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Nový kruhový objezd na Přikrylově
náměstí zprovozněn

Foto: Archiv MMPv

®

1504273/0417

15092630925

PLUMLOV

15092630926

KRALICE NA HANÉ

1.090.000 Kč
Prostorný cihlový byt v OV 3+1 s vlastním
topením. Parkování a posezení.

POPTÁVKA
Pro našeho klienta
naléhavě
hledáme byt 1+1
nebo 2+1

POPTÁVKA
Pro starší manžele
hledáme dům se
zahradou, nebo
chalupu na Prostějovsku.
Prosíme nabídněte.

PROSTĚJOV

1.100.000 Kč
Byt 3+1 v OV 79 m2, ve 2.p. s balkonem.

1501273/0045

1.500.000 Kč
Suchý, rohový, rodinný dům 4+1 s garáží,
uzavřeným dvorkem a zahrádkou.

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

AKCE PRO CELOU RODINU
•

Vybíráme z aktuální nabídky:

•
•

BRÝLOVÉ ČOČKY ZDARMA
pro děti do 15 let ***
1 + 1 ZDARMA
NA MULTIFOKÁLNÍ BRÝLOVÉ ČOČKY
SLEVA až 50 %
NA VYBRANÉ BRÝLOVÉ OBRUBY

Cena: 12.495.000 Kč

Cena: 1.795.000 Kč

Prostějov, Olomoucká ul.

Prostějov, ul. Olivetského

Prostějov, Kostelecká ul.

Prodej bytového domu se
4 byty (2x 2+1, 2x 1+1).
V suterénu garáž, sklepy.
Půda vhodná k vestavbě. Každý byt má vlastní
plynové ÚT, elektroměr,
vodoměr. Zast. pl. 205 m2,
zahrada 75 m2.

Prodej excelentní, architektonicky nevšedně řešené městské vily. Velikost 4+kk, terasa,
garáže, okrasná zahrada.
Dům vybaven moderními
technologiemi. Obytná pl.
240 m2, zast. plocha 165 m2,
zahrada 621 m2.

Prodej bytového domu
na generální opravu nebo
k využití jako stavební místo
pro nový bytový dům. Nyní
3 bytové jednotky, napojeno na veškeré inž. sítě.
Výměra pozemku 604 m2,
rozměr 12 x 55 m.

Rostislavova 8, 796 01 Prostějov
e-mail: jhreality@jhreality.cz
Tel.: 582 341 705
608 805 659
www.jhreality.cz

15082130782

Cena: 3.860.000 Kč

15092630928

15092630927

Poskytuje se po odečtení receptu od zdravotní pojišťovny.
Slevy se nesčítají. ***Informace v optikách Eurooptik s.r.o.

v naší prodejně
Plumlovská 32

(vedle ÚŘADU PRÁCE)

Prostějov tel.: 739 324 188, 733 22 44 10
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Říjnová výročí

Měsíc říjen přináší několik výročí
osobností spjatých s Prostějovem. První z nich představuje básník, překladatel a redaktor František Nechvátal
(1905–1983). Rodák z Velkého Týnce
u Olomouce působil v meziválečném
období v Prostějově jako učitel náboženství československé církve na obecných
a měšťanských školách. Zde vznikaly
jeho první verše, zde se seznámil s řadou
kulturních osobností. Patřil mezi ně
především bibliofil Josef Glivický, který
v Prostějově vydával Kulturní zprávy
a Nechvátal do nich přispíval. Glivický
mu také v pozdějších letech vydával
drobné básnické tisky v bibliofilské
úpravě s ilustracemi předních výtvarníků, např. Kapka rosy, Talisman, Sfingy,
Dary lásky.
16. října si připomeneme nedožité devadesátiny pedagoga, ředitele ZŠ
v Rejskově ulici, regionálního publicisty
a vlastivědného pracovníka Miloslava
Peterky (1925–2006). Láska k rodnému
kraji ho přivedla k vlastivědné práci.
Napsal desítky článků s literární a historickou tematikou. Byly uveřejněny
ve Štafetě, Kulturním kalendáři, revui
Střední Morava a sbornících Prostějov
a jeho místo v dějinách Moravy a Židé
a Morava. Podílel se také na dvoudílné
monografii Prostějov Dějiny města (člen
redakční rady a autor kapitol Připojené
obce a Prostějovské letopisy 1948–1990).
Byl spoluautorem Vlastivědné mapy
okresu Prostějov. V roce 1968 stál u zrodu kulturního časopisu Prostějovska Štafeta, která vychází dosud.
13. října se dožívá osmdesáti let prostějovský rodák a profesor Divadelní fakulty
JAMU v Brně Antonín Přidal. Je autorem
esejů, básní, rozhlasových a divadelních
her. Připomenout můžeme jeho vynikající překlady z angličtiny, především překlad humoristického románu Leo Rostena Pan Kaplan má stále třídu rád. Mnozí
si vzpomenou na jeho moderování publicistických pořadů České televize Netopýr a Z očí do očí. Nedávno nás oslovila
Přidalova kniha vzpomínek a vyprávění
nazvaná Potulky knihami a časem. K autorovu životnímu jubileu vychází básnická sbírka Zpovědi a odposlechy.
Poslední výročí je z oblasti církevní.
Vztahuje se k naší významné barokní
památce – kostelu sv. Jana Nepomuckého. Tento kostel postavený v letech
1751–1755 jako klášterní kostel konventu Milosrdných bratří v Prostějově podle
projektu italského architekta Antonia
Erharda Martinelliho byl posvěcen před
260 lety – 5. října 1755. Světitelem byl
olomoucký světící biskup Jan Karel Leopold hrabě ze Scherffenbergu. Uvedenou událost nám připomíná latinský nápis nad hlavním vchodem a apoštolské
kříže umístěné na dvanácti chrámových
sloupech. 
Hana Bartková

Za deštivého a chladného počasí jsme si připomenuli 47. výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do naší země a tragické události spojené s touto invazí v našem městě.

Vedení města Prostějova i veřejnost společně uctili památku 78. výročí úmrtí prvního prezidenta Československé
republiky T. G. Masaryka.

V neděli 20. září 2015 byla slavnostně uvedena do provozu nová kruhová křižovatka na Přikrylově náměstí.

Periodický tisk – Prostějovské radniční Distribuci Prostějovských radničních listů zajišťuje
listy vydává jedenkrát měsíčně Statutární město Prostějov, nám. T.G.Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov, IČO: 00288659. Distribuováno zdarma do každé domácnosti.
V případě problémů s doručováním Prostějovských
Redaktor: Jana Gáborová, e-mail: jana.gaborova@prostejov.eu, tel: 603 555 904. Bezplatná informační linka magistrátu:
radničních
listů je možno volat panu Urbanovi – 731 132 452
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
nebo Waischornové Kláře 730 188 644.
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Vážení spoluobčané,
15. 9. 2015 jsem rezignoval na funkci
primátora našeho města. Dovolte, abych
se s vámi rozloučil – už se s Vámi nebudu setkávat v této funkci. Příležitostí
k vzájemnému setkávání mě, člena Zastupitelstva města Prostějova a vás, mých
spoluobčanů bude, alespoň doufám, dost.
Děkuji vám za spolupráci, děkuji i kritikům, protože slyšet má být
i oprávněná kritika, případně i nespokojenost.
Přeji nám všem jen to dobré.

Váš Miroslav Pišťák

Doručení rezignace
radního Aloise Mačáka

Dne 17. 9. 2015 bylo doručeno na Magistrát
města Prostějova písemné vzdání se funkce člena Rady města Prostějova a rezignace na
mandát člena Zastupitelstva města Prostějova PhDr. Aloise
Mačáka, MBA.
„Dovolím si i touto cestou poděkovat
všem za dlouholetou velmi dobrou spolupráci,“ uvedl bývalý radní Alois Mačák, kterého
v prostějovském zastupitelstvu nahradí Ing. Jiří
Pospíšil (ČSSD – na snímku vlevo)
-jg-

Setkání s občany

– kompletní přehled termínů

Tradiční setkání s občany se pomalu blíží. Lidé si už dnes
mohou chystat dotazy na problematiku oblasti, ve které bydlí.
První termín je už v říjnu.
„Představitelé města budou odpovídat na všechny dotazy, které
si lidé připraví a témata, která je budou zajímat. Vyjedeme do Žešova, Domamyslic, Vrahovic, setkáme se s obyvateli Čechovic a Krasic
i lidmi z městských částí Prostějova,“ uvedl primátor Miroslav Pišťák.
Zcela první ze čtvrtečních setkání míří do Žešova.
Příměstské části:
1. 10. 2015 - Žešov, v 17 hodin – sál Hasičské zbrojnice, Žešov 39
8. 10. 2015 - Čechovice, Krasice, Domamysice, v 17 hodin – ZŠ
a MŠ Palackého 14, Prostějov, sokolovna (tělocvična školy) na ul.
Čechovická 53, Prostějov
15. 10. 2015 - Vrahovice, v 17 hodin – tělocvična Základní školy
Prostějov, ul. V. Majakovského 1
Městské části:
22. 10. 2015 - v 17 hodiny - ZŠ Prostějov, E. Valenty 52 - jídelna školy
5. 11. 2015 - v 17 hodin - ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, sídliště Svobody - jídelna školy
19. 11. 2015 - v 17 hodin - ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova 60 jídelna školy
26. 11. 2015 - v 17 hodin - RG a ZŠ města Prostějova, Studentská
ulice 2 - jídelna školy.
-red-

Informace

Pozor na zrušení odpolední rozšířené provozní
doby oddělení registru obyvatel, občanských
průkazů a cestovních dokladů

Vzhledem k očekávanému
náporu žadatelů o občanské
průkazy, kterým v letošním
roce končí platnost, přistoupil
Magistrát města Prostějova,
s účinností od 1. 9. 2015 a to až
do odvolání, k rozšíření počtu
pracovišť a ke zvýšení počtu zaměstnanců. Provozní doba pro
občany byla: pondělí a středa
od 7.00 hodin do 17.30 hodin,
úterý a čtvrtek od 7.00 hodin
do 17.30 hodin a v pátek od
7.00 hodin do 15.30 hodin
„V současnosti jsou lidé odbavováni průběžně, bez delší
čekací doby a nikde se netvoří se
fronty. V případě, že zaměstnanci ve frontě vyvolávacího systé-

mu vidí, že je větší počet zájemců
o doklady, jsou průběžně otevírány i další přepážky tak, aby
občané nemuseli čekat na odbavení,“ popsala současný stav
vedoucí Odboru občanských
záležitostí Magistrátu města Prostějova Marie Javůrková.
Vzhledem ke skutečnosti,
že v období od 1. 9. do 15. 9.
2015 z celkového počtu 1749
odbavených občanů, využilo
odpolední rozšířené provozní doby celkem 20 zájemců,
dochází s účinností od 1. 10.
2015 ke zrušení odpolední
rozšířené provozní doby a zachování rozšířené provozní
doby v ranních hodinách vždy

od 7.00 hodin ráno a to až do
konce běžné provozní doby
úřadu každý pracovní den
v týdnu. Tuto dobu za sledované období využilo k návštěvě
oddělení registru obyvatel,
občanských průkazů a cestovních dokladů celkem 166
občanů.
„Za předpokladu, že dojde
před koncem roku ke zvýšenému zájmu občanů o vydání
nových občanských průkazů, je
oddělení registru obyvatel, občanských průkazů a cestovních
dokladů připraveno operativně
provozní dobu dle potřeby zase
prodloužit,“ Marie Javůrková.

-red-

Ptáte se na: Parkoviště u nemocnice

V areálu nemocnice Prostějov bude zřízeno nové parkoviště výhradně pro osobní
a lehká užitková vozidla. Počet
nových stání bude 149 vozidel,
z toho 8 pro imobilní občany
a 6 pro lehká užitková vozidla.
Parkoviště je situováno
v uzavřeném areálu nemocnice za stávající závorou, výjezd
bude možný po zaplacení parkovacího poplatku. Provoz parkoviště je uvažován po 24 hod
v průběhu celého roku.
Nové parkoviště je napojeno jedním vjezdem a jedním

výjezdem na stávající vnitroareálovou komunikaci. Provoz po parkovišti bude veden
po obousměrných obslužných komunikacích šířky 6,0
m. Vlastní parkovací stání
jsou navržena vesměs kolmá
o rozměrech 2,50 x 4,50 m
(možnost přesahu vozidla nad
zelenou plochu). Stání pro
imobilní budou mít šířku 3,50
m. Pro lehká užitková vozidla
je uvažováno s 6 podélnými
stáními o rozměrech 2,50 x
6,50 m u zadní strany parkoviště.

Kolem parkoviště bude zřízen chodník pro pěší, kterým
bude napojeno parkoviště na
stávající pěší trasy v areálu nemocnice.
Parkoviště, na jehož realizaci
se společně podílí Olomoucký
kraj, Středomoravská nemocniční a.s. Člen skupiny AGEL
a Statutární město Prostějov, by
mělo začít sloužit veřejnosti dle
aktuálních informací začátkem
listopadu letošního roku. První
hodina stání bude zdarma, každá další započatá pak přijde na
20 korun.
-jg, red-

Zánik mandátu zastupitelky
za koalici Změna pro Prostějov
K 9. 9. 2015 zanikl mandát PhDr. Věry
Palacké z koalice Změna pro Prostějov.
„Za naši koalici bude v prostějovském
zastupitelstvu působit projektant, Ing.
Petr Lysek,“ potvrdil telefonicky redakci
Prostějovských radničních listů v pátek
18. 9. 2015 šéf zastupitelského klubu
Změna pro Prostějov Ing. Jan Navrátil.
-jg-

Informace o výměně parkovacích průkazů pro zdravotně postižené občany
Odbor sociálních věcí
Magistrátu města Prostějova
opětovně informuje občany se
zdravotním postižením o nutnosti výměny parkovacího
průkazu. Pokud má parkovací
průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou O7 CC xxxxxx
(šestimístné číslo) platnost do
31. 12. 2015 (vyznačeno na
přední straně), je nutné jej vyStrana 4

měnit za nový. Po 31. 12. 2015
nebude toto označení platné
a občané by tak nemohli využívat výhody plynoucí z držení
průkazu. Aby výměna proběhla bez obtíží a nepříjemného
čekání, je vhodné, aby občané
s výměnou neotáleli a učinili
tak již v nejbližší době.
Pro vyřízení této záležitosti
si občané donesou následující
doklady:

fotografii o rozměru 35 x 45
mm odpovídající jejich současné podobě
nový průkaz ZTP nebo
ZTP/P případně rozhodnutí
o přiznání mimořádných výhod
stávající parkovací průkaz
občanský průkaz.
K výměně parkovacího průkazu je nutná přítomnost zdravotně postižené osoby. Pouze
u nezletilých osob a osob ome-

zených ve způsobilosti k právním úkonům může výměnu
zajistit zákonný zástupce nebo
opatrovník. Zákonný zástupce
se prokáže svým občanským
průkazem, opatrovník občanským průkazem a listinou
o ustanovení opatrovníkem.
Výměnu parkovacího průkazu zajišťuje Magistrát města
Prostějova, Odbor sociálních
věcí, oddělení sociálních služeb

pro seniory a zdravotně postižené občany, Školní ulice č.
4, Prostějov (u kina Metro), 2.
patro, dveře č. 320, příp. č. 315.
Nejvhodnějšími dny k výměně parkovacího průkazu
jsou pondělí a středa od 8:00
do 17:00 hodin. V ostatní dny je
výměna možná ve dnech úterý
a čtvrtek od 8:00 do 16:00 hodin
a v pátek od 8:00 do 14:00 hodin. 
-OSV30. září 2015
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Řidiči už jezdí po nové kruhové křižovatce

Dopravní omezení, která souvisela
se stavbou kruhové křižovatky na Přikrylově náměstí, skončila v neděli 20.
září 2015.
„Podle původního časového harmonogramu měly práce na výstavbě křižovatky trvat devadesát dní. Výstavbu
jsme pomyslně odstartovali 20. července
2015. Vše je dokončeno o měsíc dříve,“
uvedl náměstek primátora Zdeněk Fišer.
Kolem vnitřní plochy budou vysazeny
trvalkové květiny a vyšší i nižší okrasné
traviny. Zbývající část, směrem ke kamenné obrubě bude řešen jako štěrkový záhon s menšími skupinami trvalek,

okrasných travin a cibulovin. Sezónní
květiny budou každoročně po odkvětu
doplňovány novou výsadbou.
„Osvětlení okružní křižovatky zajišťují čtyři stožáry se svítidly, která jsou
nově napojena ze stávajícího veřejného
osvětlení,“ doplnil náměstek Zdeněk
Fišer. Tříramenná okružní křižovatka
má vnější průměr 30 metrů, průměr
středového ostrova je 15,6 metru. Jízdní pruh na okružním pásu je v šířce 4,8
metru a má částečně pojížděný prstenec
v šířce 2,4 metru. Povrch je z kamenných
kostek. Celková šířka okružního pásu je
7,2 metru. Vjezdy na okružní pás jsou
čtyřmetrové, stejně tak výjezd na ulici
Vápenice. Zbývající ramena jsou o půl
metru širší.
„Vjezdy a výjezdy jsou na každém
z křižovatkových ramen vzájemně odděleny dopravním ostrůvkem, přičemž
na ramenech Blahoslavova a Kostelecká
ulice tyto ostrůvky plní zároveň ochrannou funkci pro přecházející chodce.
Místa pro přecházení jsou čtyřmetrová,“
doplnil Zdeněk Fišer.
Zhotovitelem stavby byla olomoucká
firma INSTA CZ s.r.o. Městskou pokladnu vybudování kruhového objezdu
přišlo na 3,8 milionu korun vč. DPH,
Správa silnic Olomouckého kraje přispěla částkou 5,3 milionu korun vč. DPH.
Celková cena je 9,1 milionu korun vč.
DPH. 
-red-
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Informace

Škola začala – mapovali

jsme první školní den

Rozzářené oči malých školáků,
vystoupení mažoretek, spolužáků nebo třeba návštěva hokejistů.
To bylo dnešní ráno v základních
školách, kde se po prázdninách zahajoval nový školní rok. Náměstci
primátora Ivana Hemerková a Jiří
Pospíšil byli při tom a navštívili
Základní školu a mateřskou školu
v Melantrichově a Palackého ulici
v Prostějově.
„Těšíme se,“ nadšeně volaly děti při
slavnostním uvítání prvňáků v ZŠ a MŠ
Melantrichova, když je oslovila náměstkyně primátora Ivana Hemerková, která
má školství ve své pracovní náplni. Popřála jim hodně školních úspěchů a nezapomněla ani na rodiče.
„Přeji dětem úspěchy v učení. Rodičům zase pevné nervy a velkou trpělivost se svými ratolestmi. Čeká je všechny
spousta práce a věřím, že jim půjde dobře
od ruky,“ s úsměvem zahájila školní rok.
Dětem vše dobré ve studiu popřál i vedoucí Odboru školství a kultury a sportu
Magistrátu města Prostějova Petr Ivánek.
Základní škola i školka v prázdninovém
čase prošla rekonstrukcí sociálního zařízení a na děti dnes čeká zázemí, které splňuje všechny současné požadavky.
„Zdejší sociálky byly hodně zastaralé
a esteticky i hygienicky nevyhovující,“
vysvětlila následně Ivana Hemerková.
Její slova doplnil ředitel školy Roman
Pazdera. „Velké problémy byly s vedením vody a i to bylo nutno opravit. Dnes
je to v pořádku“.
Školní rok v ZŠ a MŠ v ulici Palackého, konkrétně ve druhých třídách, zahajoval náměstek primátora Jiří Pospíšil,
který zde dříve působil jako ředitel.
„Držím vám palce a věřím, že školní
osnovy pro vás nebudou moc náročné.“
Školáky v jejich první den podpořili také
zástupci klubu LHK Jestřábi Prostějov
a pozvali je na hokej. Předali jim dokonce i volné vstupenky na první utkání
s Třebíčí a od fanoušků rozvrh hodin
s logem fanklubu.
„Přijďte se podívat na hokej a neseďte
jen v lavicích,“ vyzval školáky náměstek
a bývalý hokejista Jiří Pospíšil.
Jak doplnila náměstkyně Ivana He-

merková, do prvních tříd základních
škol v tomto školním roce nastoupilo
538 žáků, 8 žáků je ve specializované
třídě. Celkem máme v Prostějově 546
prvňáčků. V loňském roce navštěvovalo první třídu 532 dětí. Počty v mateřských školách ještě nejsou upřesněny.

-red-

1501237/0054

první plně zálohovaná síť v regionu
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Podzimní úklid proběhne v Prostějově stejně jako loni v měsíci říjnu. Bude zahájen v pondělí dne 05. 10. 2015.
Počínaje tímto dnem budou po městě rozmisťovány velkoobjemové vany v termínech níže uvedeného seznamu.
Stejně jako každý rok se bude odpad třídit na velkoobjemový (jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný
a není možno ho umístit do popelnic např. staré koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení, textil a obuv)
a biologický (odpad ze zahrad), který se bude odkládat do speciálních pytlů. Kontejnery – vany budou na místě vždy
v určený den od 15.00 hod do naplnění, nejdéle však do 18.00 hod. Naplňování každé vany odpadem bude sledováno a třídění odpadu kontrolováno pověřeným pracovníkem svozové společnosti .A.S.A.TS Prostějov, s.r.o., jelikož
jsou určeny pouze pro velkoobjemový a zahradní odpad. Do těchto van není možné odkládat odpad nebezpečný
(barvy, ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky) a žádný průmyslový nebo živnostenský odpad. Dále není povoleno dávat do van větší množství inertního odpadu (rumisko, hlína).
– u obchodu, Žešov – dětské hřiště,
Žešov - hřiště
22.10. – Domamyslice – u samoobsluhy, Domamyslice – ul. 5.května, Domamyslice – u kapličky
23.10. – Čechovice – u pošty, Čechovice – Luční, Čechovice – u kapličky, Čechovická u ZD
26.10. – Krasice – Západní, Krasice – Moravská za obchodem, Krasice – Na Brachlavě, Kosířská – Na
Vyhlídce
27.10. – Vrahovice – Trpinky,
Vrahovice – K.Světlé, Vrahovice
– Čechůvky točna, Vrahovice –
M.Alše-P.Jilemnického
28.10. – Vrahovice – u sídl. Svornosti, Vrahovice – Jano Köhlera,
Vrahovice – J.Suka, Drážní domy za
spol. .A.S.A.TS
Informace o odvozu velkoobjemových van můžete získat u společnosti
.A.S.A.TS Prostějov, s.r.o. na tel. 582 302 757 nebo 737 242 185 p. Kostlán
a Magistrátu města Prostějova - Oboru správy a údržby majetku města
na tel. 582 329 559 pí. Kovaříková.

5.10. – sídl. Hloučela – C.Boudy,
sídl. Hloučela – Ant.Slavíčka, sídl.
Hloučela – V.Špály, sídl. Hloučela –
J.Zrzavého
6.10.- sídl. Svobody – u staré
benziny, sídl. Svobody – na okruhu,
Šmeralova – proti teplárně, Šmeralova – dál k rybníku
7.10. – Waitova – Dr. Horáka,
Mozartova, Okružní ul. za hostincem
U posledního haléře, B. Němcové
8.10. – Česká-Máchova, Riegrova, Drozdovice - u trafiky, Vícovská
– V. Škracha
9.10. – Fanderlíkova – u Sezaka,
Fanderlíkova - školka, Kpt. O. Jaroše,
Za veledromem naproti č.8
12.10. – Šárka – Spitznerova, Dolní
– parkoviště u věžáků č. 26, Jezdecká –
Puškinova, Husovo nám. – u školy

13.10. – Arbesovo nám., sídl. E.
Beneše – za obchodem, sídl. E. Beneše – Květná –Sportovní, V. Nezvala
14.10. –Trávnická – střed, Švabinského, Svatoplukova – střed, Joštovo
nám.
15.10. – Dobrovského - Tylova,
Libušínka, Dobrovského – parkoviště za obchodem, Vodní – Mlýnská
16.10. – Nerudova – domov
důchodců, Kostelecká 11-15, nám.
Spojenců, Bezručovo nám.
19.10. – Pod Kosířem – Palečkova, - Pod Kosířem - Atletická,
Rejskova, Volfova - Příční
20.10. – Žižkovo nám., Husserleho nám., nám. T.G.Masaryka (Prior), Havlíčkova 43
21.10. – Žešov – hospoda, Žešov

Kotlíkové dotace

Olomoucký kraj v současné
době připravuje žádost o finanční
podporu projektu tzv. kotlíkových
dotací, v jehož rámci plánuje (za
předpokladu schválení žádosti ze
strany Ministerstva životního prostředí) od roku 2016 poskytovat
dotace na výměnu kotlů na pevná

paliva za nové ekologičtější zdroje vytápění majitelům rodinných
domů v Olomouckém kraji.
Bližší informace k tomuto tématu naleznete na webových
stránkách Olomouckého kraje věnovaných této problematice www.
kr-olomoucky.cz/kotlikovedotace,

případně na stránkách Operačního programu Životního prostředí
2014 - 2020 www.opzp.cz, v jehož
rámci by měl být projekt realizován.
V této souvislosti je na webu
Olomouckého kraje zveřejněna anketa týkající se tématu kotlíkových
dotací.
-red-

Statutární město Prostějov, prostřednictvím společnosti
.A.S.A.TS Prostějov, s. r. o. zajistí dne 03.10.2015 v níže uvedených okrajových částech města mobilní sběr odpadu:

Časový harmonogram pro předání odpadů :
Čas předání odpadu
Stanoviště ( obec )
a elektrozařízení
1. Vrahovice M. Pujmanové u mostu
10:45 - 10:55
2. Vrahovice ul. J. Suka

11:00 - 11:10

3. Vrahovice ul. M. Alše

11:15 - 11:25

4. Vrahovice ul. K. Světlé

11:30 - 11:40

5. Čechůvky točna

11:45 - 11:55

6. Domamyslice u samoobsluhy

12:15 - 12:30

7. Čechovice u pošty

12:35 - 12:50

8. Žešov u pomníku

13:15 - 13:30

a / nebezpečný odpad – jedná se o odpad jedovatý, výbušný nebo jinak
nebezpečný např. oleje, tuky, barvy, fotochemikálie, léky, agrochemický
odpad včetně obalů.
b / pneumatiky – jedná se o pneumatiky z osobních vozidel.
c / objemný odpad – jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný
a není možno ho umístit do popelnic. Jsou to např. staré koberce, linolea,
starý nábytek apod.
d / vyřazené elektrozařízení – jedná se o elektrozařízení používané
v domácnostech. Jsou to např. ledničky, televize, rádia, počítače, DVD
přehrávače, mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice, baterie, zářivky,
výbojky apod.
Popel, běžný domovní odpad a bio odpad se likviduje při pravidelných týdenních svozech komunálního odpadu. Žádáme proto občany, aby nám tyto druhy odpadů na mobilní sběry nepřinášeli.

