost

Letní kino Mostkovice

Sobota 1. 8 Návrat blbýho a blbějšího
ve 21.00	Jim Carrey a Jeff Daniels se vracejí ke svýmlegendárním rolím v nové komedii. Český dabing, 108 minut.
Vstupné: 80,- Kč, mládeži přístupno
Neděle 2. 8 Asterix: sídliště bohů
ve 21.00	Animovaná francouzská komedie , další strhující dobrodružství Asterixe 85 minut.
Vstupné: 80,- Kč, mládeži přístupno
Pozvánka pro děti - přijďte s dětmi dřív společnost GEMARE
AGENCY si pro Vás připravila překvapení před filmem
Středa 5. 8 Domácí péče
ve 21.00	Český film - komedie i drama s B. Polívkou, A.
Mihulovou, T. Vilhelmovou a dalšími. 92 minut.
Vstupné: 80,- Kč, mládeži přístupno
Pátek 7. 8 Padesát odstínů šedi
ve 21.00	
Filmové zprácování populárního erotického
knižního bestselleru E. L. James. V hl,. rolích J.
Dornan, D. Johnson . 125 min
Vstupné: 80,- Kč, mládeži do 15 let nepřístupno
Sobota 8. 8 Babovřesky 3
ve 21.00	Letní filmová komedie rež. Z. Trošky- pomsta
Horáčkové a místním drbnám. Hrají:V. Žilková,
J. Synková, L. Vondráčková a další. 103 minut.
Vstupné: 80,- Kč, mládeži přístupno
Neděle 9. 8 Zvonilka a tvor Netvor
ve 21.00	Animovaný rodinný film s českým dabingem.
Další strhující dobrodružství víly Zvonilky a jejích kamarádek. 76 minut.
Vstupné: 80,- Kč, mládeži přístupno
Pozvánka pro děti - přijďte s dětmi dřív společnost ZÁBAVNÉ
ATRAKCE. CZ si pro Vás připravila překvapení před filmem

Středa 12. 8 Ghoul
ve 21.00	Horor rež. Petra Jákla. Záměr natočit dokument
o ukrajinském kanibalovi A. Čikatilovi se mění
v hrůzyplný boj o holý život. Český dabing,86
minut. Vstupné: 80,- Kč, mládeži přístupno
POZOR změna začátku představení
Pátek 14. 8 Hodinový manžel
ve 20.30	Česká komedie vypráví příběh čtyř přátel, kteří
jsou okolnostmi donuceni podnikat jako „hodinový manžel”. Hrají:D. Novotný, B. Polívka a další.100 min. Vstupné: 80,- Kč, mládeži přístupno
Sobota 15. 8 kino nehraje !
Neděle 16. 8 Oggy a škodíci
ve 20.30	
Animovaná komedie s českým dabingem.
Dobrodružství kocoura Oggyho a jeho švábích
kamaradů. 80 minut.
Vstupné: 80,- Kč, mládeži přístupno.
Pozvánka pro děti - přijďte s dětmi dřív společnost GEMARE
AGENCY si pro Vás připravila překvapení před filmem
Středa 19. 8 Pár nenormálních aktivit 2
ve 20.30	Úspěšná Americká komedie u které se určitě
zasmějete!!. Délka 96 min Český dabing
Vstupné: 80,- Kč, mládeži přístupno
Pátek 21. 8 Rychle a zběsile 7
ve 20.30	
Akční krimi-thriller, jehož hrdinové prožili
a přežili neuvěřitelné situace. Hrají:Vin Diesel,
Paul Walker a další. Český dabing, 140 minut.
Vstupné: 80,- Kč, mládeži přístupno
Sobota 22. 8 Padesát odstínů šedi
ve 20.30	
Filmové zprácování populárního erotického
knižního bestselleru E. L. James. V hl. rolích
J. Dornan, D. Johnson . 125 min
Vstupné: 80,- Kč, mládeži do 15 let nepřístupno

Neděle 23. 8 Velká šestka
ve 20.30	Animovaný akční film o malém, geniálním
konstruktérovi robotů…Český dabing, 108
minut. Vstupné: 80,- Kč, mládeži přístupno.
Pozvánka pro děti - přijďte s dětmi dřív společnost ZÁBAVNÉ
ATRAKCE. CZ si pro Vás připravila překvapení před filmem
Středa 26. 8 Nenasytná Tiffany
ve 20.30	Hrdina sci-fi horroru Pepa se živí vykrádáním
chat a bytů. Při jedné takové akci objeví starou
kameru a ta mu ukáže cestu k netušenému pokladu.
80 minut. Vstupné: 80,- Kč, mládeži přístupno.
Pátek 28. 8 Rychle a zběsile 7
ve 20.30	
Akční krimi-thriller, jehož hrdinové prožili
a přežili neuvěřitelné situace. Hrají:Vin Diesel,
Paul Walker a další. Český dabing, 140 minut.
Vstupné: 80,- Kč, mládeži přístupno
Sobota 29. 8 Paddington /
ve 20.30	Medvídek Paddington, kterému zemětřesení zničilo domov je odeslán do Londýna.
A zde prožívá nová dobrodružství. Český
dabing, 98 minut. Vstupné: 80,- Kč, mládeži
přístupno
Ukončení sezony v Letním kině MOSTKOVICÍCH.
Pozvánka na 25 ročník
„Silvestrovského promítání“ 31. 12. 2015 !
Součástí uvedeného Vstupného je příplatek dle zák.
496/2012 Sb. na rozvoj české kinematografie
Přijeďte do kina na kole, zdarma si jej můžete bezpečně
uložit do stojanů v areálu kina!!!
Změna programu vyhrazena

15072930718

15072930717

INZERCE
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Kino Metro 70
SOBOTA 1. SRPNA
18.30 Mission Impossible: Národ grázlů

americký akční velkofilm
Agent Ethan Hunt se vrací!
V hl. rolích: T. Cruise, J. Renner, R. Ferguson,
S. Pegg, A. Baldwin, V. Rhames, A. Olivo
Režie: Christopher McQuarrie, 132 min. české
titulky, premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný,
vstupné 120 Kč
21.00 Nenasytná Tiffany  česká horor. komedie
Dobrodružně hororová komedie
V hl. rolích: L. Noha, J. Panzner, P. van Eck, P.
Čtvrtníček aj. Režie: Andy Fehu,80 min.,
premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný,
vstupné 120 Kč

Školní 1, Prostějov, tel.: 582 329 642

PÁTEK 14. SRPNA
18.30 Barbie Rock´n Royals

americká animovaná pohádka
Režie: Karen Lloyd, 84 min., premiéra, mládeži
přístupný, vstupné 120 Kč
21.00 Fantastická čtyřka  americké akční sci-fi
V hl. rolích: M. Tellerm M. B. Jordan, K. Mara,
J. Bell, T. Kebbel aj. Režie: Josh Trank 95 min.,
český dabing, premiéra, pro mládež do 12 let
nevhodný, vstupné 120 Kč

ÚTERÝ 25. SRPNA
18.30 Pařížská blbka
21.00 Krycí jméno U.N.C.L.E.
STŘEDA 26. SRPNA
18.30 Krycí jméno U.N.C.L.E.
21.00 Pařížská blbka
ČTVRTEK 27. SRPNA
NEHRAJEME

Kultura
Kulturní
klub

DUHA

Školní 4, PV, tel.: 582 329 625

DOVOLENÁ

Pařížská
blbka

SOBOTA 15. SRPNA
18.30 Barbie Rock´n Royals
21.00 Fantastická čtyřka

PÁTEK 28. SRPNA
18.30 Mimoni  americká animovaná komedie
Fíha !!!
Režie: Kyle Balda, Pierre Coffin, český dabing,
repríza, mládeži přístupné, vstupné 125 Kč, pro
NEDĚLE 16. SRPNA
děti do 15 let 100,-- kč
NEDĚLE 2. SRPNA
118.30 Barbie Rock´n Royals
18.30 Mission Impossible: Národ grázlů
21.00 Bláznivá dovolená  americká komedie
Když je vyhozena z dalšího
21.00 Fantastická čtyřka
zaměstnání, třicetiletá Camilla,
21.00 Nenasytná Tiffany
Co se pokazí tentokrát?!
PONDĚLÍ 17. SRPNA
V hl. rolích: E. Helms, Ch. Applegate, L. Mann, blbka od narození, se rozhodne
PONDĚLÍ 3. SRPNA
18.30 Nesmrtelný 
americký sci-fi thriller Ch. Hemmsworth
s ordinérním životem nadobro
18.30 Iracionální muž 
americký film V hl. rolích: M. Goode, B. Kingley, R. Reynolds, Režie: J. F. Daley , J. M. Goldstein , 96 min., české skoncovat. Cíl je jasný: zaslouží
Scénář a režie Woddy Allen
N. Martinez. Režie: Tarsem Singh, 117 min., titulky, premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný , si mít život lepší než zbytek lidstV hl. rolích: E. Stone, J. Phoenix, P. Posey
va. Nemůže se přece takhle trápit
české titulky, premiéra, vstupné 110 Kč
vstupné 110 Kč
– jezdit veřejnou dopravou s osRežie: Woody Allen, 96 min., české titulky, premiéra, 21.00 Nesmrtelný
SOBOTA 29. SRPNA
tatními lidmi nebo pracovat pro
pro mládež do 15 let nevhodný, vstupné 100 Kč
ÚTERÝ 18. SRPNA
18.30 Mimoni
šéfa se smradlavým dechem! Ne
21.00 Nenasytná Tiffany
18.30 Mallory - Art film český filmový dokument 21.00 Bláznivá dovolená
– Camilla si zaslouží mnohem
ÚTERÝ 4. SRPNA
Film, oceněný cenou na MFF v Karlových
víc. Jedinou vhodnou možností je
18.30 Iracionální muž
NEDĚLE 30. SRPNA
Varech. Film o naději, že každý má šanci
stát se šlechtičnou. Aby už nikdy
18.30 Mimoni
nemusela pracovat a mohla trávit
21.00 Nenasytná Tiffany
změnit svůj život!
svůj volný čas s VIP osobnostmi
21.00 Bláznivá dovolená
Režie: Helena Třeštíková, 101 min., premiéra
STŘEDA 5. SRPNA
jako jsou Jay Z, Beyoncé nebo
Mládeži přístupný, vstupné 100 Kč
Pozor – návrat k původním časům projekcí !!!
18.30 Iracionální muž
Vanessa Paradis, rozhodne se
21.00 Nesmrtelný
opustit Francii a odletět do Velké
21.00 Nenasytná Tiffany
STŘEDA 19. SRPNA
PONDĚLÍ 31. SRPNA
Británie. Právě tam se nachází
6. - 9. srpna z technických důvodů
18.30 Nesmrtelný
15.30 Mimoni
poslední svobodný princ, který
nemá žádnou vadu (i když je
21.00 Nesmrtelný
17.30 Mimoni
nehrajeme!!!
to zrzek, ale co už), a který je
20.00 Cesta vzhůru
PONDĚLÍ 10. SRPNA
ČTVRTEK 20. SRPNA

československý filmový dokument v produktivním věku – princ
18.30 Kobry a užovky  české filmové drama 18.30 Rytmus – Sídliskový sen
Harry. A ačkoliv se brány BuckRadek Jaroš ve filmu o zdolávání Země i života.
Reprízy oceněných filmů z MFF Karovy Vary