Mimo výše uvedený termín je možné odpad odvést na:
Sběrný dvůr u Svaté Anny (tel. 582 334 711)
Provozní doba na sběrném dvoře:
úterý – sobota - 9.00-13.30 a 14.00-17.00 hod.,
pondělí a neděle – zavřeno
Sběrný dvůr ul. Průmyslová (tel. 725 824 716)
Provozní doba na sběrném dvoře:
čtvrtek – pondělí - 9.00-13.00 a 13.30-17.00 hod.,
úterý a středa – zavřeno.

Harmonogram blokového čištění města Prostějov v říjnu 2015
1. října
Újezd - komunikace, Újezd
- O2 - okruh, nám. E. Husserla parkoviště, nám. E. Husserla, Sušilova, Sádky, Sádky cyklostezka

kova, Havlíčkova, Sladkovského,
Parkoviště u budovy Místního
nádr., Sladkovského cyklostezka, Olomoucká (Šafaříkova-Sladkovského) levá strana směr
z centra

6. října
Plumlovská - Svolinského par13. října
E. Valenty, Veleslavínská, sídl.
koviště Billa - 3 stání (mimo 2
stání u Penny a 4 stání u Billy), A. E.Beneše kom.+parkoviště 2
Slavíčka - parkoviště+komunikace u ul. Veleslavínské, sídl.Beneše
kom.+parkoviště 3 u kotelny,
(K. Svolinského - vjezd k Penny)
sídl.Beneše kom.+parkoviště 4
7. října
u Promedica, E. Valenty - zálivka
Hanačka, Pod Kosířem, Paleč- - parkoviště, Olomoucká komukova, Bří. Čapků, Tyršova - Pod nikace +chodník (sídliště Beneše
Kosířem - cyklostezka podél trati, levá strana-včetně kruhového
Tyršova, Sportovní (Pod Kosířem objezdu), Cyklostezka (sídliště
- Bří. Čapků), Olympijská, Spor- Beneše- po kruhový objezd),
tovní - parkoviště (Pod Košířem - Vítěslava Nezvala nezpevněná
Bří. Čapků), Pod Kosířem - parko- plocha
viště 1, Pod Kosířem - parkoviště 2
14. října
8. října
sídl. E. Beneše - vnitroblok,
Rejskova, Přikrylovo nám., sídl. E. Beneše - vnitroblok Daliborka, Partyzánská, Šafaří- parkoviště 1 za El.Spáčil, SladStrana 6

kovského - E. Valenty - chodník,
Olomoucká (Barákova II-Vrlova), Za Místním nádražím
(Havlíčkova - sportovní hala),
Olomoucká - Havlíčkova (Za
Místním nádr.), Olomoucká
-Havlíčkova
parkoviště,(Za
Místním nádr.), Barákova II
(Olomoucká - Kotkova), Kotkova, Tovačovského, V. Outraty
(Olomoucká-Kotkova), Sladkovského parkoviště, výkupny
ovoce, u pošty a budovy nádraží.

15. října
Barákova I, Českobratrská,
nám. Padlých hrdinů, Erbenova, nám. U Kalicha, Kollárova, nám. Spojenců, Divišova,
Slovenská, Milíčova, Al. Krále,
Lužická, Budovcova, Budovcova parkoviště, Vnitroblok
Olomoucká - Budovcova, Olomoucká
křiž.Vojáčkovo-Barákova pravá strana směr žel.
přejezd

20. října
Svatoplukova,
Třebízského,
Přemyslovka, Vrahovická - autobusové nádraží, Janáčkova, V.
Ambrose, Karlov, Vrchlického,
Vrahovická křiž.Svatoplukova-Janáčkova směr žel.přejezd

- Bulharská), Na Hrázi (Bulharská - Určická), Na Hrázi - vnitroblok, Okružní (Brněnská - Určická), St. Manharda (Bulharská
- Určická), Waitova, Waitova vnitroblok, Drozdovice zastávka
(BUS)

21. října
Družstevní, Družstevní - vnitroblok, Mozartova, Mozartova
- vnitroblok, Rumunská, Dr. Horáka (Mozartova - Bulharská), St.
Manharda (Bulharská - Mozartova)

29. října
Dolní - obslužná (Dolní 26 30), Dolní - parkoviště 1 (U TŘÍ
BŘÍZ), Vnitroblok U TŘÍ BŘÍZ,
Dolní - parkoviště 2 C-SO 02,
Dolní - parkoviště 3 A-SO 04,
Dolní - parkoviště 4 A-SO 03,
Dolní - parkoviště 5 A-SO 02,
Dolní komunikace u parkovišť
A-SO01, Dvořákova (Ječmínkova - Šárka), Spitznerova,
Puškinova, Ječmínkova, Ječmínkova-Dvořákova parkovištěB-SO01, Dolní - vnitroblok
(Dvořákova - Dolní 26, 28, 30),
Dolní (SSOK) včetně ostrůvků
a přechodů, Dolní vnitroblok
(8 - 24)

22. října
Brněnská - obslužná + parkoviště, Brněnská - vnitroblok,
Krokova, Krokova - vnitroblok,
Brněnská (SSOK)včetně kruh
objezdu
26. října
Bulharská, Bulharská - vnitroblok, Dr. Horáka (Určická

30. září 2015
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Dopravní situaci ulehčí nová křižovatka Rotariáni zavítali na radnici
Motoristé využívající křižovatku ulic E. Valenty a E. Outraty
s Olomouckou ulicí se mohou
těšit na zrychlení a usnadnění
dopravy. Rada města Prostějova totiž odsouhlasila zařadit do
návrhu rozpočtu Statutárního
města Prostějova na rok 2016
výstavbu světelně řízené křižovatky.
Vybudování nové křižovatky
měli radní na stole už i v dřívějších letech. Od původní představy
o stavbě okružního křížení upustili
z důvodu malého prostoru, nákladných přeložek inženýrských
sítí a především z technicky dopravních důvodů.
„Tehdy byla převyšující intenzita vozidel na hlavní komunikaci v Olomoucké ulici. Bylo to 12
až15 tisíc aut za den, z vedlejších

ulic byla naopak nízká, v řádu
několika málo tisíců za den,“ vysvětlila důvody první náměstkyně primátora Alena Rašková (na
snímku). Jak sama dodává, dnes
je situace jiná a zejména z ulice
E. Valenty se dá v době dopravní
špičky jen s obtížemi najet na jednu z hlavních tepen Prostějova.

„Jedinou rozumnou cestou je
světelně řízená, průsečná křižovatka
se dvěma odbočovacími pruhy ve
směru od centra a ze sídliště E. Beneše,“ uvedla Alena Rašková. Součástí tohoto řešení budou i světelně
řízené přechody pro chodce. Tento
postup jde ruku v ruce s názory dotčených orgánů statní správy, včetně
Správy silnic Olomouckého kraje,
Dopravního inspektorátu Policie
České republiky a Odboru dopravy
Magistrátu města Prostějova.
„Takto navržené řešení se jeví
jako technicky nejvýhodnější. Zatím je velmi obtížné odhadnout
finanční náklady. Nicméně velmi
hrubý odhad činí asi 5 milionů korun,“ uzavřela Rašková.
Anna Kajlíková, referentka
mediální komunikace
Magistrátu města Prostějova

Příprava Integrované strategie

ITI Olomoucké aglomerace

Náročná příprava dotačního programu Integrované
teritoriální investice (ITI)
Olomoucké aglomerace vrcholí. ITI představují nástroj, který podporuje integrované využívání fondů
a má potenciál zajistit lepší
celkové výsledky při stejné

výši veřejných financí. Olomoucká aglomerace zahrnuje města Olomouc, Prostějov, Přerov a dále 237 obcí
s se 452 tisíci obyvateli.
V pondělí 21. září se v Olomouci konalo osmé jednání
řídícího výboru. „Projednali
jsme poslední verzi Integrované strategie ITI Olomoucké
aglomerace, pracovně označené jako verze tři,“ uvedl radní
Jaroslav Šlambor. Rada města
pak následně na své poslední
schůzi rozhodla o rozeslání
více než dvousetstránkového
materiálu všem členům zastupitelstva prostřednictvím elektronické pošty.
Strategie je rozdělena analytickou, strategickou a implementační část. „Postihuje
problémy a potřeby aglomerace, přičemž navrhuje vize
a cíle v rámci integrovaných
teritoriálních investic. Jedná

30. září 2015

Prostějovu ve výši 25,50 korun
na jednu akcii, celkem 171.640,50
korun.
„Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 20. srpna
2015. V této obchodní společnosti
máme deseti procentní obchodní
podíl,“ uvedl bývalý primátor Miroslav Pišťák. Mnohem vyšší částku k vyplacení odsouhlasila valná
hromada obchodní společnosti
.A.S.A. TS Prostějov, s. r. o., která se
konala ze dne 2. června 2015.

Kdo jsou ROTARY?
„Jsme mezinárodní organizace, která sdružuje po celém světě
jeden milion dvě stě tisíc členů. Jsou sdruženi v klubech téměř ve
všech státech a ten náš je jedním z nich. Jednou z aktivit jsou dlouhodobé či krátkodobé výměny mládeže. Kempy mají různá zaměření
a tentokrát tady v Prostějově jde o téma astronomické,“ nastínil Mgr.
Ladislav Burger z Rotary clubu Prostějov a doplnil, že každým rokem
i naši studenti vyjíždějí do zahraničí. Letos byly děti v Litvě, Maďarsku, Norsku, Itálii či Turecku.
„Tento kemp jim představí města jako Přerov, Brno, Kroměříž,
Olomouc a pochopitelně i Prostějov,“ doplnil Burger a poděkoval
městu Prostějovu a Olomouckému kraji za pomoc při organizaci
této akce.
-red-

se o zřejmě již celistvý výčet
i rozsah zamýšlených prioritních os a cílů a na ně navázaných aktivit,“ vysvětlil Jaroslav
Šlambor. Ovšem ani tato verze ještě není zcela definitivní.
„Důvodem jsou pokračující
jednání s ministerstvy, zejména o výši alokací prostředků
z jednotlivých operačních
programů do jednotlivých cílů
ITI, ale také další problémy,
například nevydání poslední
platné verze zásadního Metodického pokynu pro integrované nástroje,“ upozornil
radní Šlambor.
Zastupitelé budou mít příležitost již podruhé diskutovat o Strategii ITI Olomoucké
aglomerace. Po semináři
v Prostějově se další bude koVedení města Prostějova
nat v pondělí 26. října 2015
připravuje novinku, která
v Přerově.
 PaedDr. Jaroslav Šlambor, usnadní lidem kontrolovat své

uvolněný radní případné závazky vůči městu. Na webových stránkách
magistrátu ji naleznou od 1.
října tohoto roku.
Informace o tom, zda je zaplacen například poplatek za
komunální odpad nebo poplatek za psa budou moci lidé
„A.S. A. nám vyplatila po- získat v pohodlí svých domovů,
díl na dosaženém čistém zisku přes své počítače nebo mobil1.803.447,76 korun a podíl ní telefony umožňující přístup
na čistém zákonném rezerv- na internet.
„Někdy lidé skutečně nemoním fondu ve výši 586.782,98
korun, což bylo celkem hou osobně přijít na úřad ať
2.390.230,74 korun,“ dodal už z důvodů pracovních nebo
zdravotních. Právě proto připraMiroslav Pišťák.
Tyto finanční prostředky byly vujeme zjednodušení a zlepšení
připsány na účet města dne 21. informovanosti obyvatel o stavu
srpna 2015. Statutární město Pro- jejich případných závazků vůči
stějov má v této obchodní společ- městu. Zpřístupněná data bunosti 25 % obchodní podíl. -red- dou v připravovaném modulu

Dividendy přinesly městu přes
dva a půl milionu korun
Statutární město Prostějov
do své pokladny získalo značnou částku za svůj podíl v obchodních společnostech FTL
– First Transport Lines a. s. Prostějov a .A.S.A. TS Prostějov, s. r.
o.. Vyplacené dividendy za rok
2014 činí 2,56 milionu korun.
Valná hromada obchodní
společnosti FTL – First Transport
Lines a. s., ze dne 22. května 2015,
odsouhlasila usnesení o vyplacení dividendy statutárnímu městu

Prostějovská radnice hostila v polovině srpna účastníky dvanáctidenního Mezinárodního astronomického kempu Rotary
clubu. Jedná se o ojedinělou akci, při které desítka studentů ze čtyř
kontinentů navštíví náš region. Mimo jiné také zdejší hvězdárnu.
„Prostějovští rotariáni jsou lidé, kterých si nesmírně vážím.
K tomu jistě už není potřeba nic jiného dodávat. Jejich mohutná činnost si tuto moji velkou úctu a uznání po právu zaslouží,“ uvítal mezinárodní návštěvu dnes již bývalý primátor města Miroslav Pišťák.
Prostějovská organizace Rotary clubu se zapojila do projektu mezinárodních kempů pro mladé lidi a studenty přivezla také
do našeho města. Vysokoškoláci navštíví vybraná místa nejen našeho regionu, ale celé střední a jižní Moravy. Večerní čas pak, mimo
jiné, stráví v areálu Lidové hvězdárny Prostějov pozorováním našeho nejbližšího vesmírného souseda Měsíce a hvězdné oblohy.
„Mezi těmito mladými lidmi jsou astronomičtí fandové, někteří
z nich jsou zase naopak v této oblasti úplní nováčci. Připravili jsme
pro ně astronomicky bohatý program a věřím, že se nudit nebudou. Pochopitelně noční pozorování oblohy je plně závislé na počasí,“ zmínil při návštěvě Jiří Prudký z prostějovské hvězdárny.

Městské webové stránky lidem
nově umožní kontrolovat své
závazky vůči městu

v každém okamžiku aktuální,“
objasnil bývalý primátor města
Prostějova Miroslav Pišťák.
K tomu, aby bylo možné
nahlédnout na stav finančních
závazků, bude potřeba znát přihlašovací údaje. Ty lidé získají
pouze osobní návštěvou na Finančním odboru Magistrátu
města Prostějova, oddělení poplatků a plateb.
„Tady je potřeba ověřit totožnost žadatele předložením
platného dokladu a to buď občanského průkazu, nebo pasu.
Jedině tak se dá zajistit bezpečnost těchto citlivých dat a právě
proto není možné přihlašovací
údaje získat jinak, než zmíněnou osobní návštěvou,“ vysvětlil Miroslav Pišťák.
Předpokládaný termín nastavení modulu je 1. října 2015.
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Představujeme okrskáře Městské policie Prostějov

Dnes: Okrsek č. 3
Odpovědný strážník: Bc. František Soušek
Kontakt: 774156383, sousek@
mpprostejov.cz
Stručná demografická charakteristika: Okrsek č.3 je specifický
tím, že zasahuje velkou částí do staré
zástavby v centru města, pokračuje
sídlištní zástavbou, ale také pokrývá zcela odlišnou místní část Žešov.
V okrsku sídlí velký počet různých
provozoven a organizací. Nachází
se zde 2 velké plochy s parkovou
úpravou, kterými jsou městský
hřbitov a Centrum sociálních služeb
Olomouckého kraje na Lidické ulici,
v areálu, kde dříve sídlila nemocnice.
Okrsek je ohraničen ulicemi Lidická a Bulharská, na severu a jihu
potom náměstím T.G. Masaryka
a koncem místní části Žešov.
Výkon činnosti:
Práce okrskového strážníka spočívá převážně v pěší pochůzkové kontrolní činnosti, při které je v úzkém
kontaktu s občany. Tito se mohou na
strážníka obracet se svými oznámeními, připomínkami a dalšími podněty.
Strážník okrskové služby má ve svěřeném okrsku osobní odpovědnost za
veřejný pořádek, který je narušován
v mnoha směrech. Jedním z problémů na úseku veřejného pořádku je
chování osob bez přístřeší. Fenomén,
který se dá přičíst změně zákonů po

roce 1989, kdy již není povinnost pracovat, což některým osobám vyhovuje. Chtějí žít život bez jakýchkoli omezení, ze dne na den. Je třeba se pokusit
začlenit tyto osoby zpět do společnosti, kde najdou uplatnění. Ovšem také
je třeba se smířit s tou skutečností, že
osoby bez přístřeší budeme v ulicích
vídat, protože některé z nich nechtějí
podstoupit změnu životního stylu.
Ovšem i tyto osoby je třeba přimět
k dodržování zákonů a základních
pravidel morálky.
Dalším nešvarem ve společnosti je
poškozováni mobiliáře města a majetku jiných občanů. Zde je třeba si
uvědomit, že poškozováním majetku vznikají městu a dalším fyzickým
nebo i právnickým osobám náklady
na opravy. Tyto vynaložené peníze
však mohou být využity jiným, prospěšným způsobem. Je zarážející, že
při poškozování dopravních značek
a veřejně prospěšného zařízení nejsou přistiženy pouze osoby nezletilé nebo mladistvé, ale v některých
případech jde i o osoby starší 30 let.
K poškozování majetku dochází
také různými malbami, tzv. graffiti,
výlepem plakátů mimo plakátovací
plochy, apod., kdy tato činnost má
negativní vliv na vzhled města. Zde
bych chtěl apelovat na všechny, kteří
se uvedeného jednání dopouští, aby
si uvědomili, že veřejné prostranství
je užíváno všemi lidmi, tedy i těmi,
kteří chtějí mít okolo sebe krásné
domy, plno zeleně, upravené ulice.
Proto je třeba neničit majetek druhých, ale také neznečišťovat své okolí,
ať již uvedeným výlepem plakátů,
nebo třeba odhazováním odpadků
mimo nádoby k tomu určené. Věta
přistiženého pachatele přestupku
proti veřejnému pořádku: „Však jsou
zde technické služby“ mne zcela jistě
utvrzuje v tom, že práce okrskového
strážníka není pouze o preventivní
činnosti v okrsku, ale také o represi.
V souvislosti s veřejným pořádkem je možné uvést i odstraňování

krytů vodičů na sloupech veřejného
osvětlení, kdy tato pro někoho „zábava“ může mít pro jiného nedozírné důsledky.
Veřejný pořádek je narušován
mnohými majiteli čtyřnohých miláčků, po kterých odmítají uklízet,
v některých případech své zvířecí
mazlíčky nechávají běhat volně
mezi dětmi, se slovy: “Je hodný,
nikomu neublíží“. Zde je na místě
si uvědomit, že pes může ublížit
a proto musí být pod přímým
dozorem chovatele. Tento jej také
musí zabezpečit proti útěku z chovného zařízení.
Na vzhled veřejného prostranství
mají negativní vliv také vozidla, která se stávají autovraky. Tato problematika není okrskovými strážníky
opomíjena, přestože konečné řešení
v některých případech není tak rychlé, jak bychom si i my přáli. Stejně tak
má na vzhled veřejného prostranství
vliv i neochota řidičů přeparkovat svá
vozidla ve dnech probíhajícího bloko-

vého čištění, kdy není možné provést
řádný úklid ulic.
Velkým problémem je problematika narušování občanského soužití.
V případě, že se znepřátelené strany
nedokáží dohodnout, je i přes možnost sankce velice nesnadné zjednat
nápravu a nastavit pravidla, při kterých budou všichni zúčastnění spokojeni. Proto je dobré, např. i za účasti
strážníka si v klidu objasnit nastalý
problém a hledat řešení.
Stejně jako občané vnímáme
s rostoucím počtem vozidel a nárůstem dopravy obecně i my potíže
s parkováním. A to nejen v centru
města. Není však možné ponechat
vozidlo na místech, kde ohrožuje
bezpečnost jiných účastníků provozu na pozemních komunikacích.
Ať je to stání v křižovatce, kde potom chybí ostatním řidičům náležitý
výhled do křižovatky, nebo v těsné
blízkosti před přechodem pro chodce. Většina z nás řidičů má ve své
nejbližší rodině děti. Zkusme si uvě-

domit, co se stane, když dítě vyjde na
přechod pro chodce a není projíždějícím řidičem s dostatečným časovým
předstihem spatřeno, z důvodu dodávky zaparkované před přechodem.
Nechci zde dělat nepřehledný výčet činností strážníků, chci zde pouze
upozornit, že je třeba si vážit nejen
majetku, ale hlavně lidí kolem nás.
Mnoho lidí je v dnešní době znechuceno chováním jiných, ale je důležité začít každý sám u sebe a možná bude nejen Prostějov krásnějším
a přívětivějším městem.
Vždyť i ti, kteří převážně jen nadávají na strážníky, a to z rozličných
důvodů, mnohdy v případě nouze
vytáčí na svém telefonu linku 156.
A to vnímám jako dobré znamení,
protože i tito občané očekávají, že
jim strážník pomůže. A já věřím, že
se dočkají rychlé, odborné pomoci,
stejně jako očekávám, že občané budou nápomocni strážníkům při jejich
mnohdy nelehké práci.

str. Bc. František Soušek

PRODEJCI PYROTECHNICKÝCH VÝROBKŮ

Dne 4. 9. 2015 nabyl účinnosti
zákona č. 206/2015 Sb., zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice). Tímto
zákonem dochází mimo jiné i ke
změně živnostenského zákona.
Zavádí se nová vázaná živnost
„Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků
kategorie P2, T2 a F4 a provádění
ohňostrojných prací“. Nově se reguluje požadavkem na odbornou
způsobilost nákup, prodej, ničení
a zneškodňování pyrotechnických
výrobků kategorie P2, T2 a F4, který dosud spadal do režimu živnosti
volné. Provádění ohňostrojných
prací, které bylo podle dřívější právní
úpravy regulováno v režimu koncesované živnosti „Provádění trhacích
a ohňostrojných prací“, se nově stává
živností vázanou.
Strana 8

Nakládání s pyrotechnickými výrobky kategorie F1, F2, F3, T1 a P1
spadá i po změně právní úpravy do
režimu živnosti volné.
V přechodných ustanoveních,
bod 4), týkajících se živnostenského
zákona, se upravují činnosti prodejců
pyrotechniky, hlavně nákup a prodej
příslušných kategorií pyrotechnických výrobků (P2, T2, F4), po dobu
od 4.9.2015 do 4.9.2016, následovně:
Podnikatelé, kterým ke dni nabytí
účinnosti zákona trvalo oprávnění
k provozování živnosti volné, mohou
nakupovat, prodávat, ničit a zneškodňovat pyrotechnické výrobky kategorií P2, T2, a F4 na základě stávajícího
oprávnění po dobu 1 roku ode dne
nabytí účinnosti zákona. Pokud hodlají tuto činnost dále provozovat i po
uplynutí uvedené doby, jsou povinni
ohlásit vázanou živnost nejpozději
v poslední den uvedené lhůty, z dů-

vodu, že 4.9.2016 vychází na neděli,
tak posledním dnem lhůty se stává
pondělí 5.9.2016. Živnost mohou
ohlásit v úplném znění předmětu
podnikání, nebo v částečném rozsahu předmětu podnikání. Zároveň
jsou povinni doložit požadovanou
odbornou způsobilost stanovenou
pro příslušný rozsah předmětu podnikání dané živnosti. Právní úprava
tedy připouští, aby na základě přechodných ustanovení podnikatel,
který provozoval volnou živnost,
získal nejen oprávnění k provozování
nákupu, prodeje, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků
daných kategorií, ale i oprávnění
k provádění ohňostrojných prací, a to
bez správního poplatku (bod 5 přechodných ustanovení). Vznik práva provozovat danou živnost bude
dnem ohlášení živnosti. Nicméně
v obou případech musí podnikatel

doložit příslušnou odbornou způsobilost a provádění ohňostrojných
prací bude oprávněn provozovat až
od řádného ohlášení živnosti (pokud
se na něj ovšem nevztahuje úprava
podle bodu 3 přechodných ustanovení). V případě, že podnikateli trvá
oprávnění k provozování ohňostrojných prací (viz bod 3 přechodných
ustanovení), bude se vznik oprávnění
primárně odvíjet od vzniku oprávnění k provozování ohňostrojných prací a na ohlášení živnosti podle bodu 4
přechodných ustanovení bude pohlíženo jako na ohlášení změny rozsahu
předmětu podnikání.
Pro účely zákona č. 206/2015 Sb.
se rozumí:
a) pyrotechnickým výrobkem
výrobek obsahující výbušné látky
nebo směs výbušných látek určené
k produkci tepla, světla, zvuku, plynu,
kouře, nebo kombinace těchto efektů

pomocí samoudržujících se exotermických chemických reakcí,
b) zábavní pyrotechnikou pyrotechnický výrobek určený k zábavním účelům,
c) divadelní pyrotechnikou pyrotechnický výrobek určený pro použití
na scénách uvnitř budov i na venkovních scénách, včetně filmových a televizních produkcí,
d) pyrotechnickým výrobkem pro
použití ve vozidle součást bezpečnostního zařízení ve vozidle, která obsahuje pyrotechnické látky používané
k aktivaci tohoto nebo jiného zařízení.
Pyrotechnické výrobky se zařazují
do těchto kategorií:
a) zábavní pyrotechnika do kategorie F1, F2, F3 nebo F4,
b) divadelní pyrotechnika do kategorie T1 nebo T2,
c) ostatní pyrotechnické výrobky
do kategorie P1 nebo P2.
30. září 2015
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Hanácké slavnosti v obrazech
o v.e u

Vedení města Prostějova přijalo tradičně hodovníky v historických prostorách prostějovské radnice

3x foto: Magistrát města Prostějova

15092630931

15092630933

INZERCE

30. září 2015
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Dopravní okénko: Senior řidič
V čem se liší senioři
jako řidiči?
Vliv věku a jeho negativních
důsledků na kondici seniorů v dopravě je zřejmý. Podívejme se ale na
to, jak se tyto důsledky promítají do
řízení vozidla. Nejvíce řidičů-viníků dopravních nehod je ve věku do
25 let, dále jejich počet klesá na minimum a po šedesátém roku věku
opět stoupá. Podíl seniorů na počtu
řidičů usmrcených při dopravních
nehodách představuje 8-10 %
z celkového počtu. To je vzhledem
k přibližně stejnému počtu řidičů jako v kategorii „začátečníků“,
18-20 let, poměrně vysoké číslo.
Nasvědčuje to tomu, že seniorské
neduhy mohou mít na dopravní
nehodovost stejný negativní vliv
jako začátečnická nezkušenost.
Senioři - řidiči zaviní více havárií
na křižovatkách, při změně směru
jízdy a při vjezdu na silnici, kde mají
dát přednost. To jsou typické nehody, kde selhalo rychlé prostorové
vnímání a rychlá reakce.
Senioři za volantem mnohem
důsledněji dodržují dopravní před-

pisy. Jezdí však často nižší rychlostí,
než je dovolená, a blíž ke středu vozovky, což má za následek vznik kolon a kolizních situací při jejich předjíždění. Jen minimálně jezdí v noci
a vyhýbají se dopravním špičkám.
Problémem je konzervatismus
seniorů. Menší ochota přijímat
a akceptovat změny má za následek neznalost nových opatření
v dopravních předpisech, navyklý
způsob jízdy a strach z moderních
vozidel vybavených počítačovou
technikou. To se projevuje někdy
až zmateným nebo konfliktním
jednáním řidiče seniora.

Jak snížit rizika
z pokročilého věku?
Věk s sebou prostě zhoršení kondice k řízení vozidel přináší. Zdravotní potíže nepřicházejí skokově,
ale plíživě. Jsou postřehnutelné, až
když se skutečně stávají překážkou.
Mají za následek rychlejší nástup
únavy a nervozity. Důležité je tuto
skutečnost znát, mít o svém zdravotním stavu přehled a přizpůsobit
mu svůj vztah k řízení. Například

vhodnou volbou času jízdy, denní ale důležitý i momentální zdravotní
dobou, délkou plánované trasy, čas- stav a fyzická kondice. Obvyklé netějšími přestávkami.
moci stáří s sebou nesou nutnost
pravidelného užívání různých léků.
Řada léků však otupuje pozornost
Pravidelné lékařské
nebo prodlužuje reakci řidiče. Při
prohlídky
jejich užívání nesmíte řídit vozidlo.
Zdrojem znalostí o zdravotním Tyto léky bývají na krabičce oznastavu je lékařská prohlídka. Naše čeny výstražným trojúhelníkem
předpisy stanovují, že pravidelným a varování před řízením vozidla
lékařským prohlídkám se musí pod jejich vlivem je uvedeno i v přípodrobit řidič nejdříve šest měsíců balovém letáku. Na nevhodnost
před dovršením 65 a 68 let věku užívání některých léků a řízení
a nejpozději v den dovršení toho- vozidla by vás měli upozornit i při
to věku. Po dovršení 68 let pak už výdeji léků v lékárnách. Každopádmusí řidič chodit na pravidelnou lé- ně konzultujte tyto vlastnosti s překařskou prohlídku každé dva roky. depisujícím lékařem, který může
Lékař vám může na základě va- zvolit třeba i neovlivňující léky.
šeho aktuálního zdravotního stavu Nejrozšířenějšími prostředky, které
určit termín další lékařské pro- snižují pozornost při řízení, jsou
hlídky, který může být i kratší než například léky a spreje proti alergicpředepsaný. Po lékařské prohlídce kým reakcím organizmu a na tišení
obdržíte od lékaře doklad o své bolestí. Mnohdy však může být
zdravotní způsobilosti, který musíte důvodem pro neusednutí za volant
vozit s sebou. Policisté ho po vás při i banální nachlazení nebo chřipka.
silniční kontrole budou požadovat. Rozhodnutí o schopnosti řídit vozidlo a odpovědnost zůstává jen na
Nemoci a léky
vás. Takové obyčejné kýchnutí vás
Od lékaře víte, jaký je váš dlou- vyřadí téměř na tři vteřiny z řízení
hodobý zdravotní stav. Pro řízení je vozidla a ještě potom musíte chvíli

koncentrovat rozmazaný zrak. Při
rychlosti 60 km/h se stává z vozidla
na 50 metrů „neřízená střela“.

Zrakové vnímání se mění
Nejčastější a nejdříve postřehnutelná změna organismu vlivem
věku je kvalita zraku. Vyšetření očí
už jen upřesní, do jaké míry je zrak
oslaben. Pokud vám tedy lékař doporučí používat při řízení vozidla
dioptrické brýle, uposlechněte ho.
Zrak je nejdůležitějším orgánem
při získávání informací při pohybu v dopravě. Stárnoucí zrak bývá
mnohem náchylnější na oslnění.
K tomu dochází obvykle v noci od
reflektorů protijedoucího vozidla,
od některých druhů pouličních
lamp, při jízdě proti slunci nebo od
jeho odlesků. Zatímco proti slunečnímu oslnění se lze bránit vhodnými slunečními brýlemi, proti
oslnění reflektory v noci žádný
prostředek není. Tady lze doporučit
pouze jedno: auto v noci neřídit.
Každopádně, jste-li na brýlích závislí, mějte v automobilu vždy ještě
jedny náhradní, včetně slunečních.

www.ibesip.cz

Rada města Prostějova
schválila další postup, který
povede k vyřešení nepřehledné dopravní situace u podjezdu pod R46 mezi nákupní
zónou a Vrahovicemi, u tzv.
myší díry.
„Máme za sebou výkupy
i směny parcel a vše je majetkoprávně dotaženo do konce. Teď
musíme zpracovat projektovou
dokumentaci, aby toto inkriminované esíčko vyhovovalo

Do budoucna se zde také otvírá
prostor pro vybudování cyklostezky, která by vedla pod estakádou Haná podél řeky a vyhnula
se současnému podjezdu,“ doplnil náměstek primátora Jiří
Pospíšil. Předpokládaná cena
projektové dokumentace pro
územní řízení a stavební povolení včetně inženýrské činnosti
a sond bude stát městskou pokladnu asi 200 tisíc korun.

-red-

Jména zesnulých možno Kroky pro zlepšení dopravní situace v Říční
vtesat do kamene
ulici pokračují projektovou dokumentací

Vsypová loučka u kolumbária je nově doplněna o mramorovou desku. Pozůstalí,
kteří využijí anonymní uložení ostatků svých příbuzných,
mohou zde jejich památku
zvěčnit. Okolí ještě čeká estetická úprava.
„Jde o to, že někteří lidé nechtějí mít místo vsypu zcela
anonymní. Mohou proto jméno
svých příbuzných nechat vytesat
do kamene. Písmo bude jednotné. Pozůstalí mají alespoň touto
formou možnost připomenout
své příbuzné,“ uvedl náměstek
primátora Jiří Pospíšil a dodal,
že i toto pohřebiště, kde nejsou
Strana 10

samostatné hroby a urny může
působit důstojně a upraveně.
„Na základě podnětů některých občanů jsme už v jarních
měsících tohoto roku uvažovali
o tom, zda o tento krok bude
mít někdo zájem. Nakonec rozhodnutí padlo poměrně rychle.
Tím pádem bude možné využít
mramorovou desku ještě před
oslavou dušiček,“ uvedl Jiří Pospíšil.
Pozůstalí si mohou objednat
nápis se jménem a daty narození a úmrtí příbuzného u správce
hřbitova. Vzpomínková deska přišla město na 25.773 Kč
s DPH.
-red-

dopravním normám a bezpečnosti,“ uvedl k současnému
posunu náměstek primátora
Zdeněk Fišer. Plánovaným dalším krokem je tedy projektová
dokumentace, která bude zahrnovat i výstavbu nového oplocení směněného pozemku a návrh celkové úpravy lokalit, které
město Prostějov v této oblasti
získalo do svého vlastnictví.
„Vše chceme zařadit do plánu investic města na příští rok.

Nalezený
židovský
náhrobek

Na základě oznámení v posledním vydání radničních listů se podařilo nalézt
v Drozdovicích několik dalších náhrobků ze starého židovského hřbitova v Prostějově. Na fotografii je spodní část náhrobku Josefy Selingerové, která zemřela
na plicní tuberkulózu ve věku 44 let dne
24. září 1852. Byla ženou prostějovského
lékaře Aloise Selingera. Hebrejský text
na úlomku z druhého náhrobku, hovoří
o tom, že tento kámen patřil spořádaném
muži, který byl přímý a spravedlivý, byl
rovněž muzikální a sladce zpíval. Konkrétní osobu se zatím nepodařilo určit.

-tj30. září 2015
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Výstava ke 130. výročí vzniku Českého klubu velocipedistů v Prostějově připomíná
historii tohoto cyklistického
spolku, třetího nejstaršího na
Moravě. Založilo ho v listopadu 1885 několik nadšenců
pro nový dopravní prostředek,
který před 130 lety zdaleka nebyl tak běžný a dostupný pro
každého, jako je tomu dnes.
Kromě výcviku jízdy na strojích, jejichž zvládnutí vyžadovalo značnou obratnost, sílu
a vytrvalost, podnikal spolek
řadu výletů. Ty pak jako každá řádná stolová společnost
dokázal náležitě zakončit přátelským posezením a zhodnocením dosažených výkonů.
Klub brzy zahájil tradici interních soutěží – o největší počet ujetých kilometrů v sezóně
a o nejvyšší účast na klubových
výletech, které leckdy dosahovaly úctyhodné délky třeba i 70
nebo 100 kilometrů. V době,
kdy vysoká kola vystřídal pohodlnější, lehčí a lépe ovladatelný rover – tzv. bezpečné kolo,

v podstatě bicykl dnešního
typu, začaly se cyklistice nejen
výletní věnovat i dámy. Mnozí
členové a členky se zapojovali
do různých závodů, pořádaných i dalšími velocipedistickými spolky na Moravě, a někteří
příslušníci prostějovského klubu opakovaně dosahovali umístění na předních místech.
Zdárně se rozvíjející činnost
klubu přerušila první světová
válka, ale po ní nastal přímo masový nárůst počtu členstva. Dokumenty k historii spolku jsou
ovšem často neúplné a mnohdy
se o jeho činnosti dovídáme jen
prostřednictvím fotografií nebo
hmotných památek – např. medailí, které úspěšní sportovci
získali za své výkony. Některé artefakty, které známe z fotografií –
např. honosné vyšívané prapory,
jsou možná v soukromém držení nebo se bohužel ztratily. Klub
měl díky skladateli Miloši Kubíčkovi také vlastní pochod, který
vznikl patrně roku 1941, ale ani
o něm se zatím nic bližšího neví.
Český klub velocipedistů

obnovil od roku 1992 svoji
činnost pod názvem Sportovní
klub cyklistů Prostějov se sídlem v Kostelecké ulici. Dnes má
úspěšný tým sportovců.
Další vcelku početný spolek
– Český občanský klub cyklistů
v Prostějově, vznikl roku 1898.
Vyvíjel podobné aktivity jako Č.
K. V., pořádal výlety, organizoval závody.
Na výstavě se představují
ukázky různých typů historických jízdních kol, které jsme
zapůjčili především ze sbírek
Vlastivědného muzea v Olomouci, dva stroje pak pocházejí
z prostějovského muzea. Dále
budete mít možnost zhlédnout
dobové reklamní vývěsní štíty,
plakáty a nabídkové katalogy
výrobců a prodejců kol, různé
propagační materiály a předměty, kolekci ocenění ze starší
historie prostějovské cyklistiky nebo množství fotografií
z výletů a závodů, kterých se
členové nejen Českého klubu
velocipedistů zúčastňovali. Prostřednictvím dobových inzerátů

a seznamu jmen se lze seznámit
s množstvím prodejců, opraven
a výrobců kol. Ani zde nemusí
být jejich výčet konečný, některé
firmy měly prodej bicyklů jako
vedlejší činnost a prodávali je
např. v obchodech s šicími stroji, kočárky, motocykly apod.
Neprávem pozapomenuté
výkony krasojezdců a bicykleballistů z rodiny Novákových
dokumentuje výstava jejich trofejí, mezi nimi i čtyři medaile
z mistrovství světa v kolové v letech 1953–1956.
Nejnovější historie a úspěchy
prostějovských cyklistů v období od 50. let do současnosti by si
vyžádaly širší výzkum a prostorově nejspíš další výstavu. Proto
se současná výstava Jezdci na
ořích železných věnuje především starší historii od vzniku organizované cyklistiky zhruba do
konce 40. let 20. století, kdy byly
původní spolky násilně začleněny nejprve do Sokola a později
se staly součástí Tělovýchovné
jednoty Oděvního průmyslu
(TJ OP). Prvních 15 let v historii

cyklistiky v Prostějově důkladně a poutavě zpracoval PhDr.
Zdeněk Fišer ve dvou článcích,
které vyšly ve Zpravodaji Muzea
Prostějovska v Prostějově v č. 1
z roku 1994 a v č. 2. z roku 1996.
Zájemci si je můžou zakoupit na
pokladnách muzea.
Výstava potrvá relativně
krátce, do 25. října 2015, takže si nenechte ujít příležitost
prohlédnout si historické exponáty, které se jinak skrývají
v depozitářích olomouckého
a prostějovského muzea. Sportovní trofeje zapůjčili rovněž
rodiny úspěšných sportovců
a také současný pokračovatel
Č. K. V., který pod názvem SKC
Prostějov úspěšně reprezentuje
své město v cyklistickém sportu na prestižních soutěžích celé
Evropy.
Výstavu Jezdci na ořích železných navštivte v Muzeu a galerii v Prostějově, ve Špalíčku
v Uprkově ulici č. 18.
 PhDr. Marie Dokoupilová,

Muzeum a galerie
v Prostějově, p. o.

Začínáme hledat Centrální nákup elektrické
vánoční strom
energie a zemního plynu

Přestože léto ještě zdaleka nekončí a možná nás čeká pěkné
„babí“ léto, město už teď začíná
hledat „svůj“ vánoční strom.
Dominantu vánočních oslav na
náměstí T. G. Masaryka mohou
nabízet i sami zdejší obyvatelé.
Máte na svém pozemku vhodný strom, který by ozdobil sváteční
náměstí ve vánoční čas? Pokud
ano, můžete se ozvat do konce
měsíce října 2015.
„Preferujeme smrk o výšce
zhruba 20 metrů, který by byl
rovně rostlý s rovnoměrnými větvemi do všech stran, aby byl ozdobou a součástí vánoční výzdoby náměstí,“ uvedla náměstkyně
Ivana Hemerková a doplnila, že

vloni se z nabídek nepodařilo žádný strom vybrat a tak náměstí ozdobil osmnácti metrový
smrk z městských lesů, konkrétně
ze Seče.
Pokud by byl někdo ochoten
darovat strom městu, své nabídky
může zaslat poštou na adresu:
Odbor správy a údržby
majetku města
Magistrát města Prostějova
Nám. T. G. Masaryka 130/14
796 01 Prostějov
Lidé mohou stromy nabízet
také telefonicky a to na čísle: 582
329 554 nebo 582 329 327, případně na e-mailové adrese:
ludmila.horakova@prostejov.eu,
nebo jaroslav.chromek@prostejov.eu

Moravsko - slezská křesťanská
akademie, region Prostějov
Vás srdečně zve na přednášku, kterou prosloví

MUDr. JAN VRABEC

Působení Řádu německých rytířů na Moravě a ve Slezsku.
Přednáška se uskuteční na Cyrilometodějském gymnáziu
v Prostějově, Komenského 17, ve středu 7. října 2015 v 17.30 hod.
Setkání se koná za finanční podpory
statutárního města Prostějova.
Srdečně zveme Vás i Vaše přátele.
30. září 2015

dům, Městské divadlo a Měst- posuzovat odděleně. Uchazeči se
ská knihovna.
mohou účastnit obou nebo třeba
Rada města proto pověřila ná- jen jedné části veřejné zakázky
městka primátora Jiřího Pospíšila podle svého uvážení. Ke konečuzavřít Smlouvy o společném nému hodnocení nabídkové
postupu zadavatelů při centrali- ceny použijeme elektronickou
zovaném zadávání a o zmocnění aukci,“ vysvětlil postup náměstek
centrálního zadavatele v rámci Pospíšil s tím, že předpokládaná
zadávacího řízení na veřejnou za- hodnota veřejné zakázky na elekkázku „Centrální nákup elektric- třinu je 14,5 milionu korun (bez
ké energie a zemního plynu pro DPH) a 16,3 miliony korun (bez
statutární město Prostějov“.
DPH) na dodávku zemního ply„Předmětem nadlimitní ve- nu. Smlouvu bude vedení města
řejné zakázky je fyzická dodávka uzavírat na dva roky, konkrétně
elektřiny a zemního plynu do od- na období od 1. 1. 2017 do 31.
běrných míst. Veřejnou zakázku 12. 2018.
rozdělíme na dvě samostatné
„Při velkém objemu dodávané
části a to podle druhu energie, to energie je předpoklad dosažení
znamená na elektrickou energii nižších cen, čímž by mohlo dojít
Co možná největší finanční a plyn. Jednotlivé části budeme k úspoře provozních nákladů,“
úsporu hledá Statutární město v rámci jedné veřejné zakázky uzavřel náměstek Pospíšil. -redProstějov pro budoucí dodávky elektrické energie a zemního plynu do svých odběrných
míst, do odběrných míst organizací, jejichž je zřizovatelem
a odběrných míst obchodních
společností s majoritní majetkovou účastí města. Konkrétně
jde o devatenáct subjektů, jako
jsou základní a mateřské školy,
Reálné gymnázium a základní
škola města Prostějova, Sportcentrum – dům dětí a mládeže, Základní umělecká škola
Vladimíra Ambrose, Domovní správa Prostějov, Národní Ilustrační foto: www.123rf.com
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Areál kláštera Milosrdných bratří řádu sv. Jana z Boha v Prostějově
V sobotu 29. srpna 2015 proběhlo v Prostějově natáčení nové epizody internetového projektu PamátkyDnes. Předmětem
zájmu filmařů se stal areál kláštera Milosrdných bratří řádu sv. Jana z Boha, nacházejícího se na Svatoplukově ulici.
“S ohledem na rozsah památky jsme byli
nuceni rozložit natáčení do dvou bloků. První natáčení proběhlo s předstihem již na jaře
letošního roku, zejména kvůli právě probíhajícím restaurátorským pracím na freskách
v kostele sv. Jana Nepomuckého. Natáčení
takto rozlehlého areálu je poměrně fyzicky
náročné s ohledem na množství techniky,
kterou využíváme a musíme ji neustále přenášet z místa na místo. S postupem příprav
se navíc historie kláštera ukázala natolik
zajímavá a dovolím si tvrdit, že pro mnoho
prostějovanů neznámá, že bychom rádi rozdělili dokument do dvou dílů.” uvedl režisér
Ondřej Sovík.
“Klášter Milosrdných bratří řádu sv. Jana
z Boha je vrcholným dílem prostějovské
barokní architektury a pro své mimořádné
hodnoty byl zapsán do Ústředního seznamu
kulturních památek České republiky. Nejen
architektonické a umělecko-historické hodnoty, ale i vlastní, velmi bohatá historie kláštera, spojená s posláním a působením řádu
Milosrdných bratří, nás vedly k rozhodnutí
zrealizovat na zmíněné téma dva krátkometrážní dokumenty, které se vzájemně doplňují a odkazují. V současnosti pracujeme
na scénářích, od nichž se budou postupně
INZERCE

mohli předvést kompletní dva díly.. Areál
kláštera si to bezpochyby zaslouží.” dodal
produkční Milan Kýr.
Vznik dokumentárního filmu finančně
podpořilo město Prostějov.
V současné době probíhá realizace dvou
epizod projektu PamátkyDnes, které jsou
věnovány olomouckým památkám - Herkulově kašně, nacházející se na Horním náměstí a Neptunově kašně, umístěné na Dolním
náměstí. Natáčení proběhlo v první polovině srpna roku 2015. Vznik epizod finančně
podpořil Olomoucký kraj, město Olomouc
a soukromé subjekty.
Cílem internetového projektu PamátkyDnes je propagace památek, vzdělávání a podpora cestovního ruchu.
Projekt PamátkyDnes získal Cenu Olomouckého kraje za významný počin v oblasti kultury za rok 2014 v kategorii “Cena za
výjimečný počin roku v oblasti umění filmu,
rozhlasu a televize”.
odvíjet další kroky, které povedou k finální
podobě obou filmových dokumentů”, uvedla
odborná garantka projektu PamátkyDnes,
historička Iva Orálková.
“Technologickou novinkou je použití
filmové digitální kamery RED ONE MX.
Nové epizody budou prostřednictvím našeho kanálu YouTube dostupné v rozlišení až
4K. Postprodukce je v tomto případě velmi
náročná a v současnosti hledáme další možnosti dofinancování, tak abychom divákům

V roce 2015 projektu PamátkyDnes poskytlo podporu Ministerstvo kultury České Republiky, Arcibiskupství Olomoucké
a agentura CzechTourism. Novinkou je spolupráce na projektu s Katedrou UNESCO
pro muzeologii a světové dědictví FF Masarykovy univerzity v Brně.
Diváci si mohou zkrátit čekání u předchozích epizod cyklu:
Sochy Bolestného růžence I.díl, Olomouc
https://www.youtube.com/watch?v=hapt-S55_9w
Další epizody naleznete na webových
stránkách projektu www.pamatkydnes.cz,
případně na YouTube kanále www.youtube.
com/user/PamatkyDnes. Novinky můžete
sledovat na sociální síti Facebook: https://
www.facebook.com/Pamatkydnes.cz

Zpracoval:
Ondřej Sovík a Iva Orálková,
fotografie: Monika Kašparová
Produkce Milan Kýr, tel. 737 338344

Záchranářský víceboj
Ve dnech 3. a 4 září 2015 v rámci Burzy
volného času proběhl Záchranářský víceboj, uspořádaný Městskou policií Prostějov
ve spolupráci se Střední zdravotnickou
školou Prostějov, Záchrannou službou,
Hasiči a Policií ČR. Soutěžní stanoviště
byla připravena pro všechny zájemce, a to

bez rozdílu věku. V průběhu dvou dnů si
své znalosti a dovednosti vyzkoušelo 577
účastníků na osmi stanovištích. Největší
skupinu soutěžících tvořily děti ze základních škol, ale odvahu vyzkoušet si víceboj,
našli i dvě desítky dospělých. Za splnění
úkolů všichni obdrželi drobné dárky.

Burza volného času nabídla řadu aktivit

15092630938

Prezentace a nabídka činnosti Sportcentra – DDM Prostějov a dalších organizací, sdružení a spolků pracujících s dětmi a mládeží. To byla Burza volného času,
která nabídla účastníkům vyzkoušet si
mnohé aktivity ze široké nabídky v rámci
zájmových kroužků, účasti v tanečních
školách a členství v jiných sdruženích.
Otestovat si návštěvníci mohli florbal,
badminton, tenis, atletiku, gymnastiku, tanec, karate, výtvarné kroužky, letecké a RC
modely, kroket, discgolf a mnoho dalšího.
V programové nabídce akce nechyběla ani
pódiová vystoupení, záchranářský víceboj
nebo třeba skauti. Burzu otevřeli náměstci
primátora Ivana Hemerková a Jiří Pospíšil.
„Je zde zastoupena široká škála aktivit
a jistě nebude žádný problém si vybrat tu
pravou. Přeji všem šťastnou ruku ve volbě,“
odstartovala Burzu volného času Ivana Hemerková.
-redStrana 12
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Padají městské zakázky někomu do klína?

Na posledním jednání Zastupitelstva města Prostějova
se dne 7. 9. 2015 rozproudila
diskuse o tom, že jistá městská
zakázka je údajně šitá na míru
konkrétní firmě – Stavby Krejčí, s.r.o. Tuto tezi následně převzal a rozvinul jeden z místních
zpravodajských serverů. Aniž
by se novinář byť jen pokusil
reprodukovat fakta, která na zastupitelstvu na vysvětlenou zazněla, nebo se pokusil ověřit si
skutečnosti.

Tou zakázkou měla být „Rekonstrukce šaten a sociálního zázemí –
Zimní stadion Prostějov“.
Jaká je tedy skutečnost?
„Faktem je, že uchazeč – Stavby
Krejčí – skončil až třetí v pořadí.
Vzhledem k tomu, že firmy v pořadí jedna a dvě z kapacitních důvodů nakonec od plnění zakázky odstoupily, byla oslovena společnost
Stavby Krejčí. Nutno podotknout,
že taková situace prostě nastat
může a je v souladu s ustanoveními zákona o veřejných zakázkách.