československý hudební dokument Režie: David Čále, 100 min., premiéra, pro inghamského paláce ne a ne
Hlavní je mít, plán……
otevřít, Camilla je rozhodnutá, že
Pohled do soukromí nejznámějšího slovenského mládež do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč
V hl. rolích: M. Hádek, K. Hádek, J. Hájek, rapera, který vyrůstal na sídlišti a dnes je z něj
s princem to bude láska na první
L. Polišenská L. Žáčková, J. Šulcová aj.
pohled. (Zdroj: www.csfd.cz,
fenomén: Rytmus
Změna programu a výše vstupného vyhrazena!
Režie: Jan Prušinovský, 111 min., české titulky, Režie: Miro Drobný, 90 min., slovenská verze, Zdroj: Ivan Čech, kino METRO 70, tel: 582 329 640
Indigo Film)
premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné premiéra, vstupné 130 Kč
100 Kč
21.00 Dárek
americký thriller
21.00 Vykolejená 
americká komedie To, co jste si nepřáli….
Všechny někdy skončíme mimo.
V hl. rolích: J.Bateman, R. Hall, J. Edgerton
Zamysleli jste se někdy nad tím, proč
V hl. rolích: A. Schumer, B. Hader, T. Swinton, Režie: Joel Edgerton, české titulky, premiéra, pro
vlastně ti žluťoučcí a k sežrání roztomilí MiE.Miller aj. Režie: Judd Apatow, 125 min., české mládež do 12 let nevhodný, vstupné 120 Kč
moni dobrovolně slouží Gruovi, padouchovi
titulky, premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný,
PÁTEK 21. SRPNA
s velkým P? Odpověď přináší animovaná
vstupné 120 Kč
18.30 Rytmus – Sídliskový sen
komedie Mimoni, která z nich konečně
ÚTERÝ 11. SRPNA
a především zcela zaslouženě dělá hlavní post21.00 Dárek
18.30 A m y - Art film anglický dokumentární film
avy jejich vlastního příběhu. Odpověď na výše
SOBOTA 22. SRPNA
Toužila jen po opravdové lásce a hudbě….
uvedenou otázku najdete hned úvodu, který
Režie: Asif Kapadie, 128 min., české titulky, 18.30 Rytmus – Sídliskový sen
mapuje historický vývoj Mimoňů. Představte
si, že tihleti dobráci od kosti vidí odnepaměti smysl své existence v posluhování
21.00 Dárek
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 100 Kč
21.00 Vykolejená
tomu největšímu darebákovi široko daleko. Kdykoliv shodou náhod, ke kterým
NEDĚLE 23. SRPNA
často přispívali oni sami, o svého pána přišli, hned si hledali dalšího. A tak to
STŘEDA 12. SRPNA
18.30 Rytmus – Sídliskový sen
šlo celá staletí, od Tyranosaura Rexe, přes hraběte Drákulu a císaře Napoleona
18.30 Domácí péče 
česká lidská komedie 21.00 Dárek
až do okamžiku, kdy žádného nového nadřízeného najít nedokázali a upadli
do hluboké deprese. Tu zvýraznila i skutečnost, že se v onen tragický moment
Reprízy oceněných filmů z MFF Karovy Vary
PONDĚLÍ 24. SRPNA
nalézali v zemi věčného sněhu a ledu. Naštěstí se v jejich středu zjevili tři hrdiSilný příběh se spoustou dojemných a vtipných
francouzská komedie nové – hrdý Kevin, hladový Stuart a lehce vystresovaný Bob. Ti vyrazili do
momentů. Velký návrat Aleny Mihulové v hlavní 18.30 Pařížská blbka 
světa, aby všem svým mimoňským kamarádům vrátili smysl života. Štěstěna
roli – cena za ženský herecký výkon na MFF V hl. rolích: C. Cottin, S. Bern, A. Hickling,
Režie: Eloise Lang a Noémie Saglio, 82 min., je zavedla až do Ameriky, na floridský festival zločinců všeho typu, jehož se
v Karlových Varech! !!!
V hl. rolích: A. Mihulová, B. Polívka, české titulky, premiéra, pro mládež do 12 let měla zúčastnit i absolutní královna světového zločinu, Scarlett Odkráglová. „Ta
a žádná jiná!” řekli si Kevin, Stuart a Bob a okamžitě zahořeli touhou začít pro
T. Vilhelmová, Z. Krónerová, aj. Režie: Slávek nevhodný, vstupné 100 Kč
Scarlett pracovat. Sympatie rozhodně nebyly oboustranné, přesto se zlodcera
Horák, 92 minut, repríza, mládeži přístupný. 21.00 Krycí jméno U.N.C.L.E.
americká akční komedie s trefným příjmením rozhodla vyzkoušet jejich schopnosti. Co takhle šlohnout
Hrdina vyšší třídy
Vstupné 120 Kč
21.00 Vykolejená
V hl. rolích: H. Cavill, A. Vikander, H. Grant, britské korunovační klenoty? A tak se Kevin, Stuart a Bob vydávají do staré
A. Hammer. Režie: Guy Ritchie, 116 min., dobré Anglie, přičemž zdaleka netuší, že v příštích dnech není v sázce jen to,
ČTVRTEK 13. SRPNA
české titulky, premiéra, pro mládež do 12 let co bude Alžběta nosit na hlavě, ale také samotná existence jejich živočišného
NEHRAJEME
druhu.
(Zdroj: www.csfd.cz, CinemArt)
nevhodný, vstupné 110 Kč

Mimoni
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Kultura
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 30. 8. 2015
Jan Jankůj – nejenom sklář
Výtvarník Jan Jankůj je spíše znám jako sklář, zde se ale představí
i jako designer skla, ilustrátor, rytec
a portrétista do skla i leštěného kamene. Je
moravským patriotem a svojí přednáškovou
činností a dřívější spoluprací s Českým
rozhlasem i popularizátorem našeho
sklářství.
do 30. 8. 2015
MILAN OBODA,
Můj čas běží mezi stromy
Výstava děl hukvaldského dřevořezbáře,
pro něhož jsou nevyčerpatelnou inspirací
příroda – především koně, ale i hudba
a náboženství.
do 30. 8. 2015
Rodinná loutková divadla
Výstava ze soukromé sbírky mapující výrobu loutek a loutkových
divadel, která patřila k české tradici a nechyběla v žádné vzdělané
rodině.
Kromě loutek uvidí návštěvníci také kulisy a představí se přední
čeští výtvarníci a umělci.
Nebude chybět ani nové pojetí výtvarných poloh divadélek po objevu
fenoménu televize.
PROGRAM PRO DĚTI - POZNEJ SVOJE MĚSTO
POVÍDÁNÍ NEJEN O HISTORII PROSTĚJOVA
TERMÍNY:
6. SRPEN 2015 / 27. SRPEN 2015
VŽDY OD 9:00 DO 12:00 HODIN
Věková kategorie: 9 - 14 let
Cena: 20,-/dítě
Info: jitka.svozilkova@seznam.cz

Spolu s dětmi si řekneme něco o minulosti města, projdeme si hlavní
náměstí, kde budou čekat různé úkoly a za jejich splnění na děti bude
čekat odměna.
Termín: čtvrtek 20. 8. 2015 od 18:00 do pátku 21. 8. 2015
(děti vyzvednout do 9:00)
Cena: 50,- Kč/ dítě
Max. kapacita: 20 dětí
Věková kategorie: 9-13 let
S sebou: spací pytel, karimatka, baterka, svačina na večer, věci
na spaní, hygienické potřeby, potvrzení o bezinfekčnosti (může se
vyplnit na místě), průkazka pojištěnce
Snídaně a pitný režim zajištěn.
Akce je připravována pod pedagogickým dozorem
Termín odevzdání přihlášek: do 7. 8. 2015
Info: jitka.svozilkova@seznam.cz
ŠPALÍČEK, Uprkova 18
do 30. 8. 2015
STAVEBNICE MERKUR
Výstava
je
zapůjčena
od největšího světového
sběratele stavebnice Merkur
Jiřího Mládka. Malí i velcí
návštěvníci se mohou seznámit s historií této legendární stavebnice. Uvidí zde
také například funkční vláček, ruské kolo, kopii čočkostroje na němž vynálezce
kontaktních čoček Oto Wichterle vyráběl své první čočky, nebo si
budou moci ze stavebnice podle návodu něco malého poskládat.
ve čtvrtek 27. 8. 2015 v 17.00 hod.
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
výstavy Stavebnice Merkur, kterou Vás provede její největší sběratel
Jiří Mládek.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

TVOŘIVÉ ÚTERKY V MUZEU A GALERII V PROSTĚJOVĚ
Čas dílniček: 9:00 do 13:00
Věková kategorie: 9-14 let
2) Jak na mýdlo? – 4. 8. 2015 – cena 70,- spolu s dětmi si v dílničce vyrobíme několik druhů mýdel, povíme
si něco o výrobě a historii mýdla
3) Fimování v muzeu – 18. 8. 2015 – cena 90,- tvoření s polymerovou hmotou, děti si ozdobí lžičku, hrníček, nebo
vyrobí šperk či přívěšek třeba na klíče
4) Loučíme se s prázdninami - 25. 8. 2015 – cena 80,- vyzkoušíme si malování na textil (taška) různými technikami, děti
si nazdobí masku a možná něco navíc
Info: jitka.svozilkova@seznam.cz

Termín: 10. - 14. srpna 2015
Cena: 1200,- Kč/dítě: po dohodě lze objednat jednotlivé dny za
260,- Kč/den/dítě
Cena zahrnuje stravu (oběd), vstupné, nákup materiálu na tvoření
Pro děti od 9 do14 let
Program: Den na hvězdárně
Výlet zaměřený na botanicko - geologické poznávání, prohlídka
Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem
Naučná stezka u Hloučely
Výlet do Vyškova - program ve vyškovském muzeu, návštěva
zookoutku s programem
Tvořivé dílny v muzeu
Závazné přihlášky posílejte na: jitka.svozilkova@seznam.cz

Noc v muzeu – Historické putování Prostějovem
Muzeum a galerie v Prostějově nabízí dětem možnost strávit noc
v prostorách budov MGP. Jako téma jsme zvolili historii Prostějova.

www.muzeumpv.cz
www.facebook.com/muzeumagalerievprostejove
Otevřeno denně mimo pondělí: 9,30 - 12,00 a 13,00 - 17,00
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ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ HVĚZDÁRNA
PRAVIDELNÁ ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ
PRO VEŘEJNOST:
DůLEžITÉ UPOZORNĚNÍ!

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

senioři a invalidé 10 Kč. Druhou, třetí a čtvrtou výše uvedenou výstavu také zdarma zapůjčujeme.
AVÍZO!
XXIV. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK

Od pondělka 17. 8. do pátku 28. 8. probíhá na hvězdárně Mezinárodní astronomický kemp (IAC) a proto se pravidelná veřejná
astronomická pozorování v tomto termínu nekonají.
Pozorování Slunce se konají mimo termín IAC v pondělí, čtvrtek
a pátek od 15:00 do 16:00 hodin.
Večerní a noční pozorování hvězdné oblohy dalekohledy se konají mimo termín IAC v pondělí, čtvrtek a pátek od 21:30 hodin.
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.
3. – 7. 8. VžDY V ČASE OD 10:00 DO 11:00 HODIN
XI. ŠKOLIČKA PRO 5 – 11 LETÉ DĚTI
ZAMĚŘENÁ NA MĚSÍC
Cyklus na sebe navazujících setkání seznamujících se vznikem Měsíce, pozorovatelnými útvary, přípravou lidí na Měsíc, raketa k Měsíci, opakování. Za jasného počasí
koncem týdne pozorování Měsíce na denní
obloze. Celkový poplatek 50 Kč.
„DÍVÁME SE NA SLUNÍČKO“
3. – 6. 8. OD 14:00 DO 15:00 HODIN
24. – 28. 8. OD 10:00 DO 11:00 HODIN
A OD 14:00 DO 15:00 HODIN
Povídání o Slunci, za jasného počasí pozorování Slunce
dalekohledem s neutrálním
filtrem a chromosférickým dalekohledem. Pořad pro mladší děti s doprovodem. Závěr
pořadu budou tvořit pohádky.
Vstupné dospělí 20 Kč, děti,
studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.
VÝSTAVY
-

Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE
VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI
OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN
STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU

Výstavy 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,
29. července 2015

Klub pro 5 až 11leté děti. Nový ročník začíná
9. 9. v 16:30hodin, ukončen bude 16. 6. 2016.
Členové se budou scházet každou pracovní středu. Délka schůzek je 75 minut. Posledních 20
minut je věnováno filmům a pohádkám. Děti se
budou seznamovat se sluneční soustavou. Bude
jim vysvětleno střídání podob Měsíce, seznámí se se souhvězdími
pozorovatelnými během roku. Dozví se i základní informace z kosmonautiky. Na jaře a na podzim budou setkání doplněna, za jasného
počasí, pozorováním Slunce. Od listopadu do února, za příznivého
počasí, probíhají schůzky především v pozorovatelně u dalekohledů. Děti se naučí orientovat na obloze. Pozorovat budou planety,
Měsíc a další zajímavé objekty. Taková pozorování si mohou děti
prodloužit do 18:30 hodin. Členové klubu mají přístup na všechny
akce Astronomického oddělení (hvězdárny) zdarma. Pololetní poplatek 150 Kč.
XLV. 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 čtvrté
třídy ZŠ. Členové klubu se postupně seznámí s tělesy Sluneční soustavy, stelární astronomií i vesmírem jako celkem. Povíme si o principech astronomických dalekohledů. Každá schůzka zahrnuje též
jednoduchý fyzikální pokus, který se pokud možno váže na probírané téma a který je zábavnou formou zpřístupní. V případě dobrého
počasí může být součástí některých schůzek rovněž astronomické
pozorování a to buď Slunce, nebo v zimních měsících hvězdné oblohy. Schůzky se budou konat pravidelně v pondělí od 16:30 do 17:30,
není-li stanoveno jinak a první schůzka je plánována na 5. října. Jednorázový poplatek na školní rok 2015/2016 činí 300 Kč.
Klub GEMINI II je koncipován jako pokračovací kurz pro členy
klubu GEMINI I a další vážné zájemce o astronomii. Nabízí hlubší seznámení s některými oblastmi astronomie a je více zaměřen
na praktickou stránku. Do značné míry zahrnuje individuální přístup. Členové klubu mají možnost seznámit se s ovládáním pozorovací techniky a provádět jednoduchá avšak samostatná astronomická
pozorování. Schůzky se konají pravidelně vždy ve čtvrtek od 16:30
do 17:30 hodin, první schůzka
je plánována na 1. října. Jednorázový poplatek na školní rok
2015/2016 činí 400 Kč.
Členové klubu GEMINI I i GEMINI II mají přístup na všechny akce hvězdárny zdarma.
Podrobné informace lze získat
na telefonu 724 013 039.
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Kultura

Šest let Tvořivé knihovny
Už šest let knihovna organizuje pro kreativní seniorky
každý měsíc tvořivé setkání.
Vždy poslední úterý v měsíci,
když je knihovna pro veřejnost
zavřená, zaplní celou půjčovnu
knih pro dospělé sympatické
a šikovné dámy v seniorském
věku. Jsou už dávno zvyklé, že
zde najdou kamarádky, pohodu a tvořivého ducha. Během
těchto let si už zkusily vyrobit
náušnice a jiné šperky, prostírání, vánoční a velikonoční
dekorace, koberečky, dráto-

vané zvonečky, dárkové tašky, ozdoby ze slámy a mnoho
dalšího, přičemž si vyzkoušely
řadu dekoračních technik. Na
výletech, které každý ročník
tzv. Tvořivé knihovny v červnu
ukončují, jsme si už vyšláply do
Čelčic a lázní Skalka, do Muzea
kočárů nebo do Náměště na
Hané. I letos jsme se rozhodly
pro výlet. Za cíl jsme vybraly
Velký Kosíř a návštěvu pivovaru. Cesta ubíhala příjemně
a i přes jisté potíže jsme dosáhly vrcholu v plném počtu.

Odměnou pak byla exkurze
v soukromém minipivovaru ve
Lhotě pod Kosířem. Příjemný
pan sládek David Kapsia nás
zde provedl svým královstvím,
poutavě vysvětlil a názorně
ukázal, jak se pivo připravuje.
Dozvěděly jsme se spoustu zajímavostí, samozřejmě nechyběla ani ochutnávka. Přes letní
prázdniny se sice s dámami neuvidíme, ale věříme, že se v září
opět sejdeme v hojném počtu.
Přidáte se? tvořivé knihovnice
prostějovské

Prázdninové Luštění s knihovnou

I o letošních prázdninách
se uskuteční další kolo Luštění
s knihovnou. Tentokrát jsme
pro vás, opět ve spolupráci
s Hádankářským kroužkem
Hanáci, připravili křížovku
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a osmisměrku pro letní luštění.
Můžete si je vyzvednout (a vyplněné zase odevzdat) nejen
v knihovně, ale i na dalších
místech v Prostějově – můžete
si tak například zpříjemnit če-

kání ve vaší oblíbené restauraci. Na luštění máte čas po celé
prázdniny. V září ze správných
odpovědí vylosujeme pět výherců, kteří získají odměnu –
samozřejmě knižní.
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Společnost

Divadlo bude od 10. srpna opět prodávat
předplatné na příští sezónu
Prodej předplatného pro čtyři divadelní skupiny, koncertní abonmá, předplatné pro děti a rodiče Čtyřlístek a scénické čtení LiStOVáNí obnoví v pondělí
10. srpna Městské divadlo v Prostějově.
V prvních dvou týdnech prodeje si místa v sále zajistilo 1540 stálých diváků.
Do loňského počtu abonentů tak chybí
již jen 266 lidí.
„Rezervace sedadel pro současné abonenty skončila v červenci, od 10. srpna
budou uvolněná místa k dispozici všem
zájemcům, uvedla ředitelka Městského
divadla v Prostějově Jana Maršálková
a dodala: „Zaznamenali jsme informace,
že předplatné lze zakoupit pouze on-line
přes internet. Ale je tomu právě naopak.
Předplatné prodáváme pouze v divadelní
pokladně.“
Sezóna 2015 – 2016 nabídne opět
setkání s hereckými hvězdami a mnoha divadelními soubory. Z pražských
scén se diváci mohou těšit na Dejvické
divadlo, Divadlo pod Palmovkou, Divadlo ABC, Švandovo divadlo, Divadlo
Ungelt, Divadlo v Řeznické, Divadlo
Radka Brzobohatého a další. Hostovat v Prostějově budou již tradičně
také úspěšná oblastní divadla: Moravské divadlo Olomouc, Slezské divadlo
Opava, Městská divadla v Brně, Kladně a Mladé Boleslavi, Východočeské
divadlo Pardubice, Klicperovo divadlo
Hradec Králové, Divadlo Petra Bezruče
Ostrava či HaDivadlo Brno.

Z hereckých hvězd, které do Prostějova zavítají, vyjmenovala ředitelka Maršálková jen některé: Ivan Trojan, Miroslav
Krobot, Martin Myšička, Vilma Cibulková, Dana Syslová, Michal Dlouhý, Simona Stašová, Petra Špalková, Igor Chmela,
Tereza Kostková, Pavla Tomicová, Jana
Štěpánková, Zlata Adamovská a další.
Zajímavá je také nabídka osmi koncertů, na nichž se představí významní sólisté
i hudební seskupení. Předplatné Čtyřlístek, které je určeno nejmenším divákům
a jejich doprovodu, nabídne čtyři víkendová představení.
Po první úspěšné sezóně pokračuje
také abonmá pro příznivce scénického
čtení LiStOVáNí, které v sedmi pořadech
zprostředkuje sedm bestsellerů našich
i světových literárních tvůrců.
Programová brožura na sezónu 2015
-2016 tradičně zmiňuje také podzimní
divadelní přehlídku Aplaus, kterou prostějovské divadlo pořádá ve spolupráci
s marketingovou společností TK PLUS.
V sobotu 21. listopadu se prostějovské
divadlo poprvé připojí k mezinárodnímu
projektu Noc divadel. „Společně s Divadlem Point chystáme několik drobných
překvapení a představíme prostory divadla v trochu jiném světle,“ nastínila ředitelka Jana Maršálková.
Obšírnější informace o nové divadelní
sezóně jsou k dispozici na webových stránkách divadla: www.divadloprostejov.cz.

(eze)

První diváci už Čtyřlístku odrůstají,
sedadla čekají na nové
Michal k snídani s oblíbeným
Michalem Nesvadbou, Cesta do
pravěku Městského divadla Zlín,
Nezbedná pohádka Slováckého divadla Uherské Hradiště a Zahrada
pražského divadla Krapet - to jsou
čtyři představení, které Městské divadlo v Prostějově uvede v příští sezóně v předplatném pro děti a rodiče
Čtyřlístek.
„Čtyřlístková představení hrajeme
vždy v sobotu nebo neděli. Je to ideální příležitost prožít v divadle krásné
společné rodinné okamžiky,“ prohlásila ředitelka divadla Jana Maršálková
s tím, že první diváci už předplatné-

mu odrůstají a uvolnila se tak i velmi
hezká místa v předních řadách.
Předplatné pro děti a jejich doprovod vstupuje do šesté sezóny, pohádková představení zhlédlo za tu dobu víc
než deset tisíc diváků. Hosty Čtyřlístku
byli v Prostějově Michal Nesvadba nebo
Magda Reifová, které děti důvěrně znají
z televizní Kouzelné školky nebo světově
uznávané Divadlo Spejbla a Hurvínka.
Potlesk vděčného publika sklízela pravidelně divadla z Olomouce, Zlína, Uherského Hradiště, Ostravy, Českého Těšína
i divadla orientovaná výlučně na tvorbu
pro děti a mládež – Drak Hradec Králové
či Naivní divadlo Liberec. 
(eze)

Seznam přivítaných dětí
Tereza Dolanská
Antonín Peterka
Šimon Ibrmajer
Michal Ševčík
Matyáš Koudelka
Filip Kusák
Karolína Polášková
Valérie Ohlídalová
Dominika Hubáčková
Nikolas Mika
Martin Konečný
Adam Vrba
Dominika Nedělníková
Tereza Horváthová
Tobiáš Rozumek
Laura Valentová
Victoria Brzezińska
Tadeáš Daniš
Sofia Kohoutková

Vítání 25. 6. 2015:
Jiří Král
Adéla Lisová
Nikol Přikrylová
Adéla Ošlejšková
Petr Kadlec
Anna Jetelinová
Michal Krejčí
Ema Tomečková
Monika Motyčková

Erik Sedláček
Nikolas Kiš
Jakub Kratochvíl
Marika Pelikánová
Ella Židková
Lukáš Kačer
Jonatan Pech
Richard Král

Vítání občánků 16. 7. 2015
Julie Kupková
Nikol Frýbortová
Filip Nakládal
Tomáš Knotek
Thea Brichtová
Natálie Bilíková
Matyáš Mikeš
Viktorie Zedníčková
Nikola Crháková
Viktorie Bartošová
Lukáš Hampl
Adam Jestrebský
Anetta Kočířová
Dominik Bauer
Nigel Vito Kučera
Alžběta Linhartová
Šimon Vinkler
Michaela Harbuzová
Julie Šmídová

Příspěvek Veterinární kliniky Aeskulap ke kastraci koček
a kocourů při příležitosti 25. výročí působnosti v Prostějově

Kastrace koček a kocourů se doporučuje k prevenci nežádoucího rozmnožování
ve volném chovu a k potlačení obtížných
projevů mrouskání, psychické frustrace
a značkování u koček chovaných v bytě.
U volně žijících koček lze doporučit
kastraci před prvním mrouskáním v 5ti
měsících, jinak lze tento zákrok provést
v jakémkoliv věku. Zákrok se provádí cca
1cm dlouhým řezem v oblasti pupku –
u koček, u kocourů řezem přes šourek
a podvázáním chámovodů. Délka trvání
zákroku je 20minut u kocoura a 30 minut
u kočky. Stehy se u koček odstraňují 9. až
12. den po zákroku. Před provedením
vlastního úkonu je nutná alespoň 6 hodinová hladovka. Již téměř probuzené zvíře
si bere majitel domů, kde musí být v teple

ještě několik hodin do úplného probuzení.
Volně žijící kočky lze po asi 12ti hodinách
již vypustit ven.
Cena za kastraci kočky se pohybuje kolem 1.000 Kč, kocoura 700 Kč. Město Prostějov přispívá na tento zákrok 300 Kč, naše
klinika v rámci své akce k 25 letům svého
působení také stejnou částkou.
U nás tedy zaplatíte za kastraci kočky
700 Kč, kocoura 400 Kč, takže cena s příspěvkem města je pro Vás za kastraci kočky
400 Kč a kocoura 100 Kč.
Na tento zákrok za sníženou cenu je třeba se předem objednat, bude prováděn jen
v určité dny a při dostatku volných kapacit.
Bližší
informace
získáte na našich webových stránkách
www.veterina-prostejov.webnode.cz

INZERCE

PODĚKOVÁNÍ

rekonstrukce maleb v kostele
sv. Jana Nepomuckého

V letošním roce bude dokončena rekonstrukce barokních nástěnných maleb v lodi kostela sv. Jana Nepomuckého,
stejně jako renovace maleb autora Sebastiniho v presbytáři kostela. Na období adventu a Vánoc tak už bude objekt
znovu přístupný veřejnosti. Renovace
probíhá i za významné finanční podpory
statutárního města Prostějova, které pro
letošní rok uvolnilo na akci částku 220
tisíc korun. 
-jg29. července 2015
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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/

Změny v otevírací době ICM během prázdnin
Během letních prázdnin bude mít ICM prázdninovou otevírací dobu, tj. od 10.00 do 16.00
hod. Od 27. července do 7. srpna bude ICM zavřeno. Z provozních důvodů bude ICM zavřeno
také v pátek 28. srpna. Pro bližší informace sledujte naše webové stránky www.icmprostejov.cz.

Akce plánované na prázdniny – srpen
Prázdninové aktivity pro malé i větší
Chcete si zahrát Kde leží Kotěhůlky?, Vikingy, Tučňáky, Time’s up nebo třeba vyzkoušet
hru Milostný dopis? Během prázdnin je v ICM připravena herna pro milovníky deskových
her – přijít můžete každý všední den od 10.00 do 16.00 hod.
Zcestuj Evropu jinak
Víte, co jsou to USE-IT mapy a jakou slevu získáte s kempingovou kartou? Zkusili jste
někdy únikovou hru nebo přespat na letišti? Chcete cestovat a potřebujete tipy na užitečné aplikace? Tak mrkněte na náš web http://www.icmprostejov.cz/zcestuj-evropu-jinak
a dozvíte se víc.
S ICM na cestách
Narazili jste na naše cestovatelské tipy „Zcestuj Evropu jinak“ a plánujete je během
prázdnin vyzkoušet? Pošlete nám fotku či krátký příběh o tom, jak jste přespali u někoho
na gauči, jak jste využili slevovou kartu nebo USE IT mapu,… Nejlepší příběhy a fotky
z prázdninových cest oceníme – každý pátý soutěžící od nás dostane termohrnek a autoři
nejlepší fotky a nejlepšího příběhu vyhrají deskovou hru na cesty.
Letní putování po kraji

Evid. č. 905/15 (Čertík) – pes kří- Evid. č. 904/15 (Frisco) – pes, kříženec, odchycen na ulici Mlýnské ženec, odchycen na ulici Foerstrova

Rádi poznáváte Olomoucký kraj? Zastavte se při svých prázdninových cestách také
v Městských evropských informačních střediscích (MEIS) a zapojte se do letní soutěže,
kterou pořádá Europe Direct Olomouc spolu se sítí MEIS v Olomouckém kraji. Pro jedno
soutěžní razítko si můžete přijít také do ICM Prostějov.
INZERCE

Evid. č. 903/15 (Fiona) – fenka, Evid. č. 893/15 (Bendík) – pes, kříkříženec, odchycena v Žešově
ženec bígla

KARIÉRA VE FINANCÍCH?
Pro posílení týmu spolupracovníků
hledíme nové

NADST

v Prostějově

PRO KLIE
NOVÉ SP

KARIÉRA VE FINANCÍCH?

Vzhledem
rozšiřujem

Pro posílení týmu spolupracovníků v Prostějově hledáme nové

konzultanty, manažery
konzultanty, a
manažery
a finanční
specialisty
finanční
specialisty

Last Minute < manaže
a finan
datum
2.8.
2.8.
3.8.
5.8.
6.8.
7.8.
8.8.
8.8.
9.8.
11.8.
11.8.
12.8.
13.8.
17.8.
24.8.

Očekáváme vnitřně motivované osobnosti s výbornými
Očekáváme vnitřně motivované osobnosti s výbornými
komunikačními
schopnostmi,
chutíchutí
a vůlí
k úspěchu.
komunikačními
schopnostmi,
a vůlí
k úspěchu.
Pro zájemce mimo
obormimo
nabízíme
systém
zaškolení.
Pro zájemce
obor nabízíme
systém
zaškolení.

15072930715

Více informací:
Více informací:
Martin Šlajs Martin Šlajs
tel.: 607 158tel.:
055607 158 055
martin.slajs@bcas.cz
martin.slajs@bcas.cz
Kostelecká
417, Prostějov
Kostelecká 417,
Prostějov

www.bcas.cz
www.
bcas.cz

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:

15072930716

1501273/0055

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

odlet
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Praha
Brno
Brno
Praha
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno

destinace
hotel strava
cena
Turecko
4* Al 12.990,Řecko-Kréta
3* Al 16.990,Řecko-Lefkada
3* Al 17.990,Egypt-Marsa Alam 4* Al 14.490,Turecko
4* Al 16.990,Řecko-Rhodos
3* Al 16.990,Maroko-Agadir
4* Al 14.990,Egypt-Hurghada
4* Al 15.990,Turecko
4* Al 14.990,Maroko-Saidia
5* Al 16.990,Řecko-Zakynthos 3* Al 14.990,Mallorca
3* Al 16.990,Řecko-Korfu
3* PP 12.990,Bulharsko
4* Al 18.990,Bulharsko
3* Al 11.990,-

tel.: 604 8
e-mail: dav

Nám. Edmunda Husserla 1623/18, 796 01 Prostějov
Tel: 587 070 082, 774 747 277 E-mail: prostejov@eximtours.cz
Po-Pá: 09:00 - 12:00, 12:30-17:00
AI - all inclusive
PP - polopenze
SN - snídaně

PLP - plná penze
BS - bez stravy
APT - apartmán

Doporučujeme zakoupit
cestovní pojištění.
Ceny neobsahují víza.