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
V PROSTĚJOVĚ INFORMUJE
Pracovnělékařské služby z pohledu zaměstnavatele
Ve čtvrtek 1. října 2015 se v Národním domě od 9 hodin uskuteční
seminář Pracovnělékařské služby z pohledu zaměstnavatele v roce 2015.
Seminář realizujeme tradičně ve spolupráci s Krajskou hygienickou
stanicí Olomouckého kraje, jehož zástupce bude po celou dobu konání
akce přítomen a připraven zodpovídat dotazy účastníků. Přednáší Robert Křepinský – specialista na oblast BOZP. Seminář je zaměřen hlavně
na praktické zkušenosti z aplikace zákonů ČR k dané tématice.
Pozvánky na naše další semináře:
9. října 2015
MAJETKOVÁ A TRESTNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST JEDNATELŮ, ČLENŮ PŘEDSTAVENSTEV A SPOLEČNOSTÍ - přednáší JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D. a Mgr. et. Mgr. Zdeněk Kopečný
5. listopadu 2015
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - přednáší Ing. Antonín Daněk
20. listopadu 2015
ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ MEZD - přednáší Ing. Milan Lošťák
24. listopadu 2015
DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ - přednáší Bc. Taťána Sojková
26. listopadu 2015
DAŇ Z PŘÍJMU PO A FO - přednáší Ing. Karel Kvítek
Nezapomeňte se na výše uvedené semináře registrovat na emailu: ohkpv@ohkpv.cz.
Podrobnosti o akcích a další nové aktivity jsou průběžně doplňovány na webové stránky www.ohkpv.cz.Helena Chalánková
Ředitelka OHK v Prostějově

Vedra budou stát městskou
kasu peníze navíc

Klimatické podmínky stojí za
navýšením finančních prostředků, které si vyžádá v letošním roce
údržba prostějovské zeleně. Peníze vyčleněné na zalévání pro tento
rok jsou již z 90 procent vyčerpané. Rada města proto odsouhlasila vyčlenit z fondu rezerv a rozvoje dalších finanční prostředky, a to
ve výši 867.112 Kč.
Veřejná zeleň vyžaduje péči,
což platí o to více v letošním roce,
kdy se potýkáme s vysokými letními teplotami. „Vzhledem k tomu,
že letní počasí bylo bez jakýchkoliv dešťových srážek, musíme více
zavlažovat mladé stromy, keře,
záhony letniček a trvalek, aby neuhynuly. Zbývá už jen deset procent z financí, které byly na tuto
činnost vyčleněny. Zabezpečení
zálivky zeleně na konec srpna
a na září až říjen si proto vyžádá
navýšení, konkrétně jde o částku 422 tisíc korun,“ vysvětlila
30. září 2015

náměstkyně Ivana Hemerková.
Další prostředky jsou vyčleněny
na údržbu záhonů a sečení travnatých ploch ve městě. „V souvislosti
s vybudováním nových letničkových záhonů na náměstí T. G. Masaryka vznikly samozřejmě také
náklady na jejich údržbu. Odplevelení s nakypřením a odstranění
odumřelých částí rostlin se provádí čtyřikrát měsíčně. Pravidelná
údržba do konce října letošního
roku a sečení trávy bude tedy stát
více,“ doplnila Hemerková s tím,
že vícečetné sečení bylo důsledkem jarního teplého a deštivého
počasí. „V rozpočtu se vyčleňují
peníze na čtvero sečení a jeden
sběr listí. Letos bylo ale třeba trávu
sekat už třikrát,“ podotkla Hemerková.
Anna Kajlíková,
referent mediální
komunikace
Magistrátu města
Prostějova

Koneckonců, proto je stanoveno
v rámci výběrového řízení pořadí
uchazečů. Postup hodnotící komise, včetně hlasování členů, je řádně
zdokumentován ve Zprávě o otevírání obálek, kontrole kompletnosti
a hodnocení nabídek.
V letošním roce kromě výše
uvedené zakázky nezískala společnost Stavby Krejčí, s.r.o. ani
jednu další zakázku, přičemž se
účastnila jedenácti ze sedmadvaceti dosud organizovaných výběrových řízení.

V loňském roce bylo realizováno třicet čtyři řízení na stavební
zakázky s předpokládanou hodnotou nad 400 tisíc korun bez
DPH. Stavby Krejčí, s.r.o. se účastnily osmi z nich. Nejlepší nabídku
předložila firma ve dvou případech a tyto zakázky realizovala.
V roce 2013 zvítězila firma ve
čtyřech z jedenácti výběrových
řízení, jichž se účastnila (přičemž
realizováno bylo celkem třiatřicet
výběrových řízení na stavební zakázky!).

Je tedy otázkou, jak došel redaktor místního zpravodajského serveru k závěru, že stavební
zakázky jsou šité na míru firmě
Stavby Krejčí, s.r.o., které to prý
mají, jak tvrdí server, „u města
dobré“. Nabízí se odpověď – zlý
úmysl či účelové zpochybňování
zadávacích řízení realizovaných
městem Prostějovem,“ uvedl
k záležitosti náměstek primátora
Mgr. Jiří Pospíšil.
Mgr. Jana Gáborová,
tisková mluvčí

Záchody na míru
Každá zakázka zadávaná městem
by správně měla být vybírána férovou soutěží. Ne vždy se ale podaří takovou soutěž připravit a zrealizovat.
Občas se prostě stane, že podmínky
a požadavky v zadávací dokumentaci
nápadně směřují ke konkrétní firmě.
Často se potom ostatní slušné firmy
do takového výběrového řízení vůbec
nepřihlásí a zadavatel ztrácí jak šanci
na dobrý výsledek, tak i svoji dobrou
pověst. I zákonodárci si tohoto problému povšimli a novelizovali zákon tak,
že výběrové řízení s jediným přihláše-

ným město prostě nesmí vyhodnotit.
A co se tedy stalo v případě výběrového řízení na rekonstrukci WC
na prostějovském zimním stadionu?
Zřejmě omylem byly požadavky na
referenční stavby nastaveny tak, že
vyžadovaly realizovanou podobnou
zakázku nad milion korun. I přihlásila
se pouze firma Stavby Krejčí, která pro
město realizovala již WC u hradeb.
Aby město mohlo výběrové řízení
vyhodnotit, museli obratem zmírnit
podmínky a obdrželi další dvě nabídky (obě levnější, než Stavby Krejčí).

Po vyhodnocení výběrového řízení se
však obě firmy rozhodly odstoupit od
podpisu smlouvy a smlouva byla podepsána s firmou Stavby Krejčí.
Čtenáře snad pak ani nepřekvapí,
že tato stavební akce byla původně
v rozpočtu plánována v částce 2 mil.
Kč, posléze byla zvýšena na 3,5 mil. Kč
a na zastupitelstvu v září dokonce na
částku 3.690.000 Kč. Na věc jsem na
zastupitelstvu upozorňoval, ale bohužel koalice zůstala jako obvykle k upozorněním zastupitelů hluchá...

Tomáš Blumenstein, ODS

Město Prostějov se distancuje od tvrzení zastupitele Ing. Tomáše Blumensteina (ODS). Jeho tvrzení obsahuje nepřesné, resp. nepravdivé informace. Z pohledu města Prostějova je naprosto nepochopitelné, z jakého důvodu Ing. Tomáš
Blumenstein, člen zastupitelstva města, uvádí veřejně nepravdivé údaje, které jsou způsobilé znevážit dobré jméno města
Prostějova, tedy právnické osoby, v jejímž nejvyšším orgánu Ing. Blumenstein dlouhodobě působí.
Redakce Prostějovských radničních listů proto požádala o stanovisko k předmětné zakázce oddělení veřejných zakázek
Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova. Mgr. Jana Gáborová, redakce Prostějovských radničních listů
Odborné stanovisko k průběhu dostatečnou dobu na zpracování řadí (R & G ZESTA s.r.o., Prostějov),
zadávacího řízení „Rekonstrukce nabídek. K datu vydání dodatečné při jednání o podpisu Smlouvy o dílo
šaten a sociálního zázemí – Zimní informace č. 1 nebyla firma Stavby odmítly z kapacitních důvodů plnění.
stadion Prostějov“:
Krejčí s.r.o. v systému pro správu Proto se město Prostějov obrátilo na
Zadávací řízení veřejné zakázky zakázek registrována jako uchazeč třetího uchazeče v pořadí firmu Stavmalého rozsahu na stavební prá- o zakázku, zaregistrovala se dne 29. by Krejčí s.r.o. a s ní uzavřelo Smlouvu
ce s názvem „Rekonstrukce šaten 4. 2015 jako pátá v pořadí.
o dílo. Detailní vysvětlení, proč z důa sociálního zázemí - Zimní stadion
Celkem bylo podáno šest nabídek vodů hospodárnosti město využilo
Prostějov“ bylo realizováno v soula- (termín podání byl 6. 5. 2015), firma v souladu se zákonem možnosti jeddu s právními předpisy a za dodržení Stavby Krejčí s.r.o. podala písemnou nat s druhým či třetím uchazečem
zásad transparentnosti, zákazu diskri- nabídku shodou okolností také jako a zadávací řízení nezrušilo, jde nad
minace a rovného zacházení.
rámec rozsahu tohoto stanoviska.
pátá v pořadí.
Zadávací řízení bylo vyhlášeno
Z výše uvedeného je zjevné, že
Zadávací řízení proběhlo jako
17. 4. 2015. V průběhu zadávacího jediné, souvislé, k žádnému jeho v předmětném řízení, vedeném
řízení, až do stanovené lhůty, jsou opakování nedošlo. Pro hodnocení transparentně zcela v souladu se
uchazeči v případě jakýchkoliv ne- byla použita elektronická aukce, kte- zákonnými požadavky a vnitřními
jasností, podezření na nesprávnost rá umožňuje zadavateli získat nové směrnicemi města, nedošlo k jakéči přísnost podmínek, oprávněni snížené nabídkové ceny. V takovém mukoli protěžování firmy Stavby
žádat zadavatele o vysvětlení či do- případě jsou nabídkové hodnoty Krejčí s.r.o. Lze se o tom přesvědčit
plnění. Této možnosti také někteří uvedené v písemných nabídkách i na odkaze https://www.ppe.cz/
uchazeči využili, byly vydány dvě pouze předběžné. Jednotliví účastníci v2/InvitationDocumentsProfile.
dodatečné informace k vyjasnění e-aukce mají během aukce informaci aspx?id=052ccb22-024b-469f-8457dotazů uchazečů. Žádný z dotazů pouze o aktuálně nejlepších nabíd- eda9fd85e4d6, kde jsou je stažení
nesměřoval na přísnost kvalifikač- kových hodnotách a své nabídce. zadávací dokumentace i zmíněné
ních předpokladů. Zadavatel se Z důvodu rovného a korektního dodatečné informace.
z vlastní vůle, po opakovaném po- průběhu e-aukce nemají účastníci inInformace k veřejným zakázkám,
souzení původních kvalifikačních formaci o celkovém počtu účastníků jsou veřejně a bez jakýchkoliv omepožadavků, rozhodl uvolnit kvali- ani o identifikaci ostatních uchazečů. zení přístupné na profilu zadavatele
fikační předpoklady na referenč- V e-aukci poté, co jmenovaná firma https://www.ppe.cz/v2/profil/prosní zakázky s cílem rozšířit okruh přestala vylepšovat svou nabídku, tejov/default.aspx. Obsluha systému
potenciálních uchazečů a dne 23. proběhlo ještě několik snížení nabíd- není nikterak složitá a zájemce se
4. 2015 v dodatečné informaci č. kové ceny dalšími uchazeči. Jmeno- dozví veškeré informace povinně
1 snížil náročnost požadovaných vaná firma se ve výsledku umístila 3. zveřejňované v souladu příslušnými
referencí a současně prodloužil v pořadí.
předpisy. Mgr. Monika Kašparová,

referentka OVZ OKT,
lhůtu pro podání nabídek, aby poFirmy, které se na základě nabídek

RNDr. Bc. Roman Sedláček,
skytnul uchazečům, kteří původní podaných v e-aukci umístily na 1. po
vedoucí OVZ OKT
kvalifikační požadavky nesplňovali, řadí (RooS Kroměříž s.r.o.) a na 2. poStrana 13
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Deváté zasedání Zastupitelstva města Prostějova přes
relativně pružný start přineslo
ukončení opět v pozdních nočních hodinách. Možná, že jsme
byli více odpočati po dovolených
nebo už si zvykáme, atmosféra se
mi jevila příznivější, než na předchozích jednáních. Nakonec se
mi zdálo, že končíme optimisticky….
Ráda bych podala zprávu těm
občanům, kteří mne oslovili
v rámci různých podnětů našeho města Prostějova. Podala
jsem na jejich popud i z vlastní
zkušenosti tři podněty. Byly sice
projednávány před 01 hodinou,
ale naděje zde je, co se týká řešení.

Vedení města přislíbilo zabývat se znovu otázkou vybudování
chodníků v části Čechovice směrem od prodejny potravin k Domamyslicím, kde v určitém úseku
chodník zcela chybí. Je zde problém s vlastnictvím pozemků, kde
by event. chodník mohl vést. Doufám, že vlastníci pozemků budou
vstřícní a umožní snížit riziko úrazů chodců či cyklistů motorovým
vozidlem, při zajištění chodníků.
Druhý podnět patrně vyvolá diskuzi a i nesouhlas, tak jak
přes pokročilou hodinu vyvolal
i v rámci našeho jednání. Požádala
jsem radu města, ať se zabývá otázkou možné „klidové vyhlášky“.
Tedy aby v neděli a ve sváteční dny
s upřesněním, kde je bytová zóna,
byl vydán zákaz použití pracovní
techniky. Klid v tyto dny není jen
u našich sousedů např. v Rakousku, ale i v některých městech Čech
i Moravy. Lidé by si mohli v tento
den odpočinout, věnovat se rodině, svým koníčkům a ne v neposlední řadě vzpomenout si, že
„nejen chlebem živ je člověk„ a že
otázka duchovna právě v sedmý
den: „který světiti budeš, “má své
opodstatnění.

Poslední podnět se týkal možnosti zřízení zubní pohotovosti v Prostějově, kdy jsem si představovala, že by
Agel poskytnul místnost, město Prostějov zubní ordinaci vybavilo a ve
spolupráci s Olomouckým krajem
bychom financovali platbu zubaře,
který by pohotovost držel? Měla
jsem naivní představu, že při povolování zubní ordinace, by zubní lékař
měl mít jakousi povinnost v zájmu
blaha občanů odsloužit hodiny i na
zubní pohotovosti (samozřejmě zaplacené). Problém je závažnější, než
jsem tušila.
Potěšila mě skutečnost, kterou jsem si ověřila, že je zajištěna
zubní ordinace s pohotovostním
režimem v pracovní dny 7 - 17
hodin na Melantrichově ulici č.
21, včetně ošetření naléhavých
případů a to od 7.00 do 17.00 hod.,
specifitou jsou svátky-bližší informace získáte na http://fcentrum.
cz/ . Pana doktora Feita lze v tomto
směru velmi ocenit a pochválit.
Přeji dobrý start nového školního roku všem dětem, studentům,
ale i školním pracovníkům a rodičům. Hodně sil i trpělivosti, ať se
daří.  Zastupitelka KDU-ČSL,

MVDr. Zuzana Bartošová.

Stanovisko Změny pro Prostějov k odstoupení
primátora statutárního města Prostějova

V neděli 13. září oznámil primátor města Prostějova Miroslav
Pišťák na Prostějovských hodech,
že odstoupí z funkce primátora
města Prostějova a z funkce radního. Jak obratem informovala
média, důvodem je kauza, kdy
primátor získal od firmy DT výhybkárna a strojírna Prostějov
dar na svou kampaň ve výši 250
tis. Kč, a to zcela mimo transparentní účet ČSSD a bez vědomí
strany. O tomto daru primátor
hovořil ještě několik dní předtím
na zasedání zastupitelstva 7. 9.
2015 jako o zcela transparentním,
podobně jako jeho stranický kolega PhDr. Alois Mačák.
Změna pro Prostějov považuje odstoupení Miroslava Pišťáka
z funkce za čestný krok a děkuje mu
za dosavadní práci, kterou pro město Prostějov odvedl. I přes zásadní
nesouhlas s celou řadou rozhodnutí, na nichž se podílel, pokládáme
bývalého primátora za výraznou
osobnost a oceňujeme, že si dokázal zachovat lidskou tvář a částečně
prosadil i některé kroky, které navrhovala opozice. To vše často proti
vůli svých koaličních partnerů.
Současně ale musíme konstatovat, že podezření, která padla
na významné funkcionáře místní
ČSSD v souvislosti s vysokými
dary na kampaň, jsou velmi vážná. Daleko vyšší částky navíc získal
prostějovský radní, krajský zastupitel a náměstek hejtmana PhDr.
Alois Mačák, který již pod tlakem
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hejtmana Olomouckého kraje také
odstoupil. Ani Miroslav Pišťák, ani
Alois Mačák dosud nedoložili, jak
peněžní prostředky použili. To je
zcela netransparentní a v rozporu
se zákonem o politických stranách.
Nevěříme tvrzení, že někdo
daruje takové finanční prostředky
konkrétní osobě v takto vysoké
funkci, aniž by za to něco neočekával. Není také jisté, zda původním
zdrojem peněz je skutečně DT výhybkárna a strojírna, nebo jiný subjekt. Bohužel v případě transferu
přes soukromou firmu není možné
původ takovýchto peněz zjistit.
Klíčovým účastníkem kauzy je
také člen ČSSD Ing. Bedřich Grulich, který je předsedou představenstva firmy DT výhybkárna a strojírna a nyní je prostějovským radním,

jedním z jednatelů firmy ASA TS
Prostějov a předsedou dozorčí rady
firmy Lesy města Prostějova.
Vzhledem k tomu, že dle vyjádření na zastupitelstvu měly dary
sloužit na volební kampaň, měl by
o nich vědět i volební manažer prostějovské ČSSD Bc. Pavel Smetana.
Všechny aktéry této kauzy, pokud
tam dosud neučinili, vyzýváme,
aby neprodleně odstoupili ze všech
veřejných funkcí, včetně funkce zastupitelské.
Vzhledem ke vzniklé situaci
a jiným vleklým kauzám považujeme současnou radniční koalici
za natolik zdiskreditovanou, že by
měla odstoupit celá rada města.
Jako řešení navrhuje širokou koalici
demokratických stran bez KSČM
a PéVéčka. Změna pro Prostějov

V posledních dnech se dostalo naše město do hledáčku místních i celostátních médií v souvislosti s přijetím finančních
darů představiteli vedení města. V roce 2012 a 2013 přijal 1.
náměstek hejtmana Olomouckého kraje a radní města Prostějova PhDr. Alois Mačák peněžitý dar v celkové výši 1 350 000
Kč. V roce 2014 byl obdarován částkou 250 000 Kč primátor
města. Nejštědřejším dárcem byla prostějovská firma DT – Výhybkárna a strojírna. Tato firma darovala radnímu Mačákovi
celkem 1 100 000,- Kč, primátorovi města 250 000,- Kč. Obdarovaní hovoří o tom, že peníze použili na podporu voleb,
respektive na mediální osobní propagaci. V této souvislosti se
nabízí celá řada otázek.
Ve svém dopise, který jsem 1.
9. 2015 zaslal oběma politikům,
jsem se dotazoval na jejich názor na to, zda by „přijetí takového finančního daru osobou
zastávající významnou politickou funkci mohlo být chápáno
ze strany dárce jako závazek
k protislužbě a vnímáno veřejností jako pokus o viditelnou
či skrytou podporu zájmů dárce s přihlédnutím k tomu, že
v radě (zastupitelstvu) města
jsou rovněž osoby, které jsou
nebo byly v pracovním poměru
k této firmě“. Oba dotazovaní
odpověděli podobně: Firma
DT- Výhybkárna a strojírna nedodávala jedinou zakázku pro
město Prostějov ani Olomoucký
kraj. Firma není nijak s těmito
subjekty spojena. Dárce se neucházel o žádnou zakázku města. Podobně reagovali během
zasedání Zastupitelstva města
Prostějova 7. 9. 2015, kdy oba
pánové vystoupili veřejně. Z vystoupení PhDr. Aloise Mačáka
navíc vyplynulo, že o článku, ve
kterém jsem před rokem upozorňoval na to, že přijal od soukromé firmy finanční dar, věděl.
Nepovažoval však zřejmě celou
dobu za důležité tuto skutečnost
vysvětlit a učinil tak až nyní.
Přesto, že dárcem byla soukromá firma, která samotná
nemusí mít z transakce nutně
přímý prospěch, v případě DT
- Výhybkárny a strojírny však
existují nebo existovaly personální vazby na minimálně další
dvě osoby v orgánech města.
Problém vidím v tom, že právě
předseda představenstva této
firmy (který pravděpodobně
darovací smlouvu i podepisoval) současně zastává funkci
v Radě města Prostějova. Mohl
by tak být podezříván, že mu
dar pomohl k místu radního
ať už díky pozici na kandidátce
nebo přízni stranických kolegů
při volbě členů Rady města.
Na kandidátce ČSSD je u jeho
jména uvedeno „ředitel pro
strategii“. Není mu tedy jistě
neznámé slovní spojení „návratnost investice“. Z jeho současné pozice radního může mít
větší vliv na klíčová rozhodnutí
města. Pokud by nebyl radním,
stěží by se stal předsedou dozorčí rady Lesů města Prostě-

jova a jednatelem společnosti
.A.S.A. TS Prostějov. Pan Grulich se stal rovněž předsedou
Komise životního prostředí.
I z této pozice bude mít vliv na
přípravu zadávací dokumentace a hodnocení významné
nadlimitní veřejné zakázky na
komunální služby, které dosud
pro město v řádu sta milionů korun zajišťuje jím řízená
.A.S.A. TS Prostějov. Jsem si
jist, že pan radní Grulich je
inteligentní člověk s manažerskými schopnostmi a umí sám
vyhodnotit situaci, ve které se
nyní nachází. Pokud mělo být
odstoupení obdarovaných prezentováno jako očistný proces,
nebyl by tento proces podle
mého názoru setrváním pana
Grulicha ve funkci, procesem
dokončeným.
Zkrátka a dobře: Budiž nám
všem tato epizoda do budoucna
ponaučením. Následkem svého vlastního jednání se dostali
do nezáviděníhodné pozice
jak obdarovaní, tak samotní
dárci. Veřejný funkcionář by
se neměl takovému riziku vůbec vystavovat a případné dary
s díky a s úsměvem odmítat.
Rovněž dárce by si měl dvakrát
rozmyslet, než pošle peníze politikovi ve vysoké funkci. Jsou
jistě potřebnější oblasti, kde by
mohly peníze pomáhat. Vždyť
při průměrné výši důchodu
11 050,- Kč by z takového daru
mohlo žít 12 seniorů spokojeně
po celý rok. A pokud jste fanoušky sběru víček z PET lahví
na různé charitativní účely, tak
pro získání takové částky byste
museli nasbírat 228 tun víček.
„Had“ z nich by byl tak dlouhý,
že by bez potíží spojil Prostějov
s Grónskem!
Vážení spoluobčané. Je na vás,
abyste kontrolovali politiky, které
jste si zvolili. Pokud vás zajímají
funkce, dary či závazky ostatních
představitelů města, zažádejte si
v kanceláři tajemníka o přístupové údaje do „Registru oznámení“. Do registru můžete poté
přistupovat ze svého domácího
počítače a zdarma.
Autor je členem ANO 2011,
se stanoviskem se ztotožňuje
předsedkyně zastupitelského
klubu ANO 2011
Ing. Hana Naiclerová, MBA
30. září 2015
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Napsali jste nám:
Odbor kancelář primátora
obdržel níže uvedený milý dopis,
který přinášíme i čtenářům Prostějovských radničních listů:
Prostějov je čím dál krásnější
Dlouho přemýšlím, mám-li vám
napsat pár postřehů z Prostějova,
a až teď jsem se rozhodla – poté, co
jsem zaslechla něco o tom, že výsadba květin (např. záhon u školy
a zámku) je ledabyle odbytá.
Mně se to naopak velmi líbí
a to tak, že jsem pozvala svoji
dceru z jiného města, aby se podívala, jak se dají květinové záhony
osázet! Není umění nasít řádek
afrikánů, vedle řádek aster, kousek dál traviny – ale je umění tyto
druhy skloubit dohromady. Jedny kvetou v létě, jiné na podzim,
jedny jsou velké, vedle menší a jiných barev … úžasné! Byly jsme
obě nadšené!
Totéž na náměstí. A projdeme-li Prostějov, musíme obdivovat
i osázení všech rondelů. Toto
a tak krásné má málokteré město!
Zahradníci, kteří to sázeli, ti,
kteří to navrhovali a také ti, co to
schvalovali (a vymysleli) by měli
dostat obrovskou pochvalu! Přinejmenším. Zasloužili by si určitě
i poděkování ve vašem tisku.
INZERCE

Moc bych si ale přála (bydlím
na sídlišti Hloučela), aby se i na našem sídlišti naplánoval také takový
květinový prostor – například na
prázdném a ošklivém prostranství za supermarketem PENNY.
Denně nás chodí tisíce kolem a na
nákupy do pasáže a také bychom
se rádi potěšili kytičkami!
Prostějov je čím dál krásnější
a to je moc dobře.
A na závěr - chci poděkovat
technickým službám za to, že nechávají a nekazí u nás na sídlišti
obrovské a staré stromy (například u PENNY), protože v těch
strašných vedrech bylo pod nimi
kupodivu velmi příjemně a že
rostou až do nebe, ať rostou, ne?
Když přežily velké větry, skoro
vichřice, které se sídlištěm prohnaly, tak si zaslouží žít dál (stačí
je občas zkrátit a ořezat) ne?
A na úplný závěr: nevím, co
se stalo na radnici, ani to nechci
hodnotit, jen bych chtěla za sebe
poděkovat našemu dlouholetému starostovi a primátorovi p.
Pišťákovi, protože naše úhledné,
čisté a krásné město je určitě hlavně jeho zásluha a vizitka.
Jsem ráda, že žiju v Prostějově.
Drahomíra P.