Cena je konečná, platí pro 1 osobu ve
dvoulůžkovém standardním pokoji
nebo apartmánu dle popisu v katalogu

29. července 2015
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CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV o.s.

Nám. J. V. Sládka 2, 796 04 Prostějov-Krasice,
http://prostejov.dcpr.cz/, cprpv@seznam.cz, tel. 731 626 126

Na prázdniny jsme
pro vás připravili:
Rodiče s jejich ratolestmi zveme
do KŘESŤANSKÉHO MATEŘSKÉHO CENTRA MATKY
MARKÉTY
Provoz o prázdninách je omezen na pondělí od 9 do 12 hodin
Pro děti je připravena vybavená
herna a další zázemí – knihy, hudební nástroje, kreativní materiál.
Každý čtvrtek od 8.30 do
11.30 nabízíme
dopolední kroužek typu miniškolky První školička
- určený rodinám s dětmi od 2
do 4 roků.
Zveme Vás na přednášku s besedou na téma
Jak připravit dítě na vstup do MŠ.
Přednáška se uskuteční v Centru pro rodinu dne 11. 8. 2015 od

10 hodin s ředitelkou MŠ Mgr.
Ivetou Bittnerovou si budeme
povídat o připravenosti dítěte na
vstup do MŠ, o odloučení od rodičů, o pravidlech, která jsou ve
školce jiná než doma a všem co
by dítě mělo zvládnout. Součástí
přednášky je bezplatné hlídání dětí
a základní poradenství.
Přijímáme přihlášky na tyto
programy, které připravujeme
od září:
PŘÍPRAVA DĚTÍ NA ŠKOLU každou středu od 17 do
18,30 hod. – pohybová koordinace, výslovnost, gramatická správnost řeči, komunikace, grafomotorika aj.
ABY MALÉ BYLO VELKÉ
každý čtvrtek od 16,30 do 17,30
hod. - kroužek rozvíjející základní

etické hodnoty a postoje a předávání víry v rodině pro děti od 3 do
6 let a jejich rodiče.
KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ – úterý od 17 do
19,30 hod. Termíny: 15. 9., 22. 9.,
29. 9., 6. 10.,
13. 10., 20. 10., 27. 10., 3. 11.
2015.
V Kurzu efektivního rodičovství se rodiče scházejí, aby se seznámili s problematikou výchovy
svých dětí, diskutovali o výchovných problémech a pod vedením
zkušeného lektora si osvojili užitečné a praktické metody a techniky, získali tipy a podněty pro
výchovu svých dětí.
KURZ MANŽELSKÉ VEČERY
Programy podporuje MPSV
ČR, Statutární město Prostějov
a Olomoucký kraj.

Dětský den na letišti ve Stichovicích

Deltaklub Stichovice a Aeroklub Prostějov - Stichovice
společně se Svazem letců České
republiky pořádají každoročně
již tradiční Dětský den. Letošní ročník připadl na 12. června
a program byl opět velmi bohatý.
Pro děti ze základních a mateřských škol z Mostkovic, Plumlova a Prostějova, odkud k nám zavítali i klienti denního stacionáře
Lipka, byl na uvítanou připraven
oblíbený skákací hrad a malé ob-

čerstvení. Následně předvedli své
umění piloti vrtulníků, po nich
pak policejní psovodi ukázku
práce se psy a zadržení pachatele, při kterém došlo i na střelbu.
Vrahovičtí hasiči zvládli bravurně uhasit hořící auto a nad tím
vším se z nebe snášeli parašutisté.
Během celého dopoledne pak
probíhaly pro děti vyhlídkové
lety, které zajišťoval nestárnoucí
dvouplošník An2 „Andula“. Za
krásného slunečného počasí tak

strávily děti příjemný a pestrý
den na vzduchu a mimo školní
lavice. Po obědě se pak Dětský
den plynule přeměnil na Dědský
den a členové Svazu letců ČR
využili toto setkání k živé diskuzi
a vzpomínaní na svou aktivní leteckou kariéru. Celá akce mohla
takto úspěšně proběhnout jen
díky laskavé finanční podpoře
Statutárního města Prostějova, za
což vedení města pořadatelé i děti
srdečně děkují. 
-os-
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Připomenutí si 600
let od upálení Mistra
Jana Husa

Výročí smrti církevního reformátora a myslitele Mistra Jana
Husa si připomněli občané města v prostějovském Husově sboru 7. července komponovaným
pořadem vážné hudby a mluveného slova Cesta, pravda a život.
Hrou na varhany potěšil všechny
přítomné český přední varhaník,
klavírista a hudební popularizátor Jaroslav Tůma a mluvené slovo doplnil člen činohry Národního divadla s nezaměnitelným
hlasem Jan Hartl.
V rámci hudebního programu
zazněly skladby známých i méně
známých autorů – Paula Hofhaimera, Adama Václava Michny,
Alessandra Marcello, Johanna
Sebastiana Bacha, Wolfganga
Amadea Mozarta, Cesara Francka a též Jaroslava Tůmy. Mezi
jednotlivými skladbami zazněly
i texty Michelangela Buonarrotiho, Karla Čapka, sv. Tomáše Moruse, Bohuslava Reynka, i samotného Mistra Jana Husa. „Jsem
rád, že se Jan Hus dočkal vstřícnějšího postoje a byl konečně
uznán za katolického kněze. Byl
to statečný člověk a je dobře, že se
na něj vzpomíná. Takových lidí je
v dnešní době málo,“ připomněl

varhaník Jaroslav Tůma. Jeho
muzikantské umění a umělecký
přednes Jana Hartla si přišlo do
Husova sboru poslechnout více
než šest desítek posluchačů.
Návštěvníci tohoto nezapomenutelného uměleckého počinu si
v Husově sboru mohli zakoupit
knihy o Janu Husovi a též některé jeho významné spisy. Někteří
z nich využili v závěru koncertu
možnosti pohovořit s oběma protagonisty a požádat je o autogram
nebo společnou fotografii. Příležitost získat podpis populárního
českého herce Jana Hartla a varhaníka Jaroslava Tůmy si nenechal
ujít ani prostějovský radní a předseda komise pro kulturu a cestovní
ruch Rady města Josef Augustin.
„Do Prostějova jezdím strašně
rád, a když mě pozvete, přijedu
zas,“ řekl s úsměvem sympatický
herec Jan Hartl. „O to více jsem
rád, že si nás lidé přišli poslechnout a připomenout si výjimečnou osobnost Mistra Jana Husa,“
ocenil Jan Hartl. 
(ag)
A na závěr jeden z citátů Mistra
Jana Husa
„Také prosím, abyste se milovali,
dobrých násilím tlačiti nedali,
a pravdy každému přáli.“

Setkání s psycholožkou
Hodnocení výtvarné soutěže pro žáky Jiřinou Prekopovou
základních škol města Prostějova

u příležitosti 625. výročí
udělení výsady prvního výročního trhu městu (povýšení
Prostějova na město).
Výtvarná soutěž vyhlášená
v období březen – květen 2015
byla zaměřena k 625. výročí
města Prostějova (zadán libovolný formát, libovolná technika).
Soutěže se zúčastnilo celkem
5 prostějovských škol, jmenovitě:
ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1; ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4; ZŠ Prostějov, ul. Dr.
Horáka 24; RG a ZŠ města Pro-

29. července 2015

Ve středu 24. 6. navštívila
svůj rodný Prostějov kmotDagmar Cásková, referent- ra MC Cipísek, světoznámá
stějova, Studentská ul 2; ZŠ a MŠ
Prostějov, Melantrichova ul. 60. ka Odboru školství, kultury dětská psycholožka a spisovatelka PhDr. Jiřina PrekoCelkem bylo hodnoceno 52 a sportu
pová.
výtvarných prací ve dvou kateVýsledky hodnocení:
Letošní laureátka Ceny měsgoriích. V I. kategorii se posuI. kategorie – I. stupeň
ta Prostějova si udělenou cenu
zovalo 14 prací a v II. kategorii
38 prací, z toho 2 práce byly vy- 1. Barbora Talandová (RG a ZŠ) v původním termínu ze zdra2. M
 atěj Pecha (ZŠ a MŠ
votních důvodů nemohla přehotoveny kolektivně.
Kollárova)
vzít, a i proto se s ní na prostěHodnotící porota:
jovské radnici setkali primátor
Hana Palacká, zástupkyně 3. Patrik Frömel (RG a ZŠ)
města Prostějova Miroslav Pišvýtvarného oboru ZUŠ Vl. AmII. kategorie – II. stupeň
ťák, náměstkyně Ivana Hemerbrose (předsedkyně poroty)
ková a náměstek Zdeněk Fišer.
Alice Gregušová, vedoucí 1. Anežka Nečasová (RG a ZŠ)
oddělení DUHA, Kulturní klub 2. Adéla Barbušínová (RG a ZŠ) Přesto, že Jiřina Prekopová letos
3. A
 nna Spáčilová
oslaví už 86. narozeniny a zotau hradeb
(ZŠ a MŠ Kollárova)
vovala se po nemoci, hýřila op3. A
 neta Pechová
timismem a svým originálním
(ZŠ a MŠ Kollárova)
způsobem osvětlila přítomným
svůj pohled na partnerské vztahy
Zvláštní cena
1. k
 olektivní práce žáků 7. A,
7. C, 8. A (RG a ZŠ)
2. kolektivní práce žáků ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1:
Gabrhelová Aneta, 6. tř.
Hýžďalová Justýna, 6. tř.
Přikrylová Adéla, 6. tř.
Soukalová Michaela, 6. tř.
Zábojová Terezie, 6. tř
Pišťák Adam, 8. tř
Alexy Jan, 8. tř.

a obnovu lásky v rodině. I když
život někdy přináší í krušné chvíle, je podle J. Prekopové potřeba
stále zachovat důvěru, víru, lásku
a radost. Jak sama psycholožka často říká, procházíme „přes
průsery ku hvězdám.“ Jiřina Prekopová se narodila v Prostějově,
ale po emigraci žije a pracuje už
desítky let v Německu, přednáší
ale po celém světě od Mexika přes
Evropu až do Vladivostoku. Je
autorkou řady knih, z nichž zřejmě nejznámější Malý tyran, byla
přeložena do dvaceti šesti světových jazyků. V posledních letech
kromě své metody pevného objetí propaguje především program
obnovy lásky v rodinách a víc
a víc se vrací do své rodné země.

-ms-
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Letní výlety OS Lipka
Vážení senioři,
blíží se léto, a proto za vámi přicházíme s nabídkou letních výletů,
které budeme letos pořádat. Bližší informace o každém z nich můžete
dostat na níže uvedených telefonních číslech nebo přímo v kanceláři OS
LIPKA.
11.8.2015 –Pštrosí farma a hrad Pernštejn,

odjezd v 8,00 hod. návrat kolem 17hod.
Napřed se podíváme na pštrosí farmu a potom se vypravíme na jeden z našich nejznámějších hradů - Pernštejn. 

Příspěvek na autobus 250 Kč,
18.8.2015 – Lískovec a Chlebovice,

odjezd v 8 hod. návrat kolem 17 hod.
Výlet skoro medový, protože se podíváme do výrobny Marlenky
a do včelařského muzea.
Příspěvek na autobus 300 Kč,
27.8.2015 – Javoříčko a Bouzov, odjezd v 8 hod návrat kolem 17 hod.
Výlet do známých a oblíbených míst. Příspěvek na autobus 150 Kč,
31.8.2015 – Za koupáním do Znojma,

odjezd v 8 hod. návrat kolem 17 hod.
Koupaliště Louka ve Znojmě je vyhlášené čistou a teplou vodou
a příjemným prostředím.
Příspěvek na autobus 250 Kč,
Odjezdy na výlety jsou ze zastávky „ U Halíře“ na Brněnské ulici
v Prostějově a návrat je na stejné místo. ( Kromě výletu vlakem, kdy je
sraz na hlavním nádraží a příjezd tamtéž.) Přihlásit na výlety se můžete na tel. 582 360 295 nebo osobně v OS LIPKA, Tetín 1. Upozorňujeme, že od 18.7. do 9.8.2015 je stacionář uzavřen a tudíž není možné
se přihlásit. K přihlášce je třeba zaplatit 50% ceny dopravy jako zálohu.
Vstupné se bude řešit až na místě, podle toho, jakou se nám podaří vyřídit slevu.
Krásné léto a na viděnou na některém z výletů nebo v září na Akademii seniorů se těší kolektiv pracovníků OS LIPKA

Nordic walking
v srpnu a v září

Když je něco příliš jednoduché a dostupné, často to
považujeme za ne dost dobré
a účinné. Chůze je ten “nejobyčejnější” pohyb, jaký známe,
takže si myslíme, že nás nemůže ničím překvapit. Pokud i vy
zastáváte tento názor, přijďte na
některou z lekcí severské chůze,
které se díky projektu Zdravého města Prostějov pravidelně
konají v Kolářových sadech
u hvězdárny. Dozvíte se, jak
nordic walking zvyšuje naši
kondici a pomáhá při různých
zdravotních potížích i snižování
nadváhy. Především se ale naučíte správnou techniku a zjistíte,
jaké vybavení potřebujete. Nejbližší termín lekce je v pondělí
10. 8., další budou ve středu 26.
8., v úterý 8. 9. v úterý 22. 9.
vždy v 17 hodin.
Pokud vás nordic walking
zaujme, můžete se vydat i na

delší výšlapy okolo lázní Skalka a Plumlova. Akce ve Skalce
jsou naplánovány na sobotu
15. 8. ve 14 hodin, neděli 23.
8. v 15 hod. a sobotu 19. 9.
v 15 hodin, sraz je vždy před
budovou lázní. Akce v Plumlově proběhnou v sobotu 8. 8.,
v sobotu 29. 8. a v neděli 20. 9.
vždy v 15 hodin, sraz je vždy
v kempu Žralok u Podhradského rybníka. “Lekce v rámci
Zdravého města Prostějov jsou
zdarma včetně zapůjčení holí,
jen je třeba, aby se zájemci přihlásili předem telefonicky nebo
SMS na čísle 732 635 360, případně mailem na adrese Sehnalovalenka@seznam.cz. Na akce
ve Skalce a v Plumlově mohou
přijít bez přihlášení, holí k zapůjčení budu mít na místě dostatek. Kurzovné je 50 korun,”
upozorňuje cvičitelka Lenka
Sehnalová. 
(red)

Výstava bonsají
15. – 16. srpna 2015
9:00 – 16:00 lázně Slatinice
Pořádá Bonsai Club Haná při
ZO ČSZ PV1 ve spolupráci
s lázněmi Slatinice
Více na www.bkhana.cz
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HANÁCKÝ AUTO MOTO KLUB V AČR PROSTĚJOV

pořádá 16. 8. 2015 XI.
Rallye historických vozidel
Z  LÁZNÍ DO LÁZNÍ
Rallye startuje v 10:00 hodin
v lázních Skalka. Trasa povede
již tradičně po okresních komunikacích III. třídy obcemi Výšovice, Určice, Alojzov, Krumsín,
Soběsuky, Plumlov, Ohrozim,
Lešany, Zdětín, Bělecký mlýn,
Čechy pod Kosířem, kde účastníky čeká hodinová přestávka

s výstavou historických vozidel
v zámeckém parku a dále přes
Lhotu a Drahanovice až do cíle
v lázních Slatinice. V lázních
Slatinice bude výstava historických vozidel, divácká soutěž,
módní přehlídka v dobových
kostýmech, ocenění vítěze závodu pravidelnosti, ocenění divácké soutěže. K poslechu hraje
živá hudba. Na této sportovní
soutěži nerozhoduje maximál-

ní rychlost vozidel, ale jezdec
musí dodržet průměrnou
rychlost, kterou si sám stanoví při zápisu na startu rallye.
K soutěži se mohou přihlásit
majitelé všech historických vozidel skupin A-E, tj. do r. výroby 1960. Akce je pořádána pod
záštitou Olomouckého kraje.
Bližší informace www.veteranklubprostejov.webnode.cz.
Srdečně zvou pořadatelé.

VÝLETY PRO SENIORY
Je čas ideální pro cestování,
tak je v nabídce výletů trošku
víc. A „připletly“ se tam i dvě
pozvánky na výlety pro babičky, dědečky a vnoučata.
11.8. se podíváme do zámku v Holešově a odpoledne
navštívíme Svatý Hostýn. Na
13.8. je naplánovaný výlet pro
prarodiče a vnoučata – návštěva Hanáckého skanzenu
v Příkazích a prohlídka výstavy
o kinematografii, instalovaná
ve fortu v Křelově. Na výstavě
se děti určitě nebudou nudit,
protože mohou samy tvořit.
Prarodiče zase mohou vzpo-

mínat. Další výlet – 18.8. - pro
babičky, dědečky a vnoučata už
je naplánovaný o něco dál – do
Chlebovic, kde je Muzeum včelařství a naučný areál. Odpoledne navštívíme Tropic centrum
v Hukvaldech. Co je tam k vidění? Tropické skleníky, exotické rostliny a zvířata, brouci,
krabi, motýli, mušle, minerály,
zkameněliny…
20. 8. zamíříme do Šumperka, města přezdívaného malá
Vídeň. Dopoledne navštívíme
muzeum, odpoledne se projdeme po městě s průvodcem.
25.8. nás čeká návštěva skanze-

nu v Rymicích a zámku v Chropyni.
Výlety jsou pořádané
s podporou Zdravého města Prostějov. Díky finanční
podpoře Statutárního města
Prostějova bylo možné naplánovat i finančně náročnější
program.
Podrobnější informace o akcích získáte na telefonním čísle
728 337 983, na webových stránkách
www.filemon-baucis.cz a na prodejně
v Prostějově na nám. T.G.Masaryka
24 (vedle cukrárny Florida).
Na všechny výletníky se těší

Jana Šmudlová

Blahopřejeme
V měsíci červnu oslavili svá životní jubilea tito
občané města a příměstských částí:

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

 gr. Vlasta Nejedlá, Vlasta Vrubelová, Marie Fialová, Jana Krejčí, Jiří Peka,
M
Věra Burešová, Mgr. Milan Bartoš, Jana Procházková, Ing. Ondřej Vybíhal,
Ludmila Smejkalová, Ladislava Jansová, Jana Košarišťanová, Jan Navrátil,
Irena Nováková, Jaroslav Chytil, Zdeňka Hošková.
Ludmila Matoušková, Jiří Pokorný, Danuše Krejčířová, Eliška Venclovská,
Ludmila Petrušková, František Schütz, Jaroslava Odstrčilová, Josef Kára, Marie
Hnízdilová, Eva Čehovská, PhDr. Karel Kavička, Antonín Hanslíček, Josef
Hruban
František Galíček, Věra Kohoutková, Anna Závodská, Oldřich Lužný,
Miloslav Musil, Josef Tesař, Marie Mandlová, Josef Janča, Anna
Bábková

Danuška Pavlíková, Adolf Mareš, Antonín Březovský, Irena Mazánková, Jaroslava
Greplová, Josef Pluskota, Božena Neumanová, Květoslava Papšová
Jitka Prokopová, Mojmír Krejčí, Květoslava Skoupilová, Jaroslav Lysoněk,
Zdenka Koláčková, Dagmar Pavlovská
Anna Gronychová, Zdenka Martilíková, Ladislav Vylíčil, Ladislav
Krejčí, Miroslav Macalík.
Jarmila Matějková, Květoslava Veselá.
Jarmila Čamková

Zdroj: Pavel Noha, oddělení DUHA - Kulturní klub u hradeb. Telefon 582 329 625
29. července 2015
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Střelecká soutěž O pohár primátora města Prostějova

V závěru letošního června proběhl další ročník již
3. místo - Odbor služební přípravy Krajského ředitradiční střelecké soutěže O pohár primátora města telství PČR Olomouc (ve složení Radovan Kluka, Petr
Prostějova. Na čtyři desítky družstev složených ze zá- Knazovič, Alois Muzikant) – celkem 365 bodů
stupců nejrůznějších organizací a institucí působících
Ženy:
ve městě Prostějově i v regionu (ozbrojené složky, justi1. místo - Zuzana Koutná 118 bodů
ce, zdravotníci, školství, veřejná správa apod.) se utkaly
2. místo - Veronika Hýblová 117 bodů
v disciplíně mířená střelba, kdy cílem byl 2x gong a ne3. místo - Eva Frýbortová 103 bodů
krytě ležící figura s kruhy ve vzdálenosti 25 metrů. Střílelo se z revolverů 38 speciál. A jak celé klání dopadlo?
Muži:
Družstva:
1. místo - Jiří Provaz		
128 bodů
1. místo - družstvo Územního odboru Policie České
2. místo - Jiří Ševčík		
127 bodů
3. místo - Michal Stránský 126 bodů
republiky Prostějov (ve složení Michal Stránský, Aleš
Nadymáček, Pavel Novák) – celkem 367 bodů
Nejlepší střelec:
2. místo - družstvo Městské policie Prostějov 2 (ve
Jiří Provaz - strážník Městské policie Prostějov, 128
Náměstkyně primátora Ivana Hemerková předala složení Jiří Provaz, Jan Svozil, Radim Spáčil) – celkem
nastřílených bodů z možných 130!
-redpohár nejlepšímu střelci.
365 bodů

Slavnostní nástup při vyhodnocení akce.

Atmosféra na střelnici byla i přes náročnost soutěže srdečná.

102. průzkumný prapor na stupních vítězů
Dne 2. července 2015 se
tříčlenné družstvo 102. průzkumného praporu generála
Karla Palečka ve složení npor.
Ing. Petra Stryková, rtm.
Veronika Schenková a rtn.
Veronika Zdobinová zúčastnilo mezinárodní armádní
soutěže s názvem „IRON ENGINEER“, pořádaného 15.
ženijním plukem v Bechyni.
V náročné konkurenci a pod-

29. července 2015

mínkách družstvo průzkumnic dokázalo vybojovat 1. místo v ženské kategorii.
V letošním 2. ročníku se na
start postavilo téměř 150 závodníků z řad armády, příslušníků
vojenské policie, účastníků napříč složkami Integrovaného
záchranného systému a také
vojáků zahraniční partnerské
Armády Slovenské republiky.
Na trati dlouhé něco málo přes

10 kilometrů se závodníci museli
poprat s 19-ti překážkami, brodili
se vodou, plazili bahnem, šplhali,
skákali a překonávali bariéry.
Za nesplnění hrozila penalizace
v podobě dvaceti „angličáků“, ale
tento trest si naše děvčata naštěstí
nemusela odpykat ani jednou.
Týmový duch družstva ze 102.
průzkumného praporu byl základem vítězství. Výhra je o to
cennější, že se zrodila až v cílové
rovince, kdy naše průzkumnice
předstihly dosud vedoucí tým
ženistek z Olomouce.
V závěrečné řeči velitel 15.
ženijního pluku plk. gšt. Ing.
Robert Bielený poděkoval organizátorům a sponzorům a vyjádřil svůj obdiv všem závodníkům a respekt zejména ženám,
které se do tak náročného závodu přihlásily.
102. průzkumný prapor generála Karla Palečka tak opět
dokázal, že je nejlepší, k výhře
výsadkářů v Airborne triathlonu připojily průzkumnice vítězství v další armádní soutěži.

Autor článku:
 rtn. Veronika Zdobinová

Fotky: rtm. Jiří Večeřa
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OTÁZKY ČTVRTÉHO, ZÁVĚREČNÉHO
Rákosníčkovo hřiště bude
KOLA SOUTĚŽE K 625. VÝROČÍ
slavnostně otevřeno!
POVÝŠENÍ PROSTĚJOVA NA MĚSTO
Město Prostějov
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22.
23.

Kolik jich bylo a jak se jmenovali vlastníci, kterým
patřil Prostějov v roce 1360? Odkud pocházel jejich
rod a co měl ve znaku?
Který z rodů, jimž Prostějov v minulosti také
patřil, měl ve znaku tři černé pruhy v horní polovině stříbrného štítu? Kdo je nejznámějším příslušníkem
tohoto rodu, jakého nejvyššího titulu dosáhl a kolika se dožil let?
Za kterých českých panovníků a za kterých papežů
byla postavena budova dnešního prostějovského muzea a k čemu po většinu své existence sloužila? Od kterého roku
zde sídlí muzeum?
Který z vlastníků Prostějova nechal vystavět plumlovský zámek? Kdo byl autorem projektu zámku a jak se
jmenuje jeho literární dílo, kterým ovlivnil architekturu té doby?
Který slavný český rod vymřel v roce, v němž se tento projektant
narodil?
Jaké pro město velmi neblahé události se staly v letech
1546, 1563 a 1591?
O které pro město významné události svědčí kopie obrazu, kterou lze spatřit při vstupu do expozice historie prostějovského muzea? Kterého dne a roku
se ta událost stala, o co šlo a pro koho byl zhotoven originál
obrazu?
Jaké nařízení, které se nepříznivě dotklo i prostějovských Židů, vydala Marie Terezie v roce 1762? Jakým
živnostem se v té době prostějovští Židé nejvíce věnovali?

Mgr. Daniel Zádrapa

a JUDr. Josef Augustin

24.
25.

26.
27.
28.

Slavnostní otevření Rákosníčkova hřiště v Prostějově
proběhne 1. srpna 2015 a pro
děti bude od 10 do 18 hodin
připraven celodenní zábavný
program.
Program odstartuje v 10 hodin, kdy bude společností Lidl
oficiálně předán symbolický
klíč od dětského hřiště do rukou vedení města. V 11 hodin
pak začne vystoupení oblíbeného Michala z Kouzelné školky
a poté se bude v každou celou
hodinu konat divadelní představení o Rákosníčkovi.
Po celý den mohou děti dovádět na zbrusu novém hřišti
a plnit disciplíny, za které budou
odměněny dárkovou taškou od
společnosti Lidl. Připraveno
bude také malování na trička
či obličej a chybět nebude Rákosníček, s nímž se děti i rodiče
mohou vyfotit.
Celý den bude k dispozici stánek s občerstvením, kde
mohou návštěvníci uhasit žízeň
a zahnat hlad. Novinkou letoš-

ního roku je také Lidl stánek
s čerstvými ovocnými šťávami.
Dětská hřiště se symbolem
pohádkového Rákosníčka nabízí dětem k aktivnímu hraní
velkou prolézačku, pískoviště,
šikmou horolezeckou stěnu,

lanovou překážku, nechybí kolotoč a různé druhy houpaček.
Klidovou zónu doplňuje domeček a oplocené hřiště poskytuje
dostatek laviček a zpevněnou
plochu pro kočárky.
Jitka Vrbová, media@lidl.cz

INZERCE

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

1502243/0191

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.
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ZŠ E. Valenty díky Recyklohraní
přispěla k ochraně životního prostředí

Loni naši žáci odevzdali
k recyklaci 7 televizí, 1 monitor a 112 kg drobného elektra
V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti
našich žáků v oblasti recyklace
a ochrany životního prostředí,
žáci sběrem elektronických hraček a drobných elektrozařízení
i nadále přispívají k ochraně
životního prostředí. O jednoznačně pozitivních dopadech
programu vypovídá certifikát
environmentálního vyúčtování.
Ten nám přesně vyčísluje, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí,
primárních surovin či vody žáci
díky recyklaci ušetřili ekosystém Země. Víme také, o kolik
se nám podařilo snížit objem
nebezpečného odpadu a produkci skleníkových plynů CO2.