Informace

Žáci se naučí spolupracovat ve

výuce i při žákovských projektech

Motivovaní žáci, kteří se zají- by to docela škoda,“ míní Mgr. stup, který mohou žáci okamžitě
mají o probírané téma, diskutují Pavel Polcr, ředitel gymnázia. zhodnotit. Pedagog žáky směřuje
k tématu, umí si rozdělit úkoly „Vzájemnou spolupráci, toleran- k cíli, ale hlavní aktivita je na nich.
ve skupině, smysluplně vyjad- ci a respekt k názorům ostatních V květnu a červnu se v rámci prořovat své názory a respektovat a úctu k druhým lidem můžeme jektu uskutečnili čtyři projektové
názory ostatních jsou snem kaž- zahrnovat i do jiných předmětů.“ dny pro žáky nižšího gymnázia:
dého učitele. Spolupráci, která je A právě vytvoření širšího systému prima v rámci projektu „Fotím
jedním z prvků etické výchovy, zapojení etické výchovy do života svoje město“ hodnotila, co se jim
se však musí žáci nejprve naučit. mladých lidí bylo hlavním cílem ve městě líbí a co ne, sekunda si
A jak? To je také úkolem peda- projektu v rámci rozvojového během projektového dne „Jsem
gogů. Díky podpoře z rozvojo- programu „Podpora implemen- tu i pro ostatní“ vyzkoušela právého programu Ministerstva tace Etické výchovy do vzdělání ci v charitativní organizaci. Žáci
školství, mládeže a tělovýchovy v základních školách a nižších tercie se v projektu „Mám náproběhlo 30. dubna a 25. srpna ročnících víceletých gymnázií pad“ formou hry učili principy
školení pedagogů Cyrilometo- v roce 2015“, který MŠMT ČR finanční gramotnosti a kvartáni
dějského gymnázia. Na prvním významně podpořilo.
v projektu „Můj svět v pohybu“
z nich se seznámili s přípravou
Pedagogové nejprve v dubnu zorganizovali promítání vlastních
a vedením žákovských projek- absolvovali projektovou dílnu, filmů, ve kterých ztvárnili negatů, na druhém s kooperativním díky které získali návod, jak vy- tivní jevy ve společnosti.
přístupem k výuce.
tvořit žákovský projekt, jak ho
Projekty jsou zajímavé a záEtická výchova je do výuky na efektivně s žáky realizovat a také bavné, ale nemohou zaplnit celý
Cyrilometodějském gymnáziu jak ho správně hodnotit. Školní školní rok. Proto se v srpnu učitelé
zařazena jako samostatný před- projekty realizují žáci mimo škol- zdokonalovali v metodách koopemět, ale snahou vedení školy je ní lavice. Intenzivně mezi sebou rativní výuky, díky které se mohou
rozšířit prvky etické výchovy do komunikují, používají naučené žáci navzájem v hodinách učit provšech předmětů a také do volno- znalosti v praxi, řeší reálné pro- bíranou látku a lépe jí porozumět.
časových aktivit. „Napasovat etic- blémy a spolupracují za účelem Do konce roku učitele čeká ještě jekou výchovu pouze do jednoho dosažení daného cíle. Výsledkem den seminář s tématem pomůcek
Podzim
2015 je
inz.reálný
Prostějovské
radniční
5 mmvýuky.
+ kupon 200 kč nad 1000
kč.pdf
projektové
-mnpředmětu je sice možné, ale Fokus
byla 1+1jejich
práce
viditelný
vý-listy 100x70+

1+1
akce
KOMPLETNÍ DIOPTRICKÉ BRÝLE
NEBO SLUNEČNÍ BRÝLE

15092630937

15092630941

podmínky akce na
www.fokusoptik.cz

BRÝLE
zdarma
PRO vaši
rODINU
a přátele

Pernštýnské nám. 3, 796 01 Prostějov
po − pá: 9 − 18, so: 9 − 12

200 KČ

na nákup v hodnotě
nad 1 000 Kč

Kupon lze uplatnit pouze v pobočce Prostějov, Perštýnské naměstí 3. Nevztahuje se na e-shop objednávky, nelze směnit za peníze.
Kupon lze uplatnit i v kombinaci s aktuálními akcemi FOKUS optik. Kupon platí od 1. 10. do 31. 10. 2015.

Chcete pracovat a mít zajištěnou existenci?

15082130790

15062930664

Obraťte se přímo na nás...

30. září 2015

U nás najdete pro svoji práci podporu,
výukový program a vždy ochotného
spolupracovníka s radou i pomocí.
Kostelecká 417/5, Prostějov

607 158 055
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Posledního dne měsíce srpna dotlouklo statečné srdce
pana Jana Přidala, člověka,
který bez nadsázky byl a bude
pro nás vzorem. Za svou práci
v Masarykově společnosti byl
vyznamenán zlatou medailí
Masarykovy společnosti, byl
oceněn Cenou města Prostějova a četnými sokolskými projevy uznání.
Narodil se a vyrostl ve Vřesovicích v selské rodině. Určující
formativní vliv na celý jeho další
život měl Sokol, jehož zakladatelem ve Vřesovicích byl Přidalův
otec. Se Sokolem byl spojen celý
jeho další život, a to i v době totality, kdy pokračoval v sokolské
práci i ve stísněných poměrech
tzv. sjednocené tělovýchovy.
V době okupace se zapojil
do odbojové skupiny Jindra,
byl spolu se svými bratry zatčen
a prošel vězením i koncentračním táborem.
Po osvobození obnovili činnost Sokola, ale brzy přišel komunistický převrat a rodina
Přidalových byla označena za
kulaky. Pro Přidalovu rodinu
nastala zlá léta. Tehdy se však
projevily vlastnosti poctivého
a nezdolného sedláka. Staral se
o rodinu, ale našel si i chvíli pro
psaní básní. Jak dosvědčuje prof.
Antonín Přidal, ,,verše neskládal

ani tak o svátcích jako při všední
práci, když oral, zasíval a sklízel…“.
Rok 1989 přinesl svobodu
i Janu Přidalovi. Energicky se
pustil do obnovy Sokola, stanul
v čele prostějovské župy sokolské
a podílel se osobně na obnově
pomníku T. G. Masaryka spolu
s dalšími významnými sokoly.
Jeho podpora nebyla jen organizační, ale měla i podobu výrazného finančního příspěvku. To
bylo pro Přidala typické, pomáhat nejen slovy, ale i činy.
Jan Přidal mapoval spolu se
spolupracovníky sokolský odboj
na Moravě, popsal zánik selského stavu na Prostějovsku a v další publikaci na Olomoucku.
Věnoval se také své rodné obci
Vřesovicím nejen jako kronikář,
ale i knihou, kterou mnohé obce
Vřesovicím mohou závidět.
V tradici hanáckých písmáků
vydal Jan Přidal sbírky Můj domov a Psáno srdcem. Stranou
různých ismů vyrostlo svérázné
vnitřně pravdivé dílo, které vydává svědectví o jednom nelehkém
osudu, o osudu člověka, který se
umí opřít do pluhu, rozhlédnout
se po kraji a zanotovat píseň, která je prostá, ale vroucí a čistá.
Prof. Antonín Přidal píše
v doslovu ke sbírce Můj domov:
,,Jestliže se jeho přátelé a spo-

Seznam přivítaných dětí

lupracovníci z prostějovského
Sokola a Masarykovy společnosti rozhodli dát aspoň některým
z těchto veršů knižní podobu,
dávají tak najevo, jaký v nich
vycítili smysl. Otevřeli jim cestu
z autorova archivu a posílají je
dál, ke komukoliv, kdo v nich
dokáže najít nejen zalíbení, ale
také svérázné svědectví o starých
láskách a nestárnoucích nadějích.“
Odešel vzácný člověk z rodu
těch, jací se už nerodí. Přijal svůj
osud statečně, šel životem neúchylně věrný masarykovským
a sokolským ideálům, zakotvený
ve své rodině, své obci i zemi.
Bude nám, osiřelým, scházet .
Čest jeho památce.
Václav Kolář

Daniel Hloch z Obchodní akademie Prostějov na
MS ve zpracování textů a informací v Maďarsku
Po Lukáši Běhalovi (Paříž
2011) a Nikol Kaštylové (Gent
2013) se rovněž Daniel Hloch
probojoval na Mistrovství světa
ve zpracování textů a informací.
Toto mistrovství se uskutečnilo ve dnech 18. – 24. července
2015 v Budapešti, v rámci 50.
kongresu světové federace INTERSTENO. Dan Hloch soutěžil v kategorii Juniors ve dvou

grafických disciplínách, a to
v 30ti minutovém opisu z papírové předlohy s penalizací 100
a v korektuře textu. V tradičním
30ti minutovém opisu se v silné konkurenci Danovi bohužel
nepodařilo dosáhnout svého
obvyklého dobrého výsledku,
takže zůstal v poli poražených.
V korektuře textu, kterou si na
MS chtěl vyzkoušet, vyřešil za

10 minut 61 korektur a obsadil z 27 soutěžících 25. místo.
I když se Dan neumístil na
předních příčkách, jsme rádi,
že jsme měli na MS jako jedna
z mála obchodních akademií
z celé České republiky svého
zástupce. Danovi děkujeme za
reprezentaci naší školy a statutárnímu městu Prostějovu za
finanční podporu.
-el-

Vítání 10. 9. 2015:
Barbora Machálková
Robin Pálinkáš
Šimon Machálek
Bato Hanák
Beáta Mastná
Jakub Mazouch
Pavol Bílek
Lucie Nová
Marie Losová
Martin Otrusina
Vítek Zavadil
Adéla Melková
Matyáš Grešák
Kateřina Balášová
Leontýna Samková
Jan Štuchal
Natálie Čechová
Lia Pitnerová
Tereza Letochová
Anežka Hálková
Bára Nakládalová

Občanské sdružení KOKTEJL
Vápenice 9, Prostějov, budova Sportcentra-DDM,
ve dvoře vpravo
Kurzy pro dědečky a babičky
1.10. čtvrtek
15.00 – 17.00
Škola malování
Poslední volná místa v kurzu plném pohody a příjemné atmosféry. Přijďte se přesvědčit, že i Vy umíte malovat. Kurzovné
za 15 lekcí je 900 Kč (hodina 30 Kč) s možností splátek. Určeno
pro zájemce nad 60 let. Dotazy a přihlášky na telefonním čísle
774 293 029, Jana Lukele nebo na e-mailu: koktejlpv@email.cz
8.10. čtvrtek
13.10. úterý

15.00 – 17.00
17.15 – 18.00

Škola malování
Angličtina

NOVINKA!
Držte krok se svými vnoučaty a začněte s angličtinou. Příjemná výuka angličtiny pro začátečníky v deseti lekcích za 300 Kč
(hodina 30 Kč). Určeno pro zájemce nad 60 let. Dotazy a přihlášky na telefonním čísle 774 293 029, Jana Lukele nebo na e-mailu:
koktejlpv@email.cz
15.10. čtvrtek
20.10. úterý
22.10. čtvrtek
27.10. úterý
29.10. čtvrtek

15.00 – 17.00
17.15 – 18.00
15.00 – 17.00
17.15 – 18.00
15.00 – 17.00

Škola malování
Angličtina
Škola malování
Angličtina
Škola malování

Finančně nás podporuje
Statutární město Prostějov.

PRONITKA

INZERCE

loutkařský odbor Sokola I Prostějov zahajuje sezónu 22. 9. a 29. 9.
2015 pohádkou Perníková chaloupka.
Každou neděli až do vánoc se můžete těšit na
klasické pohádky, znovu se setkat s Kašpárkem,
Honzou, princeznami, čaroději, čerty i drakem.
Na listopad připravují loutkaři představení
O hastrmanovi z pera principálky Lucie Hlačíkové. Při předvedení na národní přehlídce v Přerově vzbudilo veliký ohlas, takže i jiná loutková

divadla je zařadila do svého repertoáru. V prosinci určitě nebudou chybět čerti a vánoční pohádka. Příjemná zpráva je, že vstupné zůstalo na
symbolických 20 Kč. Pronitka se těší na své stálé
a pravidelné diváky a hlavně na ty, co přijdou
poprvé a teprve objeví nezaměnitelné kouzlo
loutkových divadelních představení. 
-red-

15092630942

Pozvánka na koncert Společná věc 2015

SO » 8:30 – 10:30, 14 – 16 hod.
Strana 16

NE » 14 – 16 hod.

Přijměte pozvání na koncert Společná věc, který se uskuteční v Prostějově 14. 10. 2015
v sokolovně na Skálově nám. 4. od 19hod. Koncert Tomáše Pfeiffera na Vodnářský zvon
je jedinečným souzněním hráče a nástroje, tvoříc neopakovatelný umělecký zážitek.
Návštěvníci koncertu uvidí neobvyklý multimediální projekt spojující historický
nástroj Vodnářský zvon s unikátní velkoplošnou parabolickou projekcí. Více infor-jpmací: www.dub.cz a tel.: 604 851 466.
30. září 2015
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ART ECON Má

umělecké střevo!

Celostátní designová soutěž studentů středních škol Máš umělecké
střevo? 2015 už zná svého vítěze.
Tento prestižní titul si z 6. ročníku
z Prahy přivezla studentka 3. ročníku ART ECON – Střední škola,
s.r.o. Michaela Mazalová. Soutěž
„Máš umělecké střevo?“ letos pořádalo Centrum současného umění DOX ve spolupráci s Národní
galerií v Praze, Moravskou galerií
v Brně, Lidickou galerií a společností Post Bellum. Téma letošního
ročníku bylo „Politické umění?“.
Vítězná soutěžící práce zahrnovala video a billboard. Jak říká
Míša: „Video představuje náš vztah

k současné politice v ČR, které je
nejen kritické, ale zároveň i vtipné
až ironické (jsou v něm zakomponovaná i některá politická hesla).
A fotografie na billboardu je naše
volební „kampaň“, kterou říkáme,
že až se lidé dokáží vnitřně přeměnit na jiné bytosti, uvědomí si, že
k životu vlastně žádnou politiku
nepotřebují.“
Dílo je nyní vystaveno v Praze, v centru současného umění
v DOXu. Spoluautorem byl Jakub
Svoboda.
Vítězné video je ke zhlédnutí
na:
https://www.youtube.com/
watch?v=4ut9hDY-kIQ

Informace

NOVÁ RADNICE

Více než půl roku je prostějovská „Kepkova“ Nová radnice, dokončená v roce 1914,
zahalena lešením.
O tom, jak vypadal stav fasády a střechy budovy radnice, jsme Vás seznámili v dřívějším vydání Prostějovských
radničních listů, kde byly zveřejněny detaily na fotografiích
spolu s komentáři k těmto
snímkům. Po několika týdnech se k tématu „Oprava fasády radnice“ vracíme znovu.
Na vrcholu již svítá pozlacená
„makovice“, do které byly vloženy vzkazy příštím generacím a po demontáži lešení cca
10 m, již můžeme vidět nově
oplechovanou nejvyšší část
kopule. V nejbližších dnech
budou demontována další
podlaží lešení (1 úroveň je
cca 2 m) a horní část radnice
zaskví novotou. V horizontu jednoho měsíce bude pokračovat demontáž lešení tak,
že vyhlídka z věže radnice,
která byla doposud poněkud
ovlivněna
bezpečnostními
sítěmi, již nebude nijak omezována. Prohlídky z věže radnice, které byly zatraktivněny
možností shlédnout práce na
fasádě, budou nerušeně pokračovat.
V okamžiku, kdy bylo učiněno rozhodnutí o opravě fasády,
nikdo netušil, jak závažné technické problémy se na fasádě,
římsách a střeše vyskytují. Průzkumy byly provedeny pomocí
dostupné techniky do výšky
cca 30 m a vyšší úrovně byly

přístupné pouze horolezeckou
technikou. Dobrou volbou byl
výběr firmy H&B delta, která
má s realizací podobných staveb zkušenosti a ctí především
kvalitu odevzdané práce. Je
třeba uvést, že restaurátorské
práce vyžadují dostatek času
a jsou často spojeny s nezbytnými finančními nároky.
Restaurátorské práce na
prvcích fasády, zejména věže,
vyžadují velmi pečlivý a časově
náročný přístup, a to je důvod,
proč bude především nejvyšší
část „Kepkovy“ Nové radnice
zahalena lešením déle, než jsme
předpokládali, tj. i v průběhu
příštího roku 2016. 
-red-

Vyšla publikace Karla Kavičky Farní kostel
svatého Bartoloměje v Prostějově-Vrahovicích

V závěru hodové mše konané 23.
8. 2015 byla požehnána publikace
Karla Kavičky Farní kostel svatého
Bartoloměje v Prostějově-Vrahovicích. Vydalo ji Kartuziánské
nakladatelství v Brně pro Římskokatolickou farnost v Prostějově-Vrahovicích k patrociniu chrámu,
k 20. výročí působení řeholních
kněží kongregace Salesiánů Dona
Boska v Prostějově-Vrahovicích
a k 200. výročí narození sv. Jana
Boska, zakladatele řádu. Vydání
knihy finančně podpořilo statutární město Prostějov a další sponzoři.
Autor publikace Karel Kavička,
bývalý vedoucí Arcidiecézního
archivu v Olomouci, se dlouhodobě zabývá církevní historií a církevním uměním Tato publikace
věnovaná chrámu na katastru
našeho je města je v pořadí desátá
a jaksi uzavírá publikace napsané
v minulosti o prostějovských kostelích Povýšení sv. Kříže, sv. Petra
a Pavla, sv. Jana Nepomuckého
a sv. Cyrila a Metoděje.
30. září 2015

Obsahuje 145 stran. Její součástí je barevná fotografická příloha
a celá řada černobílých fotografií, plánů a dokumentů v textu.
Součástí je také seznam použité
literatury a pramenů a resumé
v angličtině a němčině. Publikace
je uvedena předmluvami olomouckého arcibiskupa Mons. Jana
Graubnera, administrátora farnostiv letech 2010–2015 P. Petra
Matuly SDB a primátora statutárního města Prostějova Miroslava
Pišťáka.
Kostel sv. Bartoloměje v Prostějově-Vrahovicích je nemovitou
kulturní památkou a významnou
dominantou této části města. Je
to vlastně třetí vrahovický kostel.
Byl postaven v letech 1831–1836
investorem a majitelem kralického panství, do něhož Vrahovice
patřily, Josefem Janem Seilernem
a stavitelem Janem Freywaldem
a požehnán 20. 11. 1836 děkanem
P. Františkem Randulou. První
kostelík románský zničený za hu-

sitských válek byl sice opraven, ale
v roce 1586 vyhořel. Druhý kostel gotický vybudovaný v letech
1586–1590 byl postaven nákladem vrchnosti a za přispění vlastníka a patrona Jana z Pernštejna.
Tento byl v 19. století v dezolátním
stavu, a proto byl postaven třetí
vrahovický kostel.
Centrem publikace je kapitola Průvodce kostelem. Autor
podrobně popisuje jeho exteriér
a interiér včetně mobiliáře (např.
hlavní oltář, boční oltáře Panny
Marie Lurdské a sv. Josefa Pěstouna, obětní stůl v podobě dvou rozlomených mramorů, kazatelna,
sochy, obrazy, lavice, křížová cesta,
zvony aj). Sleduje opravy a úpravy
kostela. Např. uvádí nevhodnou
přemalbu oltářního obrazu sv.
Bartoloměje. Originál obrazu od
Franze Kanczika najdeme v kostele v Napajedlích. Ve Vrahovicích
je kopie pořízená Antonínem
Bergerem z Nového Jičína. V roce
1893 obraz restauroval Gustav

Přeček mladší. Některé části opravil a navíc obraz natřel makovým
olejem, což stírá detaily obrazu
a obraz je celkově tmavý. Podán
je také nástin historie farnosti
a budovy fary (původně přízemní
z roku 1590 byla zvednuta na patro v roce 1743 P. Janem Josefem
Patilkem). V třeboňském archivu
autor objevil originál listiny 2. 2.
1337, ve které je první písemná
zmínka o Vrahovicích.
Sleduje také podrobný popis
oprav a úprav kostela a fary od
roku 1989 do současnosti. Zmíněn je i bohatý život farnosti představovaný katechezemi, činností
scholy, poutěmi apod. Najdeme
zde také popis drobných sakrálních památek na katastru Vrahovic (devět křížů, čtyři sochy, kaple,
zvonička, boží muka). Publikaci
uzavírá kapitola Posloupnost duchovních správců farnosti od roku
1398 do současnosti. Je zpracována v podobě medailónků kněží.
Připomenuty jsou také významné

osobnosti pocházející z farnosti
(např. filozof a teolog Alois Lang,
konzistorní rada a spisovatel Svatopluk Bohumil Kyselý etymolog
a filolog František Kopečný, kněz
Tomáš Klíč).
Karel Kavička zpracoval dějiny
kostela sv. Bartoloměje v kontextu historie Vrahovic. Pokusil se
propojit historii obce s širšími dějinami Moravy a státu. Publikace
má sloužit především farníkům.
Chce jim připomenout historii jejich kostela a osudy jejich předků,
a také je pozvat k účasti na životě
farnosti.
„Vybrali si za svého patrona
apoštola a mučedníka sv. Bartoloměje. Měli stále před očima příklad jeho života. Pomáhal jim při
překonávání životních těžkostí.
Vystavěli k jeho cti a slávě Boží tři
kostely, které stále zvětšovali a zvelebovali. Dělo se tak nepřetržitě po
staletí, děje se tak i dnes,“ uvádí
Karel Kavička v doslovu k publikaci.
Hana Bartková
Strana 17
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Kino Metro 70
ČTVRTEK 1. ŘÍJNA
17.30 Wilsonov 
česká filmová komedie
V hl. rolích J. Macháček, V. Dyk, T. Pauhofová, aj.
Režie: Tomáš Mašín, 115 min., premiéra,
mládeži přístupný, vstupné 140 Kč
20.00 Wilsonov

Školní 1, Prostějov, tel.: 582 329 642

PONDĚLÍ 12. ŘÍJNA
17.30 Nemilosrdní
francouzský akční film
V hl. rolích: J. Reno, K. Murino, A. Lenoir
Režie: Gerardo Olivares, Otmar Penker, 100
min., premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný,
vstupné 110 Kč
20.00 Laputa 
české milostné drama
PÁTEK 2. ŘÍJNA
V hl. rolích: T. Voříšková, M. Šoposká, aj.
15.30 Mune – Strážce měsíce  fran. anim. film Režie: Jakub Šmíd, 93 minut, premiéra, mládeži
Režie: A. Heboyan, B. Philippon, 85 min., český do 15 let nepřístupný, vstupné 100 Kč
dabing, Premiéra, mládeži přístupný, vstupné 110 Kč
17.30 Wilsonov
ÚTERÝ 13. ŘÍJNA
17.30 Nemilosrdní
20.00 Wilsonov
20.00 Laputa
SOBOTA 3. ŘÍJNA
15.30 Mune- Strážce měsíce - 3D
STŘEDA 14. ŘÍJNA
17.30 Nemilosrdní
17.30 Wilsonov
20.00 Wilsonov
20.00 Laputa
NEDĚLE 4. ŘÍJNA
15.30 Mune- Strážce měsíce - 3D
17.30 Wilsonov
20.00 Wilsonov
PONDĚLÍ 5. ŘÍJNA
14.00 Pondělní Bijásek – Škatuláci
USA 2014, 97 min., český dabing
Režie: A. Stacchi
Jen pro držitele průkazky Bijásku !!!
17.30 Marťan
americké dobrodružné sci-fi
V hl. rolích: M. Damon, J. Chastain, K. Wiig, aj.
Režie: Ridley Scott, 134 minut, české titulky,
premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný,
vstupné 120 Kč
20.00 Marťan
ÚTERÝ 6. ŘÍJNA
14.00 Úterní Bijásek – Škatuláci
USA 2014, 97 min., český dabing
Režie: A. Stacchi
Jen pro držitele průkazky Bijásku !!!
17.30 Marťan
20.00 Takovej barevnej vocas letící komety Art film 
český filmový dokument
Režie: Václav Kučera, 100 min., premiéra,
mládeži přístupný, vstupné 100 Kč
STŘEDA 7. ŘÍJNA
17.30 Marťan 3D
Vstupné 150 Kč
20.00 Marťan 3D
ČTVRTEK 8. ŘÍJNA
17.30 Petr Pan
americký rodinný film
V hl. rolích: A. Seyfriend, L. Miller aj.
Režie: Joe Wright, český dabing, premiéra,
mládeži přístupný, vstupné 110 Kč
20.00 Muž na laně 
americký film
V hl. rolích: J. Gordon-Levitt, B. Kinglsey,
J. Badge Dale, B. Schwartz aj.
Režie: Robert Zemeckis, 123 min., české titulky,
premiéra, vstupné 140, mládeži přístupný
PÁTEK 9. ŘÍJNA
15.30 Petr Pan 3D vstupné 130 Kč
17.30 Muž na laně 3D vstupné 160 Kč
20.00 Muž na laně 3D
SOBOTA 10. ŘÍJNA
15.30 Petr Pan 3D
17.30 Petr Pan 3D
20.00 Muž na laně 3D
NEDĚLE 11. ŘÍJNA
15.30 Petr Pan
17.30 Muž na laně
20.00 Muž na laně
Strana 18

ČTVRTEK 22. ŘÍJNA
17.30 Poslední lovec čarodějnic
americký akční film
Věčný život, věčný lov
V hl. rolích: V. Diesel, M. Caine, R. Wood, aj.
Režie: Breck Eisner, 105 min., české titulky, pro
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč
20.00 Ztraceni v Mnichově
Nový film Petra Zelenky! česká filmová komedie
V hl. rolích M. Myšička, T. Bambušek aj.
Režie: Petr Zelenka, 105 min., premiéra, mládeži
přístupný, vstupné 140 Kč