Informace vycházejí ze studií
neziskové společnosti ASEKOL,
která se žáky dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti
ASEKOL vyplývá, že žáci naší
školy v loňském roce uspořili
3,98 MWh elektřiny, 216,24 litrů ropy, 16,69 m3 vody a 0,13
tun primárních surovin. Navíc
jsme snížili emise skleníkových
plynů o 0,84 tun CO2 ekv.,
a produkci nebezpečných odpadů o 3,31 tun.
Všichni naši žáci, kteří tříděním takto zásadně přispívají
k ochraně životního prostředí,
si zaslouží náš obrovský dík.
Radomír Palát
ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52

Kaleidoskop

Dopravní akce jinak

Znovu přesně po roce se
koncem června sešli dopravní
policisté se studenty Střední
školy automobilní v Prostějově a zástupci pojišťovny
Generali na Kostelecké ulici
v Prostějově ke společné preventivně dopravní akci.
Průběh této akce se od standardní dopravně bezpečnostní
akce liší tím, že po kontrole řidiče a dokladů potřebných
pro řízení a provoz vozidla
provedené policisty, do akce
nastupují budoucí automechanici, kteří zkontrolují technický
stav vozidla a na případné nedostatky upozorní jeho řidiče.
Pokud to okolnosti umožňují,
například u závady v osvětlení, sjednají nápravu přímo na

místě. Kontrolu ukončují pracovnice pojišťovny Generali,
které zkontrolovaným řidičům předávají tašky s drobnými dárky a radami na cesty.
Akce měla příznivý ohlas
u většiny kontrolovaných řidičů, kteří ocenili možnost
bezplatné kontroly vozidla,
i u mladých automechaniků,
kteří si tak mohli udělat obrázek o práci policistů a povinnostech řidičů při silničních
kontrolách.
Protože se dnes jednalo
především o preventivní akci,
byla většina zjištěných nedostatků řešena domluvou. Pouze technický stav tří vozidel si
vyžádal ohodnocení blokovou
pokutou a jeden řidič byl pod

vlivem omamné látky. Dle
svých slov užil v sobotu 20.
června cigaretu marihuany
a vůbec ho nenapadlo, že by
stále mohl být pod jejím vlivem. Byla mu zakázána další
jízda a zadržen řidičský průkaz. Ve správním řízení mu pak
hrozí zákaz řízení až na dva
roky a pokuta až 50 tisíc korun. Mladí muži tak měli jedinečnou možnost vidět v praxi
následky užívání omamných
a psychotropních látek.
Zkontrolováno bylo celkem
36 vozidel a řidičů.
por. Bc. František KOŘÍNEK
Krajské ředitelství
Olomouckého kraje
oddělení tisku
a prevence Prostějov

Zdravotnická škola zve
opět seniory ke studiu

Střední zdravotnická škola Prostějov otevírá v prvním pololetí školního roku
2015/2016 již desátý jubilejní běh kurzu pro seniory,
který má název Odpovědným přístupem ke stáří,
zdravý životní styl a ochrana člověka za mimořádných
událostí, který je pořádán
díky finanční podpoře města Prostějova.
Je určen všem seniorům,
kteří nechtějí jen sedět doma, ale chtějí se něco dozvědět
například o těchto tématech: Mimořádné události – poskytování první pomoci, předcházení onemocněním, Relaxační a výtvarné techniky, Očista organismu, Asertivita,
Biologické potřeby a jejich saturace atd.
Veškerou problematiku přednášejí zkušené lektorky, kterými jsou odborné vyučující na škole.
Kurz bude zahájen od září 2015, termín bude upřesněn
všem přihlášeným, je v rozsahu třiceti hodin, vždy v odpoledních hodinách a zájemci se mohou přihlásit buď na
email: skola@szdravpv.cz, kde uvedou heslo KURZ SENIOR 10, telefonicky na čísle 582 343 861 nebo osobně
na sekretariátu školy na Vápenici 3. Počet účastníků je
omezen.
Předchozích devět běhů kurzu se setkalo s mimořádným
ohlasem, a jak uvedli sami účastníci, byl pro ně podnětem
k většímu zájmu o sebe sama. Účastníci na závěr obdrží
i certifikát o absolvování.
-red-

Multižánrový festival POD LIPAMI
U KALICHA 1/Kollárova 6, Prostějov
Program:
Pátek 31. 7. 2015
18:00 Igor Klokov & Jaroslav Minář
(kytarový recitál)
19:00 Kolja Ivaskiv (autorské čtení poezie)
19:30 Daniel Jun (piano recital)
20:30 Michael Lužný & přátelé
(kytara, chill out...)
22:00 Projekce fotek a videí z minulých ročníků

Sobota 1. 8. 2015:
16:00 Marek Soldán (blues)
17:15 Divadlo Neslyším: Ošklivé kačátko
(divadlo nejen pro děti)
18:00 Aurelius Q (jazz-folk)
19:15 The High Corporation (soul, jazz, hiphop)
20:30 Koza na útesu (klezmer-punk)
carne, poličské pivo, festivalové víno a řadu dal21:45 Každý jinak (crossover)
ších pochutin, na skvělou atmosféru a príma lidi!
23:00 Afterparty v Apollu 13
(program v jednání)
Vstupné:

Neděle 2. 8. 2015:
permanentka: 160,- / 100,- studenti, důchodci, ZTP
sobota:
130,- / 90,11:11 Tomáš Najbrt (písničkář)
pátek:
90,- / 60,Výstavy (v době trvání celého festivalu):
Tomáš Arnošt (výstava soch)
Festival se koná za každého počasí. Změna
Magdaléna Jansová (výstava kreseb)
programu vyhrazena. Festival se koná za finanční
Jan Jun (výstava fotografií)
spoluúčasti statutárního města Prostějova.
Těšit se můžete také na výborné tradiční chilli con Výtěžek bude věnován organizaci Člověk v tísni.
29. července 2015
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Nové hřiště? Právě teď, už žádné příště! Brno – Mrázovka - Helsinky
Základní škola a mateřská olympiády. Každoročně je tato zvěřinec, než jakým bývá ob-

škola Prostějov, Palackého
ul. 14 se raduje – její žáci se
dočkali nového sportovního
hřiště za budovou školy v Palackého ulici.
Už značnou řádku let tento
prostor v centru města volal po
rekonstrukci a celkové modernizaci, proto pondělní ráno 22.
6. 2015, kdy se zde sešli ke slavnostnímu otevření a předání
do provozu představitelé města
Prostějova i školy samotné, bylo
pro zainteresované malým svátkem. Již nevyhovující původní
hřiště s asfaltovým povrchem
a škvárovou běžeckou dráhou
bylo nahrazeno moderním
sportovištěm, kde na umělém
povrchu lze využívat hřiště pro
volejbal, basketbal, badminton
či nohejbal, nechybí 60 m běžecká dráha a doskočiště pro
skok daleký. Novinkou pak je
sestava venkovních cvičebních
fitness strojů, které jistě zpestří
nejen aktivity žáků naší školy,
ale výborně poslouží i dalším
návštěvníkům, kteří budou mít
zájem a chuť toto veřejně přístupné hřiště využívat.
Naše škola otevření tohoto
hřiště velmi důstojně oslavila
uspořádáním již tradiční školní

akce nejen zápolením sportovním, ale soutěží se i v nápaditosti
a originalitě kostýmů, ve kterých
se jednotlivé třídní kolektivy se
svými učiteli představí. Tématem
letošního ročníku olympijských
klání byla zvířata, takže jste zcela běžně mohli v areálu školy
spatřit létající netopýry, běžící
pandu, poskakujícího chameleona, skřehotajícího papouška, či
dokonce potkat vlka s Červenou
karkulkou nebo Boba a Bobka
v patách s kouzelníkem Pokustónem. Sympatické je, že přestože
se škola změnila v poněkud větší

vykle, nebylo zapotřebí žádného
přísného krotitele, protože se
všichni velmi dobře bavili, a to
i navzdory nepříznivému počasí.
Co říci závěrem? Samozřejmě děkujeme. A to nejen za to,
že se nám rozšířily možnosti
bezpečného sportovního vyžití přímo v areálu školu, zároveň se tím velmi zútulnilo i její
okolí, což možná přiláká nejen
návštěvníky nového hřiště, ale
i budoucí nové žáky.

Jana Prokopová

ZŠ a MŠ Prostějov,

Palackého tř. 14

BALETNÍ
GALAVEČER
V ZÁMECKÉM
PROSTŘEDÍ

Plumlovský zámek připravil
opět na hradozámeckou noc
opravdu netradiční a výjimečný
program. I letos zde proběhne
unikátní charitativní projekt Baletní Galavečer pod širým nebem s výběrem toho nejlepšího
ze světových baletů na podporu
revitalizace této kulturní památky,
na který si Vás dovolujeme pozvat. Taneční show v režii a choreografii Roberta Balogha a v podání baletního souboru Moravského
divadla Olomouc se uskuteční
v sobotu 29. srpna 2015 ve 20 hodin na zámku Plumlov.
Mezi významné hosty večera
bude možná i letos patřit bývalý
tajemník Freddieho Mercuryho
Peter Freestone či možná také
slavná operní diva Eva Urbanová.
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.
Ing. Edita Lachmanová
 Mgr. Robert Balogh, Art.D.
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Sedmého června 2015 byla
v Brně velkolepá sportovní
slavnost Sokolové Brnu. Kdo
jste tam nebyli, můžete nám jenom závidět! Cvičilo přes 3 tisíce sokolů všech věkových kategorií. Počasí přálo, ve slunci
se vyjímaly pestré úbory i historické prapory. Jako poslední
jsme vystoupili my, sokolové,
kteří se v tyto dny chystáme do
Helsinek na 15. Světovou gymnaestrádu (15th WG).
Nácvik naší skladby Generations Together je prakticky
ukončen. V Brně se ukázalo,
jak jsme schopni se dát dohromady se spolucvičenci, se
kterými jsme se viděli teprve
po třetí. Naše skladba je totiž
rozdělena na tři skupiny přibližně podle věku a tak si většina z nás nemohla vybrat souseda na vedlejší značce. Máme
úbory v národních barvách.
Nejmladší, modří, mají cvičení
v nejrychlejším tempu, patří
jim čtvrtý oddíl. Červená skupina má sólo s tanečními prvky v druhém oddílu skladby,
bílí vystoupí v prvních řadách
v třetí části skladby. Emotivní
hudbu skupiny Queen jsme
si všichni zamilovali. První
a pátý oddíl cvičíme společně
a věnovali jsme jim asi nejvíce
času.
Ale to není všechno! 11. července se musíme dopravit do
Prahy, složit zavazadla v Tyršově domě a urychleně se dostat
na stadion Mrázovka na Smíchově. Teprve tam, po generální
zkoušce, budeme s autorkami
Helenkou Peerovou a Aničkou
Jurčíčkovou dávat dohromady
finále našeho vystoupení. Bude
to náročné, ale když už jsme se
na to dali…

Ve večerních hodinách odjedeme na letiště a potom už
do Helsinek. Zaplatili jsme si
jednotné oblečení s českými
vlaječkami, které nás trošku
zklamalo, ale už se nedá nic
dělat. Oblečeme si je na slavnostní zahájení, které bude na
olympijském stadionu. Cvičit
budeme třikrát. Místo: Sonera
Stadium. Někteří z nás mají
zkušenosti s minulými gymnaestrádami, my ostatní jsme
plni očekávání z neznámého.
Listujeme finskými slovníčky,
ale výslovnost ověříme až na
místě. I to bude dobrodružství.
Ale sportovci z celého světa si
přece musí rozumět, nebo ne?
15th World Gymnaestrada
končí 18. července, tak na nás,
prosím, v tomto týdnu myslete.
Božena Jiříčková, Sokol 1,
Prostějov

Český svaz ochránců přírody – Ekocentrum Iris
Husovo náměstí 67, Prostějov,

www.iris.cz, iris@iris.cz, tel: 582 338 278, facebook: Ekocentrum Iris, pořádá v srpnu tyto akce:
KDY: úterý 18. 8. od 8:00 do
16:00
KDE: odjezd vlastním autobusem v 8:00 z Joštova nám.
v Prostějově
Návštěva firmy Naděje paní
Jarmily Podhorné v Brodku
u Konice. Čeká nás přednáška,
prohlídka zahrady a možnost
konzultací s paní Podhornou.
Poté pokračujeme výjezdem
do okolí Skřípova (památná
lipová alej, chráněné území
Skřípovský mokřad, 3 studánky
„lesního muže“ v blízkém lese).
Zastávka na oběd v restauraci
zájezd pro seniory a další v Konici.
zájemce z řad veřejnosti
Délka pěší trasy max. 5 km,
Zájezd do Brodku u Konice vycházku lesem kolem tří stua Skřípova
dánek možno zkrátit či vyneakce pro rodiny s dětmi
Hrátky v botanické zahradě
KDY: čtvrtek 6. 8. od 9:00 do
11:30
KDE: Botanická zahrada
Petra Albrechta v Prostějově,
ul. Lidická
Hravé barevné a voňavé aktivity pro děti i dospělé uprostřed
rozkvetlé botanické zahrady.
Na stezku je možné přijít mezi
9:00 a 11:30 hodinou, ukončení stezky ve 12:00 hod. Trasa je
vhodná i pro kočárky. Poplatek
20 Kč/ dítě.

chat. Doprava vlastním autobusem – odjezd z Joštova náměstí
v Prostějově.
Poplatek za osobu 80 Kč.
Nutno se předem přihlásit na
tel. 582 338 278, 603 298 039,
603 730 594, nebo na iris@iris.
cz.
akce pro rodiny s dětmi
Skřítci Kolářových sadů
KDY: čtvrtek 20. 8., od 9:00
do 11:15
KDE: Kolářovy sady, start
u MŠ Mánesova
Přírodovědná stezka plná aktivit pro děti nejen o stromech
v Kolářových sadech. Budeme
hledat skřítky, kteří nám svěří nejedno tajemství a zahrají

si s námi nejednu hru. Trasa
vhodná i pro kočárky. Cena: 20
Kč/ dítě.
Start na začátku cyklostezky u MŠ Mánesova od 9:00 do
11:15 hod., ukončení stezky ve
12:00 hod.
Akce jsou finančně
podpořeny:
Statutárním městem Prostějovem,
Ministerstvem životního
prostředí v rámci projektů:
„Do přírody v každém věku“
a „Obnova ovocných sadů na
Kosíři se zapojením veřejnosti“,
Grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP
fondů www.fondnno.cz
a www.eeagrants.cz.
29. července 2015
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JUNIOR ACHIEVEMENT