Kultura
Kulturní
klub

DUHA

Školní 4, PV, tel.: 582 329 625

SOBOTA 3. ŘÍJNA
15.00 Krtkova pohádková
dobrodružství  pásmo pohádek
vstupné 20 Kč
17.30 Padesát odstínů šedi

americký erotický film
Režie: Sam Taylor – Johnson, 124
min., české titulky,repríza, mládeži
do 15 let nepřístupný, vstupné 80 Kč
20.00 Padesát odstínů šedi

PÁTEK 23. ŘÍJNA
Povšimněte si mimořádného
15.30 Mrkáček Bill
začátku projekce!!!

australský rodinný animovaný film
STŘEDA 7. ŘÍJNA
Režie: D. Taylor, A. Stadermann, český dabing,
14.00 Bio Senior – Bídníci
premiéra, mládeži přístupný , vstupné 110 Kč
režie: Tom Hooper, 157 min.,
17.30 Poslední lovec čarodějnic
vstupné 35 Kč
20.00 Ztraceni v Mnichově

ČTVRTEK 15. ŘÍJNA
17.30 Legendy zločinu  anglický krimithriller
SOBOTA 24. ŘÍJNA
V hl.rolích T. Hardy, E. Browning, T. Egerton aj. 15.30 Mrkáček Bill
Režie: Brian Helgeland, 133 min., české titulky, pre- 17.30 Poslední lovec čarodějnic
miéra mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 110 Kč 20.00 Ztraceni v Mnichově
20.00 Legendy zločinu
NEDĚLE 25. ŘÍJNA
PÁTEK 16. ŘÍJNA
15.30 Mrkáček Bill
15.30 Uuups! Noe zdrhnul…! něm. anim. film 17.30 Poslední lovec čarodějnic
Režie: T.Genkel, S. McCormack, 86 minut, český 20.00 Ztraceni v Mnichově
dabing, premiéra, mládeži přístupný, vstupné 120 Kč
17.30 Legendy zločinu
PONDĚLÍ 26. ŘÍJNA
americká komedie
20.00 Purpurový vrchamerický gotický horror 17.30 Stážista 
V hl.rolích M. Wasikowska, T. Hiddleston, aj. V hl. rolích: R. De Niro, A. Hathaway
Režie: Guillermo del Toro, 119 min., české titulky, pre- Režie: Nancy Meyers, 121 min., české titulky,
miéra, mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 120 Kč premiéra, mládeži přístupný, vstupné 110 Kč
20.00 Dokonalý šéf 
americká komedie
V hl. rolích B. Cooper, S. Miller, E. Thompson aj.
SOBOTA 17. ŘÍJNA
Režie: John Wells, premiéra, pro mládež do
15.30 Uuups! Noe zdrhnul…!
12 let nevhodný, vstupné 100 Kč
17.30 Legendy zločinu
20.00 Purpurový vrch
ÚTERÝ 27. ŘÍJNA
NEDĚLE 18. ŘÍJNA
17.30 Stážista
15.30 Uuups! Noe zdrhnul…!
20.00 Dokonalý šéf
17.30 Labyrint: Zkoušky ohněm  amer. sci-fi 22.15 Paranormal Activity: The Ghost Dimension
V hl.rolích D. O´Brien, T. Brodie-Sangster aj. NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ
americký horror
Režie: Wes Ball, české titulky, repríza, pro Režie: Gregory Plotkin, české titulky, premiéra,
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč
mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 120 Kč
20.00 Legendy zločinu
STŘEDA 28. ŘÍJNA
PONDĚLÍ 19. ŘÍJNA
17.30 Stážista
14.00 Pondělní Bijásek – Hačiko, příběh psa
20.00 Dokonalý šéf
USA/ UK 2009, 89 min., český dabing
ČTVRTEK 29. ŘÍJNA
Režie: Lasse Hallström
17.30 Celebrity s. r. o. 
česká komedie
Jen pro držitele průkazky Bijásku !!!
V hl. rolích: J. Mádl, M. Horváthová aj.
17.30 Labyrint: Zkoušky ohněm
Režie: Miroslav Šmidmajer, 103 min., premiéra,
20.00 Labyrint: Zkoušky ohněm
mládeži přístupný, vstupné 120 Kč
20.00 Sicario: Nájemný vrah  am. akční film
ÚTERÝ 20. ŘÍJNA
14.00 Úterní Bijásek – Hačiko, příběh psa
V hl. rolích: E. Blunt, J. Bernthal, J. Brolin aj.
USA/ UK 2009, 89 min., český dabing
Režie: Denis Villeneuve, 121 min., české titulky,
premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné
Režie: Lasse Hallström
Jen pro držitele průkazky Bijásku !!!
110 Kč
17.30 The Program: Pád legendy kopr. thriller
V hl. rolích B. Foster, Ch. O´Dowd, J. Plemons aj.
PÁTEK 30. ŘÍJNA
Režie: Stephen Frears, 104 min., české titulky, 17.30 Celebrity s r. o.
premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, 20.00 Sicario: Nájemný vrah
NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ
vstupné 100 Kč
22.15 Paranormal Activity:
20.00 The Program: Pád legendy
The Ghost Dimension 3D
Přinášíme opět záznam z MET – poprvé operetu !!! Vstupné 140 Kč
STŘEDA 21. ŘÍJNA
SOBOTA 31. ŘÍJNA
18.00 Franz Lehár: Veselá vdova
17.30 Celebrity s r. o.
Délka představení: 2 hodiny 49 min; 20.00 Sicario: Nájemný vrah
2 přestávky, opereta zazní v angličtině,
Změna programu a výše vstupného vyhrazena!
v záznamu jsou použity české titulky, vstupné
300 Kč
Zdroj: Ivan Čech, kino METRO 70, tel: 582 329 640

SOBOTA 10. ŘÍJNA
15.00 O mašince  pásmo pohádek
vstupné 20 Kč
17.30 Velká šestka  am. anim. film
Režie: Don Hall, Ch. Williams, 108
min., český dabing, repríza, mládeži
přístupný, vstupné 40 Kč
20.00 Rychle a zběsile 7 am. akční film
Režie: J. Wan, 140 min., repríza, pro
mládež do 12 let nevh., vstupné 80 Kč
SOBOTA 17. ŘÍJNA
15.00 Do pohádky za zvířátky I.
vstupné 20 Kč pásmo pohádek
17.30 Život je život česká film. kom.
Režie: M. Cieslar, 95 min., repríza, pro
mládež do 12 let nevh., vstupné 80 Kč
20.00 Život je život
SOBOTA 24. ŘÍJNA
15.00 Za kamarády z večerníčků
vstupné 20 Kč pásmo pohádek
17.30 Babovřesky 3 česká komedie
Režie: Zdeněk Troška, 103 min., repríza,
mládeži přístupný, Vstupné 40 Kč
20.00 Babovřesky 3
Podzimní duhové prázdniny !!!
ČTVRTEK 29. ŘÍJNA
9.30 Zvonilka a piráti
Režie: Peggy Holmesová, 78 minut,
český dabing, repríza, mládeži
přístupný, vstupné 20 Kč
14.00 Zloba, královna černé
magie
americký rodinný film
Režie: Robert Stromberg, 97 min.,
český dabing, mládeži přístupný,
premiéra, vstupné 20 Kč
PÁTEK 30. ŘÍJNA
9.30 Zvonilka a tvor Netvor
Režie: S. Loter, 76 min., český dabing.
repr., mládeži přístupný, vstupné 20 Kč
14.00 The Amazing: Spider – Man 2
 americký akční dobrodružný film
Režie: Marc Webb, 137 min., český
dabing, repríza
SOBOTA 31. ŘÍJNA
15.00 Vzpoura hraček
vstupné 20 Kč pásmo pohádek
17.30 Zvonilka a tvor Netvor
vstupné 40 Kč
20.00 Návrat blbýho a blbějšího
Režie: B. Farrelly, P. Farrelly, 110
min., české titulky, repríza, mládeži
přístupný, vstupné 80 Kč
30. září 2015
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Sbírka ČČK

Dne 5. října 2015 (pondělí) od 12 do 15 hodin
pořádáme veřejnou sbírku na ČČK Prostějov, Milíčova 3.
Co nám můžete věnovat? Textilní galanterii – krajky, stužky,
prýmky, lacetky, kroucené šňůry, nitě, knoflíky, zbytky látek,
korálky, bavlnky, pletací přízi, jehlice, háčky. Tuto galanterii
potřebujeme na vytváření modelů na naše charitativní módní
přehlídky. Předem Vám velice děkujeme.

Odborné konference ČČK
Dne 10. 10. 2015 (sobota) a stejné témata 12. 10. 2015 (pondělí) pořádáme vždy od 8.30 hodin odbornou konferenci pro
nelékařské zdravotnické pracovníky akreditovanou u České
asociace sester za 4 pasivní kredity a poplatek 200 Kč. Akce je
i pro veřejnost. Konference se koná v sídle ČČK Prostějov, Milíčova 3.
Témata a přednášející :
1/KPR – Kamila Badziony
2/Úspěchy a neúspěchy v obezitologii – Iveta Doležalová
3/ Úskalí jednodenní chirurgie – Michal Konšel
4/ Laparoskopie v jednodenní chirurgii – Ludmila Kyseláková
5/ Jak vypadat mladší a bez vrásek – Hana Pavlíková
6/Bolest – Štěpánka Prausová
7/Ošetření podkožního venosního portu – Pavla Rulíšková
8/Nosokomiální infekce – Barbora Slezáčková
9/Vlhká terapie – Martina Šuhajová
10/Chronická ischemická choroba dolních končetin – Iveta Vítová
Poplatek 200 Kč se platí na začátku konference,
občerstvení zdarma, přezůvky s sebou.

Prostějovské léto 2015 dětem

Letošní prázdninový čas je definitivně
pryč a s ním i kulturní akce Prostějovské
léto 2015. Po dva měsíce měli lidé možnost vybírat z široké nabídky zábavných
i poučných programů, a přestože kulturní léto skončilo, zaznamenáváme jeho
dozvuky. Středeční odpoledne dne 16.
září bylo slavnostní pro čtveřici dětí, které ocenila náměstkyně primátora Ivana
Hemerková.
„Všechny děti, které se účastnily akcí Prostějovského léta 2015, získávaly speciální kartičky, na kterých se na různých soutěžních
stanovištích zaznamenávaly jejich splněné
úkoly a návštěva. Děti tyto kartičky měly
možnost dát do slosování a čtveřice z nich
následně získala drobné ceny,“ vysvětlila
náměstkyně primátora Ivana Hemerková.
V osudí se jich takto sešlo 566. Vylosováni
byli Michal Studýnka, Andrea Benešová, Jana
Žvátorová a Matěj Gartner. 
-red-

Oblastní spolek ČČK Prostějov se sídlem ul. Milíčova 3, Prostějov
pořádá předvánoční sbírku plyšových hraček

tato akce se pořádá od září do 23. prosince 2015.
Vybrané plyšové hračky budou za symbolickou cenu 10 Kč prodávány na Vánočních trzích v Prostějově sociálně slabším občanům pro jejich děti jako dárek pod stromeček a rozdávány dětem během
divadélka o první pomoci.
Výtěžek z prodeje ČČK Prostějov využije na aktivity pro seniory – úklid v jejich domácnostech,
asistenční služby pro osoby s Alzheimrovou nemocí.
Kontakt: Ing. Lenka Černochová, ředitelka úřadu Oblastního spolku ČČK Prostějov
mobil: 723 005 411, e-mail: prostejov@cervenykriz.eu, www.cervenykrizprostejov.cz, facebook/Lenka Černochova
INZERCE

Občané města Prostějov a okolí

jsou vítáni ve Sportcentru
Hotelu Tennis Club
Začátek zimní sezóny startuje již 1. října 2015

Hotel Tennis Club, jedna z ikon města Prostějov, není pouze místem, kde se
výlučně pořádají velké sportovní turnaje. Areál hotelu, a to především jeho
Sportcentrum, nabízí širokou škálu
sportovních a relaxačních aktivit pro
obyvatele města Prostějov.
Ve Sportcentru najdete halu s tenisovými a badmintonovými kurty, tři squashové a wallybalové kurty, bowlingovou
dráhu, fitness centrum a rovněž relaxační

zónu. Nově registrovaní klienti získávají
řadu výhod.
Hotelová část areálu nabízí ubytování
v jednom ze šedesáti pokojů nebo apartmánů, restauraci, konferenční a společenské
sály i salonky. Právě tyto prostory jsou v nastávajícím období hojně využívány pro pořádání firemních večírků. Vánoční večírky
je možné koncipovat rovněž jako sportovně
zábavný den s využitím služeb Sportcentra
a následné večerní zábavy.
-red-

Zimní sezóna
Sportcentra Hotelu Tennis Club

STARTUJE 1. 10. 2015

TEREZA SROSTLÍKOVÁ

Squash min.
č / 30
od 80,- K
ton
Badmin / 30

Narozena 1992 v Prostějově, absolventka Střední školy veřejnoprávní TRIVIS.

30. září 2015

Kč
od 100,- .
min

Otevřeno denně
od 07:00 do 23:00 hodin.
Rezervace provádějte na:

www.sportonline.cz
nebo na tel.:
15092630934

Od malička se věnuje kresbě, malbě a po- stěnnou malbou (Cafe Destiny, restaurace
čítačové grafice a ráda techniky střídá. Vždy Gusto, Naše Café aj.).
však dospěje k vlastnímu stylu charakteriPROSTĚJOV
zovanému výraznou linkou a šrafováním
DUHA
Kulturní
klub u hradeb
inspirovanému západním či přímo americVernisáž ve čtvrtek
kým komiksem. Přestože dva roky studova8. října 2015 v 17 hodin.
la na pedagogické fakultě UP Olomouc výtvarnou tvorbu se zaměřením na vzdělávání Výstava otevřena do 29. listopadu 2015
a navštěvovala různé výtvarné kurzy, zůstává
po - čt 9 - 12 a 13 - 15 a pá 9 - 12
podle svých slov věčným samoukem, který a při večerních a víkendových akcích
skončí vždy u svého komiksového stylu. Ten
Magistrát města Prostějova
je jí vlastní a v něm se chce zdokonalovat.
Odbor školství, kultury a sportu,
Její život i tvorba jsou dnes spojeny
oddělení DUHA - Kulturní klub
s Olomoucí, kde v roce 2014 měla i svou
u hradeb, Školní 4, Prostějov,
první výstavu (Taková celá náladová), potel.: 582 329 620 a 582 329 623
dílela se zde na řadě workshopů a projektů,
a Klub historický a státovědný
tvoří na zakázku komiksy a zabývá se náv Prostějově

Využijte naší nabídky sportovního centra - kryté
tenisové a badmintonové kurty, squashové
a wallybalové kurty, fitness centrum a relaxační
zóna.
Nabízíme Vám slevy pro studenty, permanentky
a bonusové karty.

+420 582 402 509
+420 739 715 146
Sportcentrum Hotel Tennis Club,
Za kosteleckou 49, Prostějov 796 01

www.sportonline.cz |

www.hoteltennisclub.cz
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Společnost
Mateřské centrum Cipísek
program říjen 2015

Akce plánované
na říjen

Tvořivá dílna s ICM – Zápichy do květináče
Nevíte, co podniknout v pondělí 12. října
Na kus řeči i koláče… s našimi novými odpoledne? Přijďte na první z letos plánovaných kreativních workshopů v ICM – v říjnu
zahraničními dobrovolnicemi
na téma Zápichy do květináče. Od 15.00 do
Na přelomu září a října u nás začnou pů- 17.30 hod. budeme společně vyrábět nápadisobit nové dobrovolnice v rámci Evropské té podzimní ozdoby do květináčů. Příspěvek
dobrovolné služby. Letos budete potkávat na materiál je 20 Kč.
v prostějovském ICM Elenu ze Španělska
Podzimní prázdniny v ICM
a Marion z Francie. Přijďte se seznámit, poBěhem podzimních prázdnin (29. a 30. říjpovídat si a zjistit, jaké akce holky na celý rok
plánují, a to v pondělí 5. října nebo ve čtvrtek na) bude mít ICM Prostějov ve čtvrtek 29.
8. října nebo ve čtvrtek 15. října – vždy od října otevřeno od 10.00 do 16.00 hod. a v pá15.00 do 17.00 hod. Krátké seznámení s Ele- tek 30. října zavřeno. Další případné změny
nou a Marion najdete také na našem webu otevírací doby najdete vždy na našem webu
www.icmprostejov.cz.
www.icmprostejov.cz.
Míčové hry in English
Je vám 10 až 14 let a rádi hrajete basketbal
nebo volejbal? A chcete si u toho ještě procvičit angličtinu, francouzštinu nebo španělštinu? Přihlaste se na Míčové hry s našimi dobrovolnicemi Marion a Elenou – hrát se bude
každou středu od 7. října, vždy od 15.00 do
16.30 hod. Kapacita tělocvičny je omezená,
přihlaste se proto předem do 5. října na e-mail
info@icmprostejov.cz.

Slevové karty ISIC Scholar,
ISIC a ITIC
Chcete využívat i v novém školním roce slevy, které vám zajistí slevové karty ISIC Scholar
(žáci), ISIC (studenti) nebo ITIC (pedagogové)
– v Prostějově, na cestách v ČR i v zahraničí?
Kartu si můžete vyřídit na počkání v ICM
Prostějov, Komenského 17 v otevírací době. Informace o tom, co potřebujete k vyřízení karty,
a naši otevírací dobu najdete na našem webu
www.icmprostejov.cz.

Z kapacitních důvodů je potřeba se na všechny programy MC předem přihlásit.
Pohádková sobota s Cipískem rodičovské radosti i starosti. JednotO koblížkovi
livá setkání volně navazují na Kurzy
Přijďte prožít pohádkové odpoledne efektivního rodičovství a besedy MC.
v sobotu 10. 10. 2015 15.00 - 17.00 hodin. Říjnová skupina proběhne v úterý 13.
Pohádkové odpoledne pro rodiče 10. 2015 18.00-20.00 hodin.
a prarodiče s dětmi. Maňásková pohádka, výtvarná dílnička na téma
Buď fit! Jak podpořit zdraví
pohádky, herna.
domácími prostředky.
Besedy s praktickými ukázkami
Jsem rodič, ale nejen to...
v pravidelných programech 19. 10. Jak dosáhnout svých cílů?
23. 10. 2015.
Semináře osobnostního rozvoje
s koučkou Monikou Karáskovou.
Psychomotorický vývoj dětí do
Jak sladit rodičovství, profesi, osobní
jednoho roku.
Beseda pro maminky s miminky v rámcíle apod. Skupinový koučink.
Sobota 17. 10. 2015 skupiny dle na- ci programu Mimiklubu 12. 10. 2015.
hlášení.
Volné herny pro rodiče s dětmi do 5 let.
Herny probíhají od 5. 10. 2015 vždy
Jak na to? O rodičovství, dětech
v pondělí 15.00 - 17.00 hodin
a výchově aneb dokonalí rodiče
bez společného programu a bez předneexistují.
Beseda pro rodiče o tom, co dělat, aby chozího nahlášení.
nás děti poslouchaly a respektovaly
úterý 20. 10. 2015 18.00 - 20.00 hodin. Individuální psychologické a právní poradenství dle objednání.
Informace o volných místech v prograRodičovská setkání
Cyklus rodičovských setkání. Rodi- mech MC e-mailem nebo telefonicky.
čovská skupina je určena pro ty, kteří Termíny, přihlášky a bližší informace
přemýšlejí o svém rodičovství, chtějí v MC nebo na www.mcprostejov.cz,
sdílet své zkušenosti, najít vzájem- www.facebook.com/cipisekprostejov,
nou oporu, konzultovat s ostatními e-mail: mcprostejov@centrum.cz

15092630944

INZERCE
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CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV o.s.
Nám. J.V.Sládka 2, 79604 Prostějov-Krasice,
http://prostejov.dcpr.cz/, cprpv@seznam.cz, tel.731 626 126

NABÍDKA PRAVIDELNÝCH
TÝDENNÍCH AKTIVIT

PONDĚLÍ 9-12 hod
Mateřské centrum – otevřená herna s programem pro nejmenší
ÚTERÝ
17-19.30
Přednáškové podvečery
STŘEDA 9-12 hod
Mateřské centrum – volná herna
ČTVRTEK 8.30-11.30
První školička - dopolední
kroužek typu miniškolky vhodný pro děti předškolního věku
16.30 -17.30
ABY MALÉ BYLO VELKÉ –
kroužek zaměřený na základní
etické hodnoty a předávání víry
pro děti od 3 do 6 let.
PÁTEK
17-18.30
Příprava dětí na školu – pro předškoláky
Pro rodiče a učitele jsme připravili zážitkový seminář Agrese je
OK, zaměřující se na proaktivní
práci s agresí u chlapců. Cílem
semináře je porozumět agresi
a jejím mechanismům, abychom

s ní uměli pracovat. Seminář je
akreditován MŠMT a MPSV.
Kdy: 16.10.2015 od 14 do 19 hod.
Kde: CMG Prostějov, Komenského 17
Lektor: Mgr. Jan Řezáč
Cena: 150 Kč
Přihlášky: CPR Prostějov – tel:
731 626 126, mail: cprpv@seznam.cz
Přijímáme přihlášky:
ŠKOLA PARTNERSTVÍ - Kurz
se věnuje problematice mezilidských vztahů, především vztahům mezi mužem a ženou. Je
určen mladým ve věku od 16 let
(věk se však pohybuje od 17 do
33 let). Program kurzu je rozdělen do 6 na sebe navazujících
víkendových setkání. Zahrnuje
16 tematických bloků přednášek, skupinové práce, zážitkové
aktivity a možnost konzultací
s odborníky i duchovními. Začíná se víkendem 2.- 4. října
2015 v Rajnochovicích. Další
termíny víkendů: od pátku 13.11.,
4.12.,15.1., 5.2., 18.3.

PŘÍPRAVA DĚTÍ NA ŠKOLU – kroužek pro předškoláky, zaměřený na rozvoj jemné
a hrubé motoriky, na grafomotoriku, logopedii, rozvoj slovní
zásoby a komunikačních schopností.
Bude probíhat každý pátek od
17 do 18.30 hodin.
ABY MALÉ BYLO VELKÉ kroužek pro děti a jejich rodiče
zaměřený na základní etické
hodnoty a předávání víry pro
děti od 3 do 6 let.
Probíhá každý čtvrtek od 16.30
do 17.30 hod.
PRVNÍ ŠKOLIČKA – je dopolední kroužek typu miniškolky,
určený rodinám s dětmi od 2
do 4 roků. Usnadňuje přípravu
na nástup do MŠ, připravuje na
separaci od rodičů a navazování vztahů s vrstevníky v malé
skupině a bezpečném prostředí.
Přihlášky přijímáme průběžně.
Programy podporuje MPSV,
Statutární město Prostějov
a Olomoucký kraj.

Zdraví odmalička
Spolek pro rodiče a děti ZDRAVÍ OD MALIČKA,
z.s., společně s vegetariánskou a veganskou restaurací KOZA ZUSTALA CELÁ, Vás srdečně zvou
na sérii podzimních přednášek a besed pro rodiče,
prarodiče a vychovatele dětí, kteří se aktivně zajímají
o zdravý životní styl.
1. Název přednášky: DĚTSKÉ POTÍŽE ŘEŠENÉ
DLE VÝCHODNÍCH NAUK A TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY
Kdy: 21. října 2015, 16:30 – 18:30
Přednáší: Eva Moudrá, reflexoložka a terapeutka TČM.
2. Název přednášky: PŘIROZENÁ VÝŽIVA PRO
ZDRAVÍ NEJEN DĚTÍ, ANEB CO JE PRO JEDNOHO LÉKEM, MUŽE BÝT PRO JINÉHO JEDEM
Kdy: 29. října 2015, 16:30 - 18:30
Přednáší: Mgr. Pavla Hájková, doktorandka na PřF
UPOL - výživa v rozvojových zemích, studentka nutriční medicíny a západní fototerapie.
3. Název přednášky: HOME MADE II, DOMÁCÍ
VÝROBA PRO TĚLO I DOMÁCNOST

Kdy: 19. listopadu 2015, 17:00 - 18:30.
Přednáší: Veronika Běhalová, Jana Vorbergerová, Yvona Klinovská ze Zdraví od malička, z.s.
Přednáška je pokračováním úspěšné HOME MADE
I, kdy zájem překročil kapacitu místa.
4. Název přednášky: BESEDA S RODIČI O KOJENÍ,
ANEB CO JE PRAVDA A CO UŽ NENÍ
Kdy: 10. prosince 2015, 16:30 - 18:30
Přednáší: Mgr. Hanka Zámečníková, laktační poradkyně a průvodkyně rodičovstvím
Místo konání všech přednášek: vegetariánská restaurace Koza zůstala celá, nám. Edmunda Husserla 15,
Prostějov (bývalý Avion)
Důležité !: Na přednášky je třeba se přihlásit z důvodu
omezené kapacity vždy nejpozději 2 dny před dnem
jejich konání na Zdravedetipv@seznam.cz.
Změna programu vyhrazena.
Další informace Vám ochotně poskytneme na
Zdravedetipv@seznam.cz
Více zde: http://zdravedetipv.webnode.cz/

HELEN DORON ENGLISH - ANGLIČTINA PRO DĚTI

Společnost

PROGRAM NA ŘÍJEN

MULTIKULTURNÍ KLUB RODIČŮ A DĚTÍ
Pondělky 9.30 – 11.30 – naše lektorky provedou hravou formou
děti i s rodiči postupně celým světem. Navíc říkanky, tanečky, rukodělné činnosti.
Čtvrtky 9.30 – 11.30 – program pro rodiče (přednášky, besedy,
tvořivé dílny), děti mají vlastní program.
1. 10. Závěsná dekorace z přírodnin – tvořivá dílna se Z. Kadlčíkovou
Mobilní závěs vyrobíme z proutku a provázků, na které navážeme různé drobné přírodniny - kaštany, ořechy, jeřabiny, sušené
květiny, minijablka, šípky, atd. Můžeme doplnit dřevěnými korálky.
8. 10. Vyvážená strava dětí – beseda s L. Němcovou
Probereme výživu batolat a předškolních dětí, dozvíme se, jaké
jsou vhodné a nevhodné potraviny pro děti, co nakupovat a co raději ne, dále se podíváme na cukr a sůl v potravinách.
15. 10. Reflexe kurzu Cesta k sobě… – beseda s P. Mečkovským
Absolventi jarního kurzu Cesta k sobě, cesta k dětem mají nyní
příležitost znovu se sejít s lektorem a společně zhodnotit, zda a nakolik jim nabyté sebepoznání pomohlo ke změně a porozumění
svému okolí. Možnost osobních konzultací.
22. 10. Zdravý životní styl – beseda s L. Němcovou
Výživová specialistka probere s účastníky besedy, co vše ovlivňuje náš životní styl, jaké jsou zásady vyváženého stravování, jak na
pitný režim a doporučí vhodné pohybové aktivity.
29. 10. Základy první pomoci – přednáška L. Černochové
Ředitelka prostějovské pobočky Českého červeného kříže provede praktické zaškolení účastníků v dovednosti, kterou může potřebovat každý z nás a jejíž úroveň může rozhodnout o životě někoho
dalšího.
MULTIKULTURNÍ PODVEČERY
Úterky 17.00 – 19.00 - kulturní a vzdělávací setkání s hlídáním
dětí, vstupné 20 Kč, hlídání dětí 20 Kč.
6. 10. Báječná Amazonie – přednáška V. A. Slámy
Do hlubokých pralesů nás zavede cestovatel a spisovatel, který
sem podnikl již jedenáct expedic.
13. 10. Okénko do bulharské kuchyně – kulinářský podvečer
s V. Brichtovou
20. 10. Kanárské ostrovy – zahrada uprostřed oceánu – beseda
s M. Pokorným
27. 10. Předměty z cizích zemí - výstava
Na této unikátní výstavě budeme moci obdivovat nejrůznější
předměty z mnoha částí světa. Zároveň se o každém předmětu dozvíme něco zajímavého od jeho majitele.
Čtvrtky 16.00 – 19.00 Čajovna – přijďte si posedět, poznat nové
lidi, popovídat si, zahrát stolní hry, ping pong, nebo zdarma využít
PC (Internet, Skype, levnější telefonování).
Adresa: Raisova 1159, Prostějov, bližší info: J. Rozehnalová
776 347 021, mozaika@zebrik-os.cz
FB: mozaika.multikulturni.centrum, www.zebrik.org
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska
v rámci EHP fondů.