Obchodní
akademie
v Prostějově se zúčastnila
projektu pod názvem JUNIOR
ACHIEVEMENT.
Přihlásili se studenti třetího ročníku a založili vlastní studentskou společnost.
Podstatou projektu je pracovat tak, jako by se jednalo
o skutečnou společnost spojenou s povinnostmi a starostmi, které z ní vyplývají.
Studentům je tak umožněno si vyzkoušet, jak vypadá
provoz podnikání v realitě.
Žáci tak převádí své teoretické znalosti a zkušenosti
do praxe a poznají, jak firma funguje od založení až
po její likvidaci.
Dne 9. října 2014 se konal ve Zlíně v Baťově vile
Manažerský trénink prezidentů STUCO (Studentská
společnost). Této události
se účastnili prezidenti nově
založených společností. Zde
získali potřebné podklady
k založení nové firmy a naši
studenti tak mohli dne 11.
listopadu 2014 založit vlastní
společnost, kterou pojmenovali ČOKONUT. Zabývali se

výrobou a prodejem různých
cukrovinek a sladkostí, sídlo
společnosti bylo v obci Smržice.
Práce ve společnosti, ale
i starost o úřední stránku
podnikání, o její ekonomické fungování, uvedení na trh
a získání zákazníků přineslo
studentům neocenitelné zkušenosti. Celý projekt byl úzce
spojen se školní výukou,
bylo tedy možné případné
problémy, úspěchy či neúspěchy okamžitě konzultovat
s vyučujícími případně i se
spolužáky. Obohaceni o znalosti a zkušenosti však nebyli
jen studenti, ale i učitelům
přinesla tato činnost mnoho
nových poznatků v oblasti
tvořivé práce se žáky.
Po několika měsících, kdy
společnost měla příležitost
ukázat, jak funguje, proběhlo testování žáků – podnikatelů. Studenti v květnu 2015
získali Osvědčení o rozvoji
podnikatelských dovedností Sebehodnocení, podle
tohoto osvědčení: úspěšně
absolvovali praktický vzdělávací program JA Firma

a získali následující dovednosti: kreativita, schopnost
práce v týmu, sebedůvěra,
proaktivita, smysl pro zodpovědnost, vytrvalost a znalost
pracovního prostředí. Následovalo závěrečné zkoušení, a to se konalo dne 16.
června 2015 v prostorách
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

INZERCE

Nabízíme

palivové dříví:

1505253/0536

• štípané, volně ložené
• štípané, balené
na paletách
• štípané metrové
• krácené kuláče
• celé délky
29. července 2015

Za naši školu byli testování tito žáci: Lukáš Pospíšil,
Petr Menšík, Adam Ďurč,
Aleš Preclík, Renata Fialová
a Gabriela Bořilová. Cílem
zkoušení bylo získat Certifikát ESP (Entrepreneurial
Skills Pass), jenž je vstupenkou do programu Junior
Achievement. Přesto, že se
všichni studenti ze všech sil

snažili, na potřebných 70 %
k úspěšnému složení testu,
dosáhlo jen několik z nich.
Mezinárodní certifikát získali tři žáci: Renata Fialová, Gabriela Bořilová a Petr
Menšík. Studentům k úspěchu gratulujeme a doufáme,
že minimálně takto úspěšní
budou i v reálném podnikáni. 
-el-

Vítězka kategorie mladších žáků
národního kola soutěže
Mladý zahrádkář je z Prostějova
Český zahrádkářský svaz letos pořádal již 28. ročník celostátní soutěže
Mladý zahrádkář. Jde o vědomostní
a znalostní soutěž.
Účastníci řeší testové otázky, které se týkají pěstování rostlin a určují semena a rostliny, mezi nimiž jsou okrasné a ovocné stromy
a keře, polní plodiny, pokojové
rostliny, plevele, bylinky a zelenina.
Okresní kolo této soutěže v Prostějově
pořádá místní Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu už řadu let ve

spolupráci se Střední Švehlovou školou.
Pravidelně se jej účastní 60 - 80 žáků základních škol. (Letos v polovině května.)
Nejlepší reprezentují náš okres na nejvyšší úrovni. Vítězka kategorie mladších
žáků Linda Ambrožová ze Základní školy v Prostějově na ul. E.Valenty pokračovala ve vítězném tažení i ve finále, kde
se umístila na nejvyšší příčce - 1. místě.
Akce pro děti a mládež, které pořádá
ÚS ČZS Prostějov, finančně podporuje
Statutární město Prostějov a Olomoucký
kraj.
-va- (redakčně zkráceno)

Úspěch Barbory Vašků
v mezinárodní soutěži!

Základní uměleckou školu Vladimíra
Ambrose Prostějov navštěvuje 1400 žáků,
ale jen velmi zřídka o některém z nich jeho
učitel mluví jako o velkém talentu.
Barbora Vašků studuje sólový zpěv
u paní učitelky Pavlíny Přikrylové osmým
rokem. V minulých letech získávala různá
ocenění na pěveckých soutěžích, v loňském
roce zářila v Olomouci v celostátním kole
mozartovské soutěže, ale teprve letos její
lyrický soprán zazářil i v mezinárodní soutěži. Mozartova obec v České republice ve
spolupráci s Německou mozartovskou společností a Saskou mozartovskou společností
v Praze pořádala 35. ročník Duškovy mezinárodní soutěže hudební mládeže ve zpěvu.

V obrovské konkurenci 53 účastníků získalo ocenění v 5 kategoriích 16 soutěžících.
Barbora Vašků si vyzpívala 2. místo a s árií
„Wenn mein Bastien einst im Scherze“ se
představila i na Koncertě vítězů v Praze na
Bertramce, který natáčel Český rozhlas 3 Vltava. Na klavír Barboru Vašků doprovázela paní učitelka Milena Buriánková.
I v ústředním kole soutěže základních
uměleckých škol v sólovém zpěvu byla
Barbora Vašků úspěšná a získala 3. místo.
Zdali se studentka ZUŠ Vladimíra Ambrose stane Talentem Olomouckého kraje,
bude vědět Barbora až po prázdninách.
O chuti studovat operní zpěv na vysoké
škole však nadaná dívka ví už teď.  ZUŠ
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Proč se nebát on-line pokladen

Podle evidence finanční
správy je v regionu 16 680 podnikatelských subjektů, které inkasují hotové peníze nebo platby kartou, stravenkami apod.
Toto číslo přibližně ukazuje,
kolika podnikatelů by se měla
dotknout elektronická evidence tržeb. Pokud jste o ní ještě
neslyšeli, pak nejspíše nepatříte
mezi podnikatele. Zákazníků
se zavedení EET zdánlivě nedotkne. Jen vám možná přijde
divné, že vám obchodník dává
účtenku i tam, kde jste ji léta
nedostávali.
Smysl opatření, které eviduje veškeré hotovostní tržby, je
jednoduchý: lépe vybírat daň
z přidané hodnoty (DPH), která
je obsažena v ceně každého výrobku nebo služby. Ministerstvo
financí plánuje zavést příští rok
systém, který informaci o každé
platbě odešle do centrální evidence. Pak už nebude možné
finančnímu úřadu vykazovat,
že jsem za celý den prodal dva
rohlíky, když se v mém obchodu dveře netrhnou. Takové nepoctivce dnes postihuje pouze
finanční kontrola. A ta nechodí
příliš často.

„Máme 151 finančních kontrolorů, kteří v loňském roce
zjistili krácení na DPH v hodnotě 77 999 667,- Kč. Pravdou
ovšem je, že ročně zvládneme
provést kontroly u 723 daňových subjektů. Až budeme mít
v rukou data z elektronické
evidence tržeb, nebudeme se
zdržovat namátkovými kontrolami, ale půjdeme přímo tam,
kde se projeví nesrovnalosti,“
říká Veronika Kotullová, tisková mluvčí z Finančního úřadu
pro Olomoucký kraj.
Například v Chorvatsku, kde
podobný systém zavedli v roce
2013, se zvýšila účinnost finančních kontrol díky cíleným
zásahům pětinásobně. To však
není to nejdůležitější. Ministerstvo financí očekává, že zavedení elektronické evidence přinese
do rozpočtu dalších 12 miliard
korun.
U řady podnikatelů vzbuzuje
obavy nákladnost systému. Na
rozdíl od drahých registračních
pokladen může EET fungovat
i s jednoduchými a levnými přístroji na bázi chytrého telefonu
nebo tabletu. Většina podnikatelů už má internetové připoje-

ní, které je k provozování EET
nutné. Ale když internet nepůjde nebo prostě není signál?
„Na takové případy zákon
pamatuje. Bude možné odeslat informace s odstupem.
Finanční úřad bude moci
v odůvodněných případech
udělit z EET výjimku,“ podotýká Kotullová.
Další obava pramení z toho,
že systém bude fungovat pomalu a u pokladen se budou
tvořit fronty „ V Chorvatsku
trvá průměrně operace spojená
s evidencí necelou půlvteřinu,“
doplňuje Kotullová.
Pokud jste byli na Jadranu minulé léto, můžete sami
posoudit, zda vás EET nějak
zdržovala. Spíše vás možná překvapila vehemence, s jakou vám
i výběrčí na parkovišti nebo trhovci vnucovali účtenku. Pokud
se do Chorvatska chystáte letos,
můžete si o fungování on-line
pokladen udělat vlastní představu.
Bc. VERONIKA
KOTULLOVÁ
Oddělení sekretariátu ředitele, tisková mluvčí
FINANČNÍ ÚŘAD PRO
OLOMOUCKÝ KRAJ

Sport

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA V PROSTĚJOVĚ INFORMUJE

Setkání manažerů a podnikatelů
s představiteli města Prostějova
– nové výzvy v OP PIK

Ve čtvrtek 2.7.2015 se v Národním domě Prostějov uskutečnilo Setkání manažerů a podnikatelů s představiteli města
Prostějova.
Vedení města seznámilo více
jak šest desítek podnikatelů
s plánovanými investičními aktivitami na území města a odpovídalo na četné dotazy. Mezi ně
patřila např. výstavba kruhového
objezdu na Přikrylově náměstí
a s tím související dopravní omezení, které bude trvat přes celé
prázdniny, jak uvedla 1.náměstkyně primátora RNDr. Alena
Rašková, která zároveň vyzvala
přítomné ke shovívavosti a trpělivosti. Dále byla řešena otázka
nové průmyslové zóny v oblasti
Brněnské ul. za hřbitovem či výsadba nového parku u Okružní
ulice. Byla také zmíněna problematika dopravní dostupnosti zaměstnanců na trase PV - Přerov
a Přerov – PV. Primátor Miroslav
Pišťák reagoval, že tato záležitost
je v gesci Olomouckého kraje,
ale zmínil, že zástupci města budou apelovat na kraj k řešení této

velice tíživé situace. Podnikatelé
byli zástupci města vyzváni k písemným podnětům, aby tyto
mohly být kompetentně a v co
nejkratších termínech řešeny.
V další části setkání seznámili zástupci regionální kanceláře
CzechInvestu pro Olomoucký
kraj přítomné s novými výzvami
v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Jednalo se
konkrétně o programy Potenciál,
Inovace, Spolupráce, Nemovitosti, Úspory energie, Partnerství
znalostního transferu, Školicí
střediska, Marketing, ICT a sdílené služby, Technologie pro
mikropodniky. V průběhu prezentací byly zodpovídány četné
dotazy.
Upozorňujeme
žadatele,
že svůj podnikatelský záměr
je možné konzultovat s pracovníky regionální kanceláře
CzechInvestu i s pracovníky
Okresní hospodářské komory
v Prostějově a to zcela zdarma.
Helena Chalánková, ředitelka OHK v Prostějově

INZERCE

MOZAIKA ZPESTŘUJE A OBOHACUJE
ŽIVOT PROSTĚJOVSKÉ KOMUNITY

1502243/0188

Devítiměsíční provoz multikulturního
centra Mozaika přinesl účastníkům aktivit
spoustu zábavy, informací, rozšířil jejich znalosti a přinesl jim některé nevšední zážitky.
A hlavně: vznikla zde nová přátelství, a to
napříč národnostním spektrem účastníků.
Gita, třiatřicetiletá česká maminka dvou
dětí, přínos Mozaiky komentuje: „Díky lidem z Mozaiky je můj život hezčí. Zažívám
zde spoustu krásných a příjemných chvil.“
V úterních Multikulturních podvečerech
proběhla řada přednášek a besed o životě
v různých částech zeměkoule (např. v Nepálu,
na Ukrajině, v Izraeli, Mexiku či Severní Koreji), nebo se promítaly zajímavé filmy. Jindy se
zase hrálo, tančilo a zpívalo na různé způsoby – konal se zde kytarový koncert, vystoupily
folklorní soubory Klásek a Kláseček, skupina
Korále či uskupení Musica Excelsia. Uskutečnily se oslavy Vánoc a Mezinárodního dne
dětí. Specifickou a velmi oblíbenou aktivitou
jsou kulinářské podvečery s ochutnávkami.
Účastníci se mohli naučit připravovat speciality různých zemí např. mořské plody, nepálské
běžné jídlo, ukrajinské vareniky a pelmeně,
několik druhů hmyzu, mexické speciality
nebo také místní hanácké vdolky.
Aktivity pro rodiče s malými dětmi probíhají v Mozaice dvakrát týdně. V pondělí dopoledne je připraven program pro děti, ve kterém se hravou formou seznamují se životem
v různých zemích světa a prostřednictvím
návazných aktivit rozvíjejí své dovednosti
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v nejširším slova smyslu. Čtvrteční dopoledne
se naopak více zaměřuje na rodiče, pro které
jsou připraveny přednášky, besedy a tvořivé
dílny (děti mají svůj program).
Ve čtvrtek odpoledne Mozaika nabízí
Čajovnu – neformální prostor ke vzájemnému setkávání. Lidé si zde povídají, hrají stolní
hry, ping-pong, badminton apod.
Za prvních devět měsíců od zahájení činnosti zaznamenala Mozaika přes tisíc vstupů
téměř dvou stovek osob, z nichž asi pětina jsou
zde dlouhodobě usazení cizinci. Část těchto
cizinců se na činnosti Mozaiky podílí jako
přednášející či lektoři aktivit.
Všechny aktivity jsou určeny pro širokou
veřejnost a probíhají v českém jazyce. Díky
dotacím činí vstupné pouze symbolických 20
Kč. V úterý odpoledne a ve čtvrtek dopoledne
je k programům nabízena služba hlídání dětí
(ve věku 18 měsíců až 10 let). Po srpnové pauze bude pravidelný program Mozaiky opět
probíhat od pondělí 7. září 2015.
Vznik a rozvoj činnosti multikulturního
centra Mozaika je možný díky podpoře Fondu pro NNO a spolufinancování Statutárního
města Prostějova a Olomouckého kraje, kterým patří za toto podporu velký dík.
Adresa: Mozaika – multikulturní centrum, Raisova 1159, Prostějov.
Bližší informace: J. Rozehnalová
776 347 021, mozaika@zebrik-os.cz
FB: mozaika.multikulturni.centrum,
www.zebrik.org.
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Program MC Cipísek – srpen