INZERCE

BACK TO SCHOOL: SKOLA/NESKOLA

Angličtina pro děti HELEN DORON ENGLISH zahájila další školní rok a dny otevřených
dveří i ukázkové hodiny se konají po celé září.
Otevřeny jsou kurzy pro všechny věkové kategorie i úrovně angličtiny od hravých, interaktivních
kurzů s pohádkovými, speciálně pro angličtinu
Helen Doron English patentovanými filmovými
příběhy na DVD, až po pokročilé kurzy pro teenagery na úrovni B2, rovněž postavené na speciálních DVD a CD patentovaných materiálech
značky Helen Doron.
Angličtina pro děti HELEN DORON ENGLISH je školou/neškolou. Školou proto, že má
akreditaci Ministerstva školství jako instituce vyučující efektivně, s prokazatelnými výsledky, instituce
připravující na složení mezinárodních zkoušek
Cambridge. Neškolou proto, že lavice, úkoly, nudu,
ani přísné paní učitelky zde nenajdete. Angličtina
pro děti HELEN DORON ENGLISH je důkazem,
30. září 2015

že učit se dá, aniž byste si toho všimli: zábavně, hravě,
s poutavými seriálovými příběhy, s písničkami, hádankami, soutěžemi a v pohybu.
V novém školním roce bude Angličtina pro
děti Prostějov opět podporovat spoustu extra aktivit, z nichž už málem klepe na dveře Halloween,
Christmas Party, Mardi Gras, St. Patrick’s Day, Hon
na velikonoční vajíčko, Summer party a samozřejmě letní tábory.
Angličtina pro děti přeje všem dětem, teenagerům, studentům/nestudentům a samozřejmě rodičům pohodový a hladký let celým školním rokem!
Aktuální informace o Angličtině pro děti najdete na webu angličtiny na www.helendoron.
cz - LC Prostějov, webu angličtiny www.helendoron.cz/branch/prostejov, a www.anglictinaprodetiprostejov. Nebo jednoduše napište na
info@anglictinaprodetiprostejov.cz či zavolejte
na tel. 604 792 446. Vaše ANGLIČTINA!
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MGP, p.o., nám. T. G. Masaryka 2
796 01 Prostějov
Tel.: 582 330 991

Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
BLÍZKO K REALITĚ
do 22. 11. 2015
Výstava dvou umělců, pracujících společně ve stejném ateliéru v Amsterdamu - nizozemského umělce Maartena Welbergena a české malířky Zuzany Albrechtové.
Maarten Welbergen je známý svým specifickým stylem a technikou, úzce spjatou
s holandskou tradicí, kterou prezentuje
ve své realistické tvorbě. Nejenže maluje
na klasická malířská plátna, ale jeho neobvyklou a ojedinělou technikou je také cut-out, tedy výřez formy ze dřeva. Tento styl
má skoro sochařský vzhled. Všechny jeho
práce mají silný sklon k „trompel oeil“
nebo „deceiving the eye“. Velmi populární je Maarten Welbergen pro svou takzvanou „Alter ego“ sérii čtrnácti autoportrétů,
v nichž vyjadřuje různé nálady nebo role lidské bytosti. Motivy jeho
umělecké tvorby jsou portréty, zátiší, krajina, akty a dřevoryt.
Jeho velkou vášní je také sochařství. Využívá zejména olejové a akrylové barvy, tempery, pastel a vodové barvy. Maarten Welbergen
měl a má mnoho výstav v Nizozemí i v zahraničí.
V Prostějově bude prezentovat „cut-outs“ a krajinu České republiky.
Zuzana Albrechtová se věnuje tvorbě, portrétu, zátiší, krajiny
a převážně duchovních námětů v tradičním realistickém stylu. Zuzaninou velkou vášní je i dekorativní malba. Pracuje zejména s tužkou,
vodovými barvami a její oblíbenou technikou je malba olejovými
barvami.
V Prostějově bude prezentovat zátiší a krajinu České republiky.
Výstava bude realizována ve spolupráci s Galerií umění Prostějov
a bude slavnostně otevřena za účasti obou autorů.
První prostějovská aukce
do 22. 11. 2015
Cílem první aukce pořádané Galerií umění Prostějov ve spolupráci
s MGP, je nabídnout kvalitní výtvarné umění široké veřejnosti
v Olomouckém kraji a vzbudit zájem o to, co nabízí trvalou hodnotu.
Na aukci budou prezentovány práce na papíře a grafické tisky,
díla významných prostějovských malířů a sochařů, starožitnosti
a kuriozity a exkluzivní aukční nabídka.
Slavnostní zahájení vlastní aukce bude 22. listopadu ve 14 hodin
a draženo bude celkem 100 položek.
Špalíček, Uprkova 18
Jezdci na ořích železných
do 25. 10. 2015
Výstava ke 130. výročí založení třetího nejstaršího českého
cyklistického spolku na Moravě představí historii tohoto a jiných
sdružení v Prostějově, ukázky historických velocipédů a jejich
součástí, dobové reklamní plakáty a inzeráty, fotografie úspěšných
sportovců, snímky z výletů a závodů, medaile a trofeje, které vítězové
získali svými výkony. Spolek vznikl pod názvem Český klub
velocipedistů v Prostějově roku 1885 a samostatně působil do roku
1948. Na výstavě se předvedou předměty ze sbírek prostějovského
a olomouckého muzea.
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Jezdci na ořích železných
Ve čtvrtek 22. 10. 2015 v 17 hodin
Komentovaná prohlídka výstavy Jezdci na ořích železných
s Mgr. Martinem Zdražilem z Vlastivědného muzea v Olomouci
a s autorkou výstavy PhDr. Marií Dokoupilovou, kteří Vás seznámí
se zajímavostmi o vystavených exponátech a s historií Českého
klubu velocipedistů v Prostějově.
Než zbraně utichly…
od 30. 10. do 6. 12. 2015
vernisáž 29. 10. v 17.00 hodin
Letošní rok je ve znamení oslav 70. výročí konce druhé světové
války. I Muzeum a galerie v Prostějově, p. o. se připojuje k těmto
oslavám a přináší nejširší veřejnosti výstavu převážně ze soukromé
sbírky Jaromíra Kouřila z Čelčic. Příznivci vojenství se mohou těšit
na artefakty vojenské techniky, zbraně a dobové fotografie z konce
druhé světové války. Výstava návštěvníkům přiblíží i vojenské
operace, jež na Prostějovsku probíhaly až do okamžiku kapitulace
Německa.
75. výročí vzniku většiny československých perutí v RAF
od 29. 10. – 6. 12. 2015
Panelová výstava Klubu vojenské historie 276th SQDN RAF,
o. s. z Prahy postihuje období od 30. let 20. století, kdy započal
výcvik československých pilotů ve Vojenském leteckém učilišti
v Prostějově. Mapuje historické události v období Mnichovské
dohody, dokumentuje nebezpečné útěky letců do zahraničí, boje
v Polsku a ve Francii, cestu do exilu přes Střední Východ, obranu
Tobruku nebo věznění v ruských koncentračních táborech. Obsahuje
informace o bojích čs. letců v rámci 68., 310., 311., 312. a 313. peruti
RAF, o jejich poválečném návratu do vlasti a následné komunistické
perzekuci. Závěr se věnuje rehabilitaci a znovupřipomínání
československých příslušníků RAF. Výstava bude doplněna panely
připomínajícími 90. výročí přesunu Vojenského leteckého učiliště
z Chebu do Prostějova.
STRAŠIDELNÁ NOC V MUZEU (S PŘEKVAPENÍM)
Muzeum a galerie v Prostějově nabízí dětem strávit noc v prostorách
muzea a galerie. Na všechny účastníky čeká pestrý program
s překvapením. Věková kategorie: 8 – 14 let.
Termín: podzimní prázdniny ze čtvrtka 29. na pátek 30. října 2015,
od 18,30 do 8,30 hod.
Cena: 60,- Kč za dítě (platba předem na pokladně Muzea, kvůli
nákupu materiálu na tvoření)
Maximální kapacita: 20 dětí
S sebou: spací pytel, karimatka, baterka, jídlo na večer, věci
na spaní, hygienické potřeby.
Dále: potvrzení o bezinfekčnosti (formulář na pokladně MGP, nebo
napsat vlastními slovy), průkazka pojištěnce.
PODLE POČASÍ BUDEME I VENKU – TEPLÉ OBLEČENÍ
s sebou
Strašidelný kostým a světýlko do lampionu vítány.
Snídaně a pitný režim zajištěn. Akce je připravována pod
pedagogickým dozorem
Termín odevzdání přihlášek: do 15. 10. 2015
Info: jsvozilkova@muzeumpv.cz, jitka.svozilkova@seznam.cz
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
Přednáška
22. 10. (čTVRTEK) V 18:00 HODIN –
BUDEME NEVIDITELNÍ?
prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D.
Neviditelnost lákala lidi odpradávna, ale až díky moderní optice se
tento sen začal přibližovat skutečnosti. Je možné stát se neviditelným? Jak funguje neviditelný plášť? Co vlastně neviditelný člověk
sám vidí? V přednášce na tyto otázky odpovíme a některé z principů
optiky, které za neviditelností stojí, budeme demonstrovat řadou názorných experimentů.
Přednášející (*1973) vystudoval fyziku na Přírodovědecké fakultě
Masarykovy univerzity v Brně, kde působí i dnes. Absolvoval četné
stáže na zahraničních univerzitách – ve Vídni, Tübingenu (Německo), Sydney, Calgary, St Andrews (Skotsko) a Dundee v celkové délce asi čtyři roky. Zabývá se výzkumem v oblasti optiky, především
aplikacemi geometrie v optice, teorií neviditelnosti a dokonalých čoček a také zobrazováním pomocí optických vláken. Je známým popularizátorem vědy, se svými fyzikálními show Dobrodružná fyzika
začal již v roce 2005 v brněnském planetáriu. Rád fotografuje, mimo
jiné i krásné fyzikální jevy, viz http://zajfyz.physics.muni.cz. Jeho
osobní stránka je http://physics.muni.cz/~tomtyc
Vstupné dospělí 40 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé
20 Kč. Vstupenky je možné předem rezervovat.
EXPEDICE
17. 10. (sobota) V 19:00 hodin

Astronomický víkend:

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

sobota 17. 10. a neděle 18. 10.

Během Astronomického víkendu je možné navštívit hvězdárnu a zúčastnit se v sobotu i v neděli pozorování Slunce od 15:00 do 16:00
hodin a v sobotu též pozorování večerní hvězdné oblohy, které bude
v tomto případě součástí akce „Výprava za bezměsíčnou nocí“. Sraz
je v 19:00 hodin u kostela Nanebevzetí P. Marie v Mostkovicích.
Účast na akci je zdarma.
ASTRONOMICKÁ SOUTĚž PRO DĚTI:
V neděli 18. 10. ve 14:00 hodin soutěž pro děti z cyklu soutěží „SLUNEČNÍ SOUSTAVA“- MALÉ PLANETy. Soutěži bude předcházet
povídání o čtyřech vnitřních planetách.
Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé
10 Kč
POHÁDKOVÁ STŘEDA PRO DĚTI:
CO HVĚZDÁŘ NEVĚDĚL
Pohádku uvádíme každou pracovní říjnovou středu v 15:30 hodin. Na pohádkové
lodi se přeneseme do dávných časů, kdy žil
mladý obchodník Merkur. V práci se mu
dařilo a on se vydal za novými obchody.
Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.
vÝsTavY
- MATEMATIKA VE SLUŽBÁCH ASTRONOMIE
- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE
- VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI
- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN

VÝPRAVA ZA BEZMĚSÍČNOU NOCÍ ANEB POZOROVÁNÍ
DEEP-SKy OBJEKTŮ VELKÝM DALEKOHLEDEM
V posledních desítkách let jsme si přisvítili temnotu noci množstvím
výkonných světelných zdrojů a tak už jen několik málo astronomů
zná, jak vypadá opravdová, nefalšovaná přírodní tma a obloha plná
hvězd. Na takové obloze však můžeme pozorovat mnohem slabší
vesmírné objekty než z přesvětlených měst a to nejen očima, ale také
astronomickými dalekohledy. Přijměte pozvání na nevšední zážitek,
pozorování vzdálených vesmírných objektů velkým astronomickým
dalekohledem o průměru objektivu 40 cm za bezměsíčné noci. Pokud
bude dobré počasí, otevře se před námi úžasný a krásný svět, který
zůstává naprosto nedostupný i na většině lidových hvězdáren.
Účast na akci je zdarma, sraz je v 19:00 hodin u kostela Nanebevzetí
P. Marie v Mostkovicích.
PravIDElná asTronoMICká Pozorování
PRO VEŘEJNOST:
Pozorování Slunce v pondělí, čtvrtek a pátek od 15:00
do 16:00 hodin.
Večerní pozorování hvězdné oblohy v pondělí, čtvrtek a pátek
od 19:30 do 20:30 hodin. Dne 22. 10. se pozorování koná po ukončení přednášky.
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.
30. září 2015

- 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,
senioři a invalidé 10 Kč. Třetí, čtvrtou a pátou výše uvedenou výstavu také zdarma zapůjčujeme.
ASTRONOMICKÉ KLUBY
XXIV. ROčNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍčEK
Klub pro 5 až 11leté děti se schází v pracovní středy od 16:30hodin. Říjnová setkání budou věnována sluneční soustavě. Za vhodných podmínek doplněno pozorováním Slunce. 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 je určen pro kohokoliv ve věku od 10 let. Termíny schůzek GEMINI I jsou každé
pracovní pondělí v 16:30 hodin. Jednorázový poplatek na školní rok
činí 300 Kč. Klub GEMINI II je koncipován jako pokračovací kurz
GEMINI I a je určen pro pokročilejší a vážné zájemce o astronomii.
Schůzky se konají každý pracovní čtvrtek od 16:30 hodin. Jednorázový poplatek na školní rok činí 400 Kč. Podrobné informace lze
získat na telefonu 724 013 039.
Změna programu vyhrazena.
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Tři divadelní ozdoby přinese
v říjnu přehlídka Aplaus 2015
Jiřině Bohdalové, Emílii Vášáryové, Miroslavu Donutilovi, Milanu Lasicovi, Milanu Kňažkovi, Martinu Donutilovi, Ivaně
Hloužkové, Radku Holubovi, Petru Vackovi
a mnoha dalším umělcům budou v Prostějově v říjnu tleskat návštěvníci osmého ročníku
divadelní přehlídky Aplaus 2015. Pozvání spolupořadatelů z marketinkové společnosti TK
PLUS a Městského divadla v Prostějově přijala
tentokrát divadla z Prahy, Brna i Bratislavy.
První ozdobou bude v pondělí 5. října úspěšná francouzská komedie Život na trikrát bratislavského Štúdia L+S. Současná autorka Yasmina Reza vytváří vtipnými charaktery postav
prostor pro skvělé herecké výkony, které předvedou Milan Lasica, Emília Vašáryová, Milan
Kňažko a Marta Sládečková. „Jsou to osobnosti,
které s charismatem a bravurou sobě vlastní přetaví banální situace v zážitek, ve kterém nechybí
ironie, humor ani mrazení v zádech,“ prohlásila
ředitelka Městského divadla Jana Maršálková.
Druhá ozdoba Aplausu 2015 má jméno
Amadeus a v barvitém nastudování přední brněnské scény Divadlo Husa na provázku ji diváci
zhlédnou v pátek 16. října.
„Na jevišti se prolnou rozdílné světy dvou
historických osobností Salieriho a Mozarta ve
hře Petera Schaffera. Představení je inspirované
filmovým dílem Miloše Formana a umocněné
setkáním Miroslava Donutila a syna Martina
Donutila. Mozaiku jmen doplňuje režisér Vladimír Morávek, jedna z nejvýraznějších osobností
soudobé české režie,“ upozornila Jana Maršálková na devizy brněnského Amadea. Šéf TK PLUS
Miroslav Černošek zdůraznil, že tvůrci spektákl
dedikovali Miloši Formanovi, jenž divadelníkům umožnil pracovat s motivy Oscarového
filmu. Za zmínku stojí určitě také okolnost, že
rolí Salieriho se Miroslav Donutil po čtvrtstoletí
vrátil na svá „rodná divadelní prkna“.

Ozdobou třetí je pak představení Generálka Divadla na Jezerce Praha, která je na programu v úterý 20. října. „Prostořeká Josefína
a stárnoucí císař Napoleon nenabízejí jen nevázanou legraci a herecký koncert, ale v pravý
čas i chvilku k přemýšlení a poznání,“ charakterizovala ředitelka divadla hru Jiřího Hubače,
jež ani časem neztratila nic na své působivosti
a nadčasovosti. Jiřina Bohdalová, která Josefinu
ztvárnila opětovně po třiceti letech, se vyznala:
„Josefína je moje stará láska. Je to krásná role,
psaná mistrným krejčím.“ Slovy chvály nešetří ani recenzenti: „…Jiřiny Bohdalové je plné
jeviště…vulkán temperamentu…nespoutaná
energie…gejzíry gagů a žertíků… klobouk
dolů, paní Bohdalová…“.
Nedílnou součástí Aplausu je divácká anketa, která umožňuje publiku vyjádřit prostřednictvím hlasovacích lístků spokojenost
se zhlédnutými představeními. Před rokem
se z 385 vítězných hlasů radovalo Divadlo Bez
zábradlí Praha, které v Prostějově odehrálo hru
Jistě, pane premiére! s Karlem Heřmánkem
v hlavní roli.
Loňská představení Tančírna, Ani za milión!
a Jistě, pane premiére! připomene výstava fotografií Františka Poláčka v divadelním foyer.
Plakát, pozvánku, pamětní list i tradiční aplausovské vstupenky vytvořil stejně jako v minulých
letech přední český grafik akademický malíř
prof. Boris Jirků.
Část výtěžku z Aplausu připadne opět studentskému Divadlu Point při Gymnáziu Jiřího
Wolkera. Ani letos nemá šéf TK Plus Černošek
důvod měnit něco na svém dřívějším prohlášení: „Podporujeme projekty, které si to zaslouží.“
Divadlo Point, které slaví deset let existence, nastudovalo již téměř tři desítky inscenací a působí
jako magnet zejména na mladé obdivovatele
múzy Thálie.
-eze-

Městské divadlo v Prostějově, pondělí 5. října 2015 v 19 hodin
Yasmina Reza
bránici. A to se přitom ještě nic neděje. Kdesi
ŽIVOT NA TRIKRÁT
za scénou je dítě, které nechce usnout, na jeŠtúdio L+S Bratislava
višti jsou nervózní staří manželé ...
Stále to samé, ale pokaždé trochu jinak.
Hrají: M. Lasica, E. Vášáryová, M. KňažTato neobyčejná „hra“ fenomenální drama- ko, M. Sládečková
tičky Yasminy Rezy se stala ve Francii koPřeklad: Valér Mikula
medií roku. Už první, celkem obyčejná věta,
Režie: Martin Porubjak
zapůsobí jako rozbuška, a to i na divákovu
120 minut
Městské divadlo v Prostějově, pátek 16. října 2015 v 19 hodin
Peter Schaffer
se chce jednomu, kát se a tu a tam i modAMADEUS (TJ. MILOVANÝ BOHEM) lit - není už nicméně ke komu. Salieri Boha
– HOMMAGE À MILOŠ FORMAN
umlčel...
Divadlo Husa na Provázku inscenaci deDivadlo Husa na provázku Brno
Jsme schopni snést světlo - když příliš vehe- dikovalo Miloši Formanovi, který tvůrcům
umožnil pracovat s motivy jeho filmu.
mentně začne nám svítit do očí?
Amadeus. Chová se jako z řetězu utržený
Hrají: M. Donutil, M. Matoušková, M. Donuvýrostek a skládá geniální hudbu. Antonio. til, S. Zmrzlá, J. Kolařík/R. Mikluš, P. Zatloukal/P.
Prohlašuje se za patrona všech průměrných Oslzlý, N. Maláčová, I. Hloužková, ad.
a jeho frustrace ho dožene k zločinu. Do
Úprava a režie: Vladimír Morávek s vyutoho zní pořád dokola Requiem a cosi nad- žitím překladu Martina Hilského
pozemského vznáší se vzduchem. Brečet
150 minut
Městské divadlo v Prostějově, úterý 20. října 2015 v 19 hodin
Jiří Hubač
nenabízejí jen nevázanou legraci a herecký
GENERÁLKA
koncert, ale v pravý čas také chvilku k přeDivadlo Na Jezerce Praha
mýšlení a poznání.
Známá česká komedie o tom, že odvážná
Hrají: J. Bohdalová, R. Holub, P. Vacek,
Korsičanka dokáže často víc než proslulí ge- Z. Hruška, M. Sitta, Z. Maryška/P. Pelzer
nerálové, což musí potvrdit i sám císař NaRežie: Radek Balaš
poleon. Prostořeká Josefina a stárnoucí císař
130 minut
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Kaleidoskop

Poradna pro spotřebitele

Porouchal se vám výrobek
koupený přes e-shop a nevíte,
jak jej vrátit? Neuznali vám
reklamaci v obchodě? Máte
problém se svým pronajímatelem nebo snad chcete
přestoupit k novému dodavateli energií, ale nevíte, jak
situaci řešit?
Každý sudý čtvrtek, počínaje 1. říjnem 2015, bude
v prostorách Městské knihovny Prostějov od 15 do 17
hodin otevřená spotřebitelská poradna Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace.
SOS – Asociace tak rozšiřuje
své služby občanům města,
které doposud poskytovala
jednou měsíčně. Odborný
právní poradce Adam Plajner

z právního centra SOS – Asociace v Brně bude připraven
odpovídat na Vaše dotazy
a řešit Vaše problémy týkající
se reklamací, odstoupení, dodavatelů energií, mobilních
operátorů, zprostředkovatelů internetového připojení
a dalších telekomunikačních
služeb, problémů s nájmem

a bydlením obecně, zájezdů
a dalších. SOS – Asociace vám
také pomůžou se sepsáním
odstoupení od smlouvy, ať již
kupní či o dodávce energií,
platebním rozkazem, výzvou
či za vás napíší podnět dozorovému orgánu. Více o činnosti
SOS – Asociace naleznete na
www.asociace-sos.cz.

Největší tajemství Třetí říše
Zveme vás na přednášku
Milana Zacha Kučery - záhadologa, hledače pokladů
a autora knihy Největší tajemství Třetí říše. Představí nám
neznámou část historie druhé světové války, tvz. ocelové
město nacistů. Po bitvě u Kurska se válečné štěstí obrátilo
v neprospěch Německa a od té
chvíle začínají velké podzemní
práce nedaleko Náchoda, na
dnes již polském území. Třetí
největší polský zámek Ksiaž
je přebudováván na poslední hlavní stan Hitlera a jsou
v něm provedeny obří podzemní úpravy. V nedalekých

Sovích horách je vyvrtáno šest
podzemních komplexů, z nichž některé jsou tak velké, že
se v nich dá plout na lodích.
Spolu s Milanem Zachem Kučerou budeme tedy putovat
temnými podzemními koridory továrny Wolfsberg, pátrat
po tajných laboratořích pod
zámkem Ksiaž nebo listovat
v zažloutlých dokumentech
esesácké administrativy. Přednáška bude doplněna i dvěma
krátkými filmy a zaujme nejen
milovníky historie, ale i vojenské nadšence a záhadology.
Nenechte si ji ujít ve čtvrtek 8.
října v 17 hod.