Přejeme všem dětem i dospělým krásné léto.
V srpnu neprobíhá program pro veřejnost.
Zápis do programů podzimního cyklu září-prosinec
Druhé kolo zápisu bude probíhat od 1.9. do 15.9. vždy ve všední dny 8.30-12.00.
Pravidelné programy připravujeme pro rodiče s dětmi od
3 měsíců do šesti let.
Informace o programech, volných místech v jednotlivých skupinách a dalších aktivitách MC Cipísek získáte v srpnu e-mailem:
mcprostejov@centrum.cz nebo www.facebook.com/cipisekprostejov

V PROSTĚJOVSKÉ  SOKOLOVNĚ  
PROBÍHAJÍ OPRAVY

V době prázdnin, kdy oddíly, trenéři, cvičitelé a cvičenci
tráví dovolené, prázdniny, je
v sokolovně stále živo.
Tato doba se využívá na různé opravy nutné k dalšímu provozování rekreačního sportu
v této kulturní památce ČR.
Letos probíhají současně dvě
opravy - oprava zděného oplocení
sportovního hřiště za významné po-

moci Olomouckého kraje a restaurátorské práce na vnitřním zábradlí.
Projekt restaurátorských prací na zábradlí je realizován za
významné finanční spolupráce
Statutárního města Prostějova
v rámci Programu regenerace
městských památkových zón.
Za tuto velkou pomoc
starostka a výbor TJ Sokol
I Prostějov děkuje.

Loutkové divadlo Starost uvádí v rámci akce „1000
not na prostějovském zámku“ své nové představení
Písně pohnutlivé i veselé v podání rodin Múzou políbených
které se uskuteční na nádvoří prostějovského zámku
poslední prázdninovou neděli – 30. srpna v 15,00 hodin
Vstupné dobrovolné

Sport

SPORT A HRY PRO KAŽDÉHO
DOMEČEK, budova Sportcentra - DDM ve dvoře vpravo,
Vápenice 9, Prostějov zve v srpnu:

5.8. středa
9 – 11 hodin
Koloběžky pro seniory
Jízda na koloběžce je na první pohled jednoduchá a její techniku si vyzkoušíme v lesoparku
Hloučela. Sraz u dopravního hřiště za místním nádražím. Zapůjčení koloběžky si předem rezervujte na telefonním čísle 774 293 029 nebo na e-mailu: koktejlpv@email.cz. Startovné 30 Kč,
akce se koná za příznivého počasí.
7.8. pátek
15 – 17 hodin
Kin–ball pro všechny
Přijďte si zkusit atraktivní kolektivní hru s obrovským míčem. Vhodné pro pohybově méně
i více zdatné jedince všech kategorií, stejně jako pro vozíčkáře. Sraz na hřišti ve dvoře Sportcentra – DDM na Vápenici. V případě nepříznivého počasí se přesuneme do tělocvičny. Dobrou
náladu a sportovní oblečení s sebou. Vstup zdarma, pitný režim zajištěn.
11.8. úterý
15 – 17 hodin
Koloběžky pro seniory
Další projížďka na koloběžkách a zdokonalování jízdní techniky. Sraz u dopravního hřiště za
místním nádražím. Zapůjčení koloběžky si předem rezervujte na telefonním čísle 774 293 029
nebo na e-mailu: koktejlpv@email.cz. Startovné 30 Kč, akce se koná za příznivého počasí.
17.8. pondělí
15 – 17 hodin
Pohybové hry pro seniory
Zábavné venkovní hry s míčem, padákem a balančními pomůckami. Sraz na hřišti ve dvoře
Sportcentra - DDM na Vápenici. V případě nepříznivého počasí se přesuneme do tělocvičny.
Sportovní oblečení s sebou. Vstup 30 Kč, pitný režim zajištěn.
25.8. úterý
15 – 17 hodin
Sportovní hry pro všechny
Zajímavé a jednoduché venkovní hry – kroket, mölkky a pétanque. Sraz na hřišti ve dvoře
DDM Sportcentra na Vápenici. V případě nepříznivého počasí se přesuneme do klubu na letní
mozkohrátky. Vstup 30 Kč, pitný režim zajištěn.
Za podpory Statutárního města Prostějov
organizuje Občanské sdružení KOKTEJL.

15062930666

INZERCE
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Velvyslanec Spojených států amerických navštívil Reálné gymnázium v Prostějově

Nestává se často, aby na školu
zavítala osobnost natolik vážená,
jakou je hlavní reprezentant USA
v ČR. Ve čtvrtek 11. června 2015 tak
na RG a ZŠ města Prostějova přijel
velvyslanec Spojených států amerických v České republice, pan Andrew
Schapiro, který přijal pozvání ředitele školy a přijel se současně podívat
i na výuku anglického jazyka ve třetí
třídě nižšího stupně ZŠ, kterou vedla
slečna Trishia Maria Mudd. Tato asistentka pro výuku anglického jazyka
působila po celý školní rok 2014 /
2015 na zdejším reálném gymnáziu v rámci Fulbrightova programu a naše škola se tak stala jednou
z deseti vybraných mezi stovkou
ucházejících se škol o roční pobyt
asistenta ve výuce anglického jazyka v naší zemi. Našemu gymnáziu
pak její působení přineslo nesmírné
obohacení jak v rámci výuky angličtiny, tak i ve vstřebávání reálií její
země – státu Ohio.
Bezprostředně po příjezdu zapůsobil pan velvyslanec na naše
žáky, kteří jej zvědavě vyhlíželi, když
jim běžel vstříc a se všemi si tiskl
ruku. Následně se s nimi vyfotografoval a poté pokračoval ve svém
předem stanoveném programu. Po
celou dobu své návštěvy se obracela pozornost pana ambasadora
na Mgr. Jaroslava Slavíka, který byl

tlumočníkem celého programu.
V první řadě se velvyslancův zájem
soustředil na výuku anglického
jazyka ve třetí třídě základní školy,
při které již výše zmíněná Trishia
Mudd předvedla, co se žáci naučili
během prvního roku své výuky angličtiny. Součástí hodiny bylo také
krátké vystoupení žáků s lidovou
písničkou „Zajíček v své jamce sedí
sám“, kterou nacvičila, doprovodila
a se žáky zazpívala Mgr. Jana Buršová. Tato písnička panu velvyslanci
připomněla jeho dětství, slýchával ji
totiž od své české babičky, jejíž rodina byla nucena v roce 1939 emigrovat do Spojených států amerických.
Bylo to pro něj velice emotivní a při
vystoupení se mu dokonce vlily slzy
do očí. Pan Andrew Schapiro obdržel od žáků videozáznam z vystoupení a notový záznam s textem písně a jejím překladem do anglického
jazyka. Třeťáci si návštěvu pana velvyslance náležitě užili a nesporně
je bude motivovat k jejich dalšímu
rozvoji. Velice mile pak byli překvapeni jeho charismatickým působením, bezprostředností, upřímným
zájmem a vřelostí, s jakou na ně
zapůsobil.
Poté se Jeho Excelence Andrew
Schapiro setkal se studenty předmaturitního ročníku našeho reálného
gymnázia v multimediální učeb-

ně. Společně s vyučujícími Mgr.
Renatou Horákovou a Mgr. Lucií
Hrabčíkovou, které připravily hodinu, se každý z přítomných panu
velvyslanci krátce představil a poté
následovala diskuse. Studenti měli
v zásobě spoustu otázek, týkajících
se vztahu pana ambasadora k České republice, jelikož kořeny jeho
rodiny jsou zčásti české. Jeho matka
musela zemi opustit v roce 1939,
když jí bylo pět let. Pan Schapiro
doslovně uvádí: „Z vyprávění mé
matky a babičky mi tato země zněla vždycky trochu magicky. Země
uprostřed Evropy s hrady a řekami“,
jak doslovně řekl. V pokračující diskusi se studenti ptali, jaké bylo jeho
předchozí zaměstnání, na jeho spojení s prezidentem Obamou, co si
myslí o politice atd. Pan velvyslanec
se na oplátku ptal studentů na jejich
směřování do budoucna a co se
jim líbí a nelíbí na jejich zemi. Závěrem se do diskuse zapojila i Trishia
Mudd a krátce se vyjádřila o projektu s názvem „Global Connection
Course“, na kterém pracovala s některými studenty z třídy 5.N.
Obrovské nadšení pak zavládlo
v učebně chemie, kde si studenti,
navštěvující chemický kroužek, připravili pod vedením Mgr. Radky
Mikešové a Mgr. Pavly Koštanské
speciální chemickou exhibici. Vel-

Jeho Excelence Andrew Schapiro s dětmi před školou.
vyslanec projevil obrovské nadšení
při „přeměně vody ve víno“, nad
„tajemným džinem“, „bengálským
ohněm“ nebo „kouzelným překypujícím hrnečkem“. Studenti svou
show doplnili komentářem v angličtině. Velvyslanec se zajímal, zda
hodlají studovat chemii, či zda nepřemýšlejí o studiu v USA.
Dalším bodem programu návštěvy pana ambasadora byla
vlastní prohlídka školy. Ještě krátce
před ní s velkou radostí předal velvyslanec škole dary největší – výukové materiály pro malé a velké. Je
třeba zmínit, že po celou dobu své
návštěvy se pan velvyslanec netajil údivem z krásného prostředí
a úžasně moderně vybavených odborných učeben, které škola nabízí
svým žákům. S velkým zájmem si

prohlédl multimediální učebnu,
odborné učebny biologie, chemie
a zeměpisu, navštívil i učebny nižšího stupně a obdivně pokyvoval hlavou, jak se děti mají, když mohou
studovat na tak krásně vybavené
škole. Za to vše vděčíme iniciativě
našeho zřizovatele – města Prostějova, díky níž proběhla na naší škole
před dvěma lety rekonstrukce odborných učeben. Pan velvyslanec
nešetřil chválou ani při prohlídce
našeho lehkoatletického stadionu
a nadstandardně velké tělocvičny
s hledištěm pro 300 diváků. V celkovém hodnocení řekl, že „škola
vyzařuje obrovskou pozitivní energii prostřednictvím svých žáků a jejich učitelů“. Větší pocty se nám už
snad ani nemohlo dostat.

Dagmar Havlíková

INZERCE

Auto BLISSCAR
autobazar

čištění

renovace

Brněnská ulice (vedle čerpací stanice EuroOil)
Prostějov, tel.: 725 832 861

Již 2. týden v červenci vás
zveme do nově otevřeného
autobazaru Blisscar.
Nabízíme

Těšíme se na vaši návštěvu,

tým Blisscar
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p
 rověřená ojetá auta
v příznivých cenách
 kompletní čištění vozidel,
 renovaci autolaku
 renovaci světlometů
a další služby.

29. července 2015

Mistrovství světa družstev chlapců a dívek do 14let
ITF Team Championships for boys and girls of 14 & under

Prostějov
Czech Republic

3. - 8. srpna

2015

15072930712

www.itftennis.com

Pozice Obsluha lisů a Montážní pracovník vhodné zejména pro ženy.


akciová spoleènost

mediální partneři

Poradenské centrum Chcete žít bez dluhů?
Oddlužení je určeno pro všechny lidi
České spořitelny, a. s.,
kteří mají jakékoliv dluhy.
Vás zve, na nezávazné a bezplatné konzultace,
ohledně všech produktů ČS, a. s.
• Hypotéky
• Americké hypotéky
• Osobní účty
• Stavební spoření (založení, úvěr)
• Penzijní zabezpečení
• FLEXI životní pojištění
• Pojištění majetku a autopojištění
• Investice (podílové fondy a cenné papíry)

A to jednoduše, podle insolvenčního zákona.
Okamžitě zastavíte exekuce,soudy,
nehorázné úroky, dražby
Až 70% dluhů je Vám dle zákona odpuštěno

přijďte se zdarma
informovat

Nerudova 11 ,Prostějov
Návštěvy kdykoliv pondělí až pátek 9.00 – 16.00
Na Vaši návštěvu se těší:
				
				

Tomáš Novák Dr.H.C. - 775 220 192 - insolvence, likvidace a právní poradenství
Leona Greňová
- 727 939 871 - insolvence, likvidace a poradenské centrum ČS a.s.
Petr Hanák		
- 702 161 615 - insolvence, likvidace a poradenské centrum ČS a.s.

15072930713

E-mail : poradna@bankovni.finance nebo poradna@oddluzovaci.expert

BEZPLATNÉ KONZULTACE: 775 220 192
Internet: www.bankovni.finance nebo www.oddluzovaci.expert

Výhrad

ní prod
ejce:
ing. Vl
ček

1505253/0534

777 89
8 324