Írán – pohled do zákulisí

Je Írán ďábelskou zemí? hlučných průvodů kajícných
A jak se islám promítá do věřících i na soukromé dukaždodenního života jeho chovní obřady, kam obvykle
obyvatel?
Nejen na tyto otázky se nám
pokusí odpovědět cestovatel
a publicista Jiří Sladký ve středu 14. října od 17 hod. Autor
dvou knih ze současného Íránu, který tuto zemi navštívil
už čtrnáctkrát, nám nabídne
neobvyklý pohled do zákulisí šíitských rituálů, pozve nás
k hrobkám světců, k nimž
míří nekonečná procesí, do

může jen pravověrný muslim.
Íránskou realitu ale netvoří
pouze emotivní náboženství
hýřící světci a mučedníky.
Podíváme se na i všední život
sedmdesátimilionové, prudce
se rozvíjející země, dozvíme
se, jak se baví mladí a starší, co
smějí anebo nesmějí ženy a co
naopak muži. Vyprávění láme
předsudky, kterých se kolem
šíitského státu nahromadilo
mnoho a bude doplněno hudebními i filmovými ukázkami.

Luštění s knihovnou

Po celé prázdniny se mohl
každý, kdo měl zájem, zúčastnit dalšího kola oblíbené luštitelské soutěže. Iveta Dedková
a Bohdan Kousal z prostějovského Hádankářského kroužku Hanáci připravili pro naše
30. září 2015

čtenáře křížovku a osmisměrku. Vyplnit jste si je mohli
nejen v knihovně, ale i na dalších místech v Prostějově – například jste si tak mohli zpříjemnit čekání ve vaší oblíbené
restauraci. Ze všech správných

odpovědí jsme vylosovali pět
výherců, kteří získávají knižní odměnu. Jsou to: Jarmila
Bouzková, Barbora Čanková,
Lenka Koňaříková, Milena
Páťalová a Jaromír Seidler. Blahopřejeme!
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Sociálně aktivizační
služby pro seniory
Tetín 1, 796 01 Prostějov,  telefon 582 360 295

nabízí všem zájemcům příjemná a zajímavá setkání
v rámci AKADEMIE SENIORŮ
Termín
Hodina Tematické zaměření setkání 
Lektor
6.10.2015 14.00 Vaříme rychle, chutně a zdravě s Jitkou
		První z cyklu besed o rychlé přípravě jídel
s receptářem a ochutnávkou .

Jitka Grumlíková
13.10.2015 14.00 Prohlídka kostela sv. Petra a Pavla
		Sejdeme se ve 14 hod. před kostelem, kterým nás provede Mgr. Karel Valtr
20.10.2015 14.00 Dechová cvičení
Pavla Glocová
		Oblíbené cvičení s oblíbenou cvičitelkou.
Sejdeme se v tělocvičně.
27.10.2015 14.00 Výroba dušičkové vazby
		Vyzkoušíme si výrobu dušičkové vazby
z přírodních materiálů. Pokud máte přírodniny, které chcete na vazbu použít, neváhejte si je přinést, jinak bude na výběr
z našich zdrojů.
Zora Dostálová

Blahopřejeme

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

70 let

 udmila Ďurčová, Miloslava Píchalová, Drahuška Janová, Mgr. Jiřina Mitošinková,
L
Alena Pospíšilová, Josef Mazal, Jaroslav Řezníček, Stanislav Kleiner, Jana Koutná,
Ivanka Svozilová, Miloslava Nováčková, Anna Rosenbergová, Richard Vaverka, Ing.
Věra Vymětalová, Jana Černá, Věra Kopcová, Blažena Skopalová, Pavel Domanský,
Jiřina Svoradová, Ing. Ladislav Výtvar, Stanislav Zbořil, MUDr. Vlastimil Vysloužil
Rudolf Chvaja, Irena Michalcová, Alois Smékal, Marie Korčáková, Ludmila
let Laníková, Mgr. Miroslav Sonnevend, Peter Ščipák, Jan Sovík, Oldřich Soural,
Anna Chovanová, Emil Mackuliak
František Hofschnaidr, Libuše Kolečková, Iva Majerová, Jan Hloch, Josef Novák,
let Leopold Sedláček, Anděla Vymětalová, Libor Knězek, Libuše Krylová
Jan Pejchota, Marie Pospíšilová, Jaromír Šrámek, Jan Zbraněk, Františka Frimmelová, Anna
let Ježková, Libuše Tomanová, Rudolf Novotný

75
80
85
90 let
91 let
92 let
93 let
Dílo, které prošlo ohněm 94 let
96 let
Všechny přednášky a besedy AKADEMIE SENIORŮ
se uskuteční v prostorách OS LIPKA,
Tetín 1, II. patro (pokud není uvedeno jinak).
Těšíme se na vaši návštěvu.

Pilátův soud na sv. Hostýně
Vojtěch Pařík
Na říjen 2015 připravil Klub
historický a státovědný v Prostějově přednášku akademického sochaře a restaurátora
Vojtěcha Paříka, který společně se svou manželkou, uznávanou šperkařkou Passionarií
Pařík, pracoval posledních
šest let na obnově rozměrné
mozaiky Jano Köhlera nazvané Pilátův soud. Původní části
mozaiky, umístěné na průčelí
první kaple křížové cesty na
sv. Hostýně, těžce a nenávratně poškodily povětrnostní
vlivy, a proto se ve správném
smyslu slova vlastně nejedná
o obnovu, ale o jakousi tvorbu
druhého originálu mistrovské
Köhlerovy práce.
Restaurátor se s posluchači
podělí o zajímavosti, na které
při práce narazil. Předmětem
výkladu bude nejen osoba
Jano Köhlera, ale především

Jan Černohous, Ilona Vencová, Ing. Miloš Kleiner, Jarmila Gajdošová
Jiří Ovad, Libuše Dosedělová, Zdeňka Procházková, Františka Lošťáková,
Antonín Kopřiva
Milan Kleiner, Marie Roháčková, Libuše Brančíková
Miroslava Vaňková, Aurora Vymazalová, Jindřiška Vyroubalová, Vlasta Balzerová.
Anna Různarová
Leo Dadák, Vlasta Paňáková, Zdeněk Ptáčník.

Zdroj: Pavel Noha, oddělení DUHA - Kulturní klub u hradeb. Telefon 582 329 625

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

70 let
jeho keramické mozaiky při
křížové cestě na Hostýně.
Přednáška se bude konat ve
spolupráci s filmovou společností cine4net a k prohlédnutí
bude i model mozaiky prvního zastavení křížové cesty
v měřítku 1:1.
Akce se tradičně koná třetí úterý v měsíci, tj. 20. října
2015 v 17 hodin ve výstavním
a přednáškovém sále Státního
okresního archivu Prostějov
v Třebízského ulici č. 1. Všichni jsou srdečně zváni.
-tc-

75

rantišek Vykopal, Hana Šánová, Helena Sarnecká, Jarmila Metznerová,
F
Jindřiška Kovářová, Miroslav Zbořil, Ludmila Dohnalová, Milada Hanousková,
František Hurda, Mgr. Marie Růžičková, Marie Skopalová, Magda Oravcová,
Zdeňka Čepová, Pavel Trnavský, Milada Hloušková, Vratislav Slavík, Mojmír
Daněček, Josef Zedníček, Emil Galíček, Vratislav Jehlář, Olga Dostálová,
Božena Kalabisová, Libuše Klimešová, Miloš Lehar, Věra Svobodová, Bohuslav
Juřík, Marie Pravdová
Antonín Tauš, Jiří Kubíček, Zdeňka Spáčilová, Ing. Emil Pechert, Alois
let Petřík, Jana Štanderová, Jiřina Pankevičová, Anna Burgetová, Ján Németh,
Věra Přikrylová, Mgr. Marie Svobodová, Josef Rimanovský, Bohumil Pácl,
Miroslav Kalabis, Zdeněk Šťastný, Jiří Štěpán
Stanislav Němec, Anna Jankůová, Věra Martinková, Rudolf Paar,

let Josef Ryšánek, Františka Langerová, Ludmila Začalová, Drahomíra
Franková
Naděžda Kubalčíková, Karel Musil, Radmila Valentová, Alexander Birčák,
let Olga Víšková, Antonie Voráčová
František Hrubý, Milada Koutková, František Doležel, Jarmila Navrátilová,
let Miloslava Robová

80
85
90
let
Muzeum Drahany 91
92 let
93 let
94 let
95 let
97 let

Jak už čtenáři tohoto periodika vědí, v Drahanech nově existuje Muzeum Drahanské vrchoviny, které buduje nové a nové
expozice. Nyní je na řadě obyčejný venkovský koloniál – proto se znovu obracíme na čtenáře s prosbou, zda by nemohli
věnovat pro tuto zajímavou instalaci nějaké zbytky ze starého
obchodu, pulty, vitrínky, regály a podobný i drobný sortiment. Nově také přivítáme jakékoliv zbytky zařízení předválečné pekárny! Tu jsme právě v těchto dnech převezli a leccos
by ji mohlo doplnit.
Nabídky prosím na telefon 723 223 869, případně na
mail princip@seznam.cz.
Za pomoc mnohokrát děkujeme!
Strana 28

Společnost

Ludmila Lužná
Marie Hofmanová, Ludvík Chytil
Vlasta Melichárková, Bedřiška Grussová.
Jarmila Vincourková, Olga Východilová, Marie Dvořáková
Milada Brichtová, Ludmila Bendaková.
Marie Spáčilová

Zdroj: Pavel Noha, oddělení DUHA - Kulturní klub u hradeb. Telefon 582 329 625
30. září 2015

ww

Město Prostějov

w.

pr

os

te j

o v.e u

Prostějovské radniční listy

Kaleidoskop

Galerie Mánes Club
Kostelecká 18, Prostějov

VIKTOR HOHAUS
25. 9. - 28. 10. 2015
Otevřeno denně
9 - 12, 13 - 16 hodin, pátek do 17 hodin

Pozvánka
Klub Smajlík zve všechny děti na svá pravidelná setkávání
začínáme v úterý 6. října 2015 od 16.30 hod.
V prostorách církve Bratrské
Šárka 10a (za školkou), Prostějov
Čekají na Tebe hry, soutěže, a překvapení.
kontakt: Jana.hradecna@seznam.cz

2. 10. 2015 17:30 hodin
Nádvoří prostějovského zámku

Proměny

Pěvecký sbor Proměny pořádá v rámci kulturního grantu
Tisíc not na zámku
HUDEBNÍ SETKÁNÍ - pop, jazz, lidovky
Komorní sbor Lenky Dohnalové – Mlynářové
Proměny Prostějov
Taptýda Loučná nad Desnou
Sbormistři: Lenka Dohnalová, Pavlína Copková, Petr Lukáš
Klavír: Lena Pulchertová a Petr Mlynář
Akce se koná za podpory statutárního města Prostějova
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.
30. září 2015
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Galerie ART KAVÁRNY AVATARKA si opět dovoluje pozvat
přátele výtvarného umění na výstavu kreseb a maleb
o v.e u

Ve dnech 13. 10. až 8. 11. 2015
se představí svými díly Radoslav
Kočár. Před více než rokem měla
velmi pěkný ohlas jeho výstava
v Galeii RIC v prostějovském
zámku. Nynější říjnovou výstavou v AVATARCE vlastně organizátor výstavy představí díla, která se z kapacitních důvodů v roce
2014 vystavit nemohla. Samozřejmě budou doplněna aktuální
kolekcí nových maleb. Všechny
vystavené obrazy jsou olejomalby
na plátně, či pevné podložce a adjustovány v dřevených rámech.

R. Kočár zůstává u motivů krajiny, přírody Malé Hané, ale jeho
obrazy zachycují I dojmy z cest
po Litvě, Polsku, Itálii či Provance
apod.. Autorovy obrazy nabízejí
klidné, pohodové prožití nálady
zachycené na plátnech, příjemné
pocity ze ztvárněných motivů i užitých barev.
R. Kočár je autodidakt a k malbě

Poděkování výtvarníka Jana Jankůje muzeu
v Prostějově a návštěvníkům jeho výstavy

Těmito řádky bych chtěl poděkovat vedení muzea Prostějov za pozvání vystavovat, a celému jeho kolektivu za instalaci
výstavy výtvarníka a skláře Jana
Jankůje.
Díky jejich pomoci byla úspěšná nejen vernisáž, kdy i přes parný den zde byl hojný počet lidí,
a za přítomnosti pana primátora
Miroslava Pišťáka byla 16. čer-

vence zahájena. Děkuji všem návštěvníkům i za zápisy v knize, ač
některé jsem nemohl přečíst pro
neznalost jazyka a vůbec znaků,
jestli jsou japonské, čínské nebo
korejské. Ač se po padesátce neroste, asi jsem díky vaší chvále
o několik centimetrů vyrostl.
Proto všem moc děkuji a přeji
všem čtenářům zdraví a štěstí.

Výtvarník Jan Jankůj

Další promenáda letošního roku
Divadelní spolek Historia a Okrašlovací spolek Prostějov zvou na další promenádu, která se uskuteční
v neděli, 18. října 2015 ve 14 hodin, kdy se sejdeme
před radnicí a vydáme se k jednomu z měšťanských
domů, o kterých jsme zatím nemluvili – a dozvíme
se něco zajímavého z jeho historie. -ič-

PODĚKOVÁNÍ
Poděkování patří Ekocentru IRIS, které umožnilo Seniorům Prostějova navštívit
firmu NADĚJE paní Podhorné v Brodku u Konice. Děkujeme rovněž vedení prostějovské radnice za finanční
podporu.
V přednášce jsme se dověděli
mnoho zajímavého o nemo-

cech a možnostech jejich léčení
za pomoci bylinek a pupenů
rostlin. Přednáška byla určitě
přínosem pro všechny zúčastněné seniory. Ještě jednou díky.
Škoda jen, že pro déšť jsme
nemohli navštívit i krásnou
pěstitelskou zahradu a slíbenou
studánku.
Za seniory

Týnová Marie

se dostal ve větší míře vlastně až po
skončení aktivního profesního života a jakoby obloukem z počátků
svých malířských počátků z mládí.
Výstava bude samozřejmě uvedena vernisáží za účasti autora a to
13. 10. 2015 v 17.00 hodin s průvodním slovem PhDr. Antonína
Bůžka a malým vystoupením skupiny BAND-A.
Autor, organizátor i pracovníci
kavárny se těší na návštěvu příznivců výtvarného umění, jejich
posouzení výstavy jako celku i vystavených děl.
Pavel Gall

Společnost

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov
Říjen 2015
VÝTVARNÝ OBOR
Galerie Linka představí v říjnu a listopadu nejen oceněné
práce, které vybrala mezinárodní odborná porota, ale také
práce, které byly do 43. ročníku MDVV Lidice přihlášeny.
Uvidíte pestrou kolekci kresby, malby, grafiky, ale i fotografie
a prostorové práce žáků výtvarného oboru ZUŠ Vladimíra
Ambrose na téma „Světlo“.

PRONITKA
loutkařský odbor Sokola
I Prostějov zahajuje sezónu 25.
10. a 1. 11. 2015 pohádkou Perníková chaloupka. Každou neděli až do vánoc se můžete těšit
na klasické pohádky, znovu se
setkat s Kašpárkem, Honzou,
princeznami, čaroději, čerty
i drakem. Na listopad připravují
loutkaři představení O hastrmanovi z pera principálky Lucie
Hlačíkové. Při předvedení na národní přehlídce v Přerově vzbudilo veliký ohlas, takže i jiná loutková divadla je zařadila do svého
repertoáru. V prosinci určitě
nebudou chybět čerti a vánoční
pohádka. Příjemná zpráva je, že
vstupné zůstalo na symbolických
20Kč. Pronitka se těší na své stálé
a pravidelné diváky a hlavně na
ty, co přijdou poprvé a teprve objeví nezaměnitelné kouzlo loutkových divadelních představení.

TJ Sokol 1 Prostějov

Krestanské manáskové divadlo
Za jeden provaz

srdecne zve malé i velké
na predstavení

Lež má

krátké nohy

Hraje se

v nedeli 11. ríjna
v 15:00 hod. 2015

v prostorách Církve bratrské
Šárka 10a yza školkouH
Prostejov
Vstupné dobrovolné
kontakt: divadelko.cb@gmail.com
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Kaleidoskop

VZDĚLÁVACÍ AKCE
web: www.reikimorava.cz, tel: 582 336 195, e-mail: asociace@reikimorava.cz mob: 608 707 122

Asociace Reiki vás zve na říjnový seminář:

10. 10. 2015 sobota 10.00 hod
Tradiční Usuiho REIKI – I. STUPEŇ
– ART ECON - Střední škola Prostějov,
Husovo
nám. 91, 2. NP, multimediální učebna
Přibližně hodinová prezentace
o REIKI, potom iniciace na REIKI.
Následuje seminář o práci s energií
REIKI a průběžné procvičování jednot-

livých technik, které jsou součástí výuky všechny zájemce. Úvodní přednáška
prvního stupně. Iniciace probíhá indivi- s prezentací a odpovídáním na dotazy je
zdarma.
členové Rady
duálně.
 ASOCIACE REIKI MORAVA o. s.
Získáte certifikát a praktický manuál.
Ti, kteří již absolvovali I. stupeň u Dr. L.
Hodka nebo Mgr. R. Frantise mohou přijít na opakování (doporučujeme příchod
okolo 12 hod po úvodní části a iniciaci.)
Na výše uvedenou akci srdečně zveme

Projekt
„Seznamování
veřejnosti
s tradičním
Usuiho REIKI“
je spolufinancován
Olomouckým krajem a statutárním
městem Prostějov

Přehled odchycených psů v Prostějově, které je možné si osvojit
Voříšek - útulek pro psy, adresa: Samota 133, 798 58, Čechy pod Kosířem. Telefon: +420 776 189 235. E-mail: info@vorisek.org, webové stránky: http://www.vorisek.org/

Evid. č. 938/15 (Fifi) – fena kříženec, Evid. č. 924/15 (Šidlo) – pes kříže- Evid. č. 926/15 (Dario) – pes němec- Evid. č. 928/15 (Dafne) – fena hoštěně, nalezena dne 31. 8. 2015, mís- nec, nalezen dne 2. 8. 2015, místo ký ovčák, nalezen dne 12. 8. 2015, landský ovčák, nalezena dne 7. 8.
to nálezu: ul. Žeranovská
nálezu: sídl. E. Beneše
místo nálezu: lesopark Hloučela
2015, místo nálezu: ul. Určická
INZERCE

RIZIKOVÉ KÁCENÍ
STROMŮ

Chcete mít stabilní rodinný rozpočet!
přivydělejte si na neočekávané výdaje u nás.

Hledáme právě vás.

bezpečnosti, zdravotního
stavu stromů,
 Celková údržba zahrad,

15092630932

 Rizikové kácení stromů
 Kácení a ořezy stromů
 Poradenství v oblasti

 Prodej palivového dříví (smrk)

- nejlevnější cena v regionu

Konzultace ZDARMA
v rámci smluvené realizace

30. září 2015

15092630939

15082430799

www.extremni-drevorubci.cz

Extremni Dřevorubci

Co vám nabídneme

• bezúhonnost a spolehlivost
• komunikativnost
• práce na základě ŽL
• zkušenosti s prodejem výhodou

• zajímavé provize, služební telefon
• výplata každý týden
• zaškolení a databázi kontaktů
• samostatnou práci

volejte! 840 999 555

www.doorfin.cz

• prodej profesionálních čistících prostředků
• poradenství v oblasti úklidu
• úklidové služby
Wolkerova 2 (vchod z ulice Brněnská), Prostějov
tel. +420 774 149 221, pemauklid@pemauklid.cz,
www.pemauklid.cz

výsadba a tvarování stromů
a keřů, komplexní péče

Tel.: 775 399 243

Co od vás budeme očekávat

PŘIJMEME UKLÍZEČKU
NA ÚKLID FIREMNÍCH
PROSTOR, DOMÁCNOSTÍ
A BYTOVÝCH DOMŮ
NA HPP ( 20-40 hodin týdně )
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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 říjnu tyto akce:
akce na pomoc přírodě
Úklid Hloučely a Den zvířat
KDY: sobota 3. října od 9:00 do
13:00
KDE: biokoridor Hloučela, sraz
u občerstvení U Abrahámka
Tradiční podzimní úklid obou
břehů říčky Hloučely v rámci
kampaně „Ukliďme svět“. Současně proběhne společné čištění
a kontrola vyvěšených ptačích
budek a hmyzích hotelů. S sebou
pracovní rukavice a staré igelitové
tašky.
Po skončení úklidu bude pro účastníky zajištěno občerstvení u ohýnku
a nabídka fair-trade kávy. Pro děti
budou připraveny hravé aktivity na
téma Živáčkové na Hloučele. K vidění bude také „Výstava na stromech“.
tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 5. října, od 16:00 do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Poplatek
100 Kč za osobu na 2 pracovní hodiny.
přednáška nejen pro pedagogy
Geologie Prostějovska
KDY: pátek 9. října, od 16:00 do 18:00

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov
Přednáška RNDr. Vladimíry Jaškové
zaměřená na geologické zajímavosti
našeho okresu. Seznámíme se s dávnou historií Země, dozvíme se, co se
tu dělo v prvohorách a třetihorách
a které zajímavé organismy tu žily.
Povídání bude doplněno promítáním a ukázkou vzorků hornin a zkamenělin z našeho regionu.
akce pro veřejnost
Land Art na Hloučele
KDY: pátek 16. října, od 16:00 do 18:00
KDE: sraz v 16:00 u bistra Hloučela
(u ulice Pod Kosířem)
Na této výtvarné dílně se dozvíme,
co to je Land Art, a následně budeme
tvořit přímo v přírodě a z nalezených
přírodních materiálů. K výtvarnému
tvoření využijeme barevné podzimní listí, větvičky, kamínky apod.
osvětová akce pro veřejnost
Den stromů
KDY: sobota 17. října od 9:00 do 12:00
KDE: nám. TGM v Prostějově
V rámci celosvětové akce Den
stromů proběhnou na nám. TGM
aktivity pro všechny věkové skupi-

akce na pomoc přírodě
Sázení stromů na Hloučele
KDY: pátek 23. října od 16:00 do 18:00
KDE: sraz v 16:00 u občerstvení
U Abrahámka
Společné sázení v biokoridoru
Hloučela. Sazenicemi dřevin doplníme místa po výřezech a nahradíme stromky a keře, které uschly
tvořivá dílna
v horkém létě. Pro účastníky bude
Keramika
KDY: pondělí 19. října, od 16:00 do 18:00 na závěr připraveno malé občerKDE: Kovárna Ekocentra Iris, Huso- stvení.
vo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Poplatek akce na pomoc přírodě
100 Kč za osobu na 2 pracovní hodiny. Sázení stromů v sadu na Kosíři
KDY: sobota 24. října od 9:00 do 13:00
akce pro školy
KDE: sad Oulehle na Kosíři nad
Den stromů pro školy aneb Stromy Čelechovicemi, u 3. zastavení naprostějovských parků
učné stezky
KDY: čtvrtek 22. října od 8:30 do 11:30 Pokračujeme v postupné obnově
KDE: Kolářovy sady v Prostějově
ovocného sadu na Kosíři. Po zimPřírodovědná stezka pro žáky II. ních výřezech následuje výsadba
stupně základních škol. Poznávání dalších ovocných stromků, přestromů v parku, zajímavosti o životě devším švestek, třešní a jabloní.
stromů, určování stromů podle plo- Sraz účastníků je přímo v sadu,
dů a dřeva, luštění rébusů. Cena 25 začátek sázení je v 9 hodin. ZáKč/žák. Stezka je určena vždy pro jemci se mohou stát patrony jimi
jednu třídu a začíná každou půlhodi- vysazených stromků a získají tzv.
nu od 8:30 do 11:30 hodin. Nutno se „list patrona“. Pro všechny bude
předem přihlásit na iris@iris.cz nebo na závěr připraveno občerstvení
telefonicky na 582 338 278.
na ohýnku.
ny. Informace pro dospělé, výstava
o stromech, hravé, výtvarné a naučné aktivity pro děti, např. o známých
i neznámých plodech našich dřevin.
Kulturní program zajistí F&C kapela
Dojem a pěvecký sbor Nota Bene
Prostějov.

Vhodný vlak z Prostějova odjíždí
v 8:02, zpáteční spoj odjíždí z Kaple
nebo z Čelechovic kolem 13:30 hod.
vycházka pro rodiny s dětmi
Večerní přírodou
KDY: úterý 27. října od 17:00 do 20:00
KDE: sraz v 17:00 u občerstvení
U Abrahámka
Večer před státním svátkem se
společně vypravíme na vycházku
večerní přírodou kolem říčky Hloučely. Cestou nás bude čekat několik
zastavení zaměřených na smyslové
vnímání usínající přírody. S sebou si
vezměte lucerničku nebo lampion.
Putování zakončíme opět U Abrahámka u ohýnku. Účastníci si mohou přinést dobroty na opékání.
Akce finančně podpořili:
Statutární město Prostějov,
Olomoucký kraj,
Ministerstvo životního prostředí
v rámci projektů:
„Do přírody v každém věku“
a „Obnova ovocných sadů na
Kosíři se zapojením veřejnosti“,
Grant z Islandu, Lichtenštejnska
a Norska v rámci EHP fondů
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

KROCENÍ ČASU pod taktovkou DIVADLO POINT při Gymnáziu Jiřího

MOUDRÉHO PODNIKÁNÍ ŽEN V PROSTĚJOVĚ

Taky si někdy říkáte, jak
rychle ten život plyne? Kolik
toho a co všechno bychom ještě
chtěli stihnout, ale prostě a jednoduše nemáme na nic čas?
Jako by se čas někam vytratil
a nepatřil nám? A pak máme
v obdivu a tiché úctě lidi kolem
nás, kteří mají své jasně dané
plány a ty plní a plní. Uchopit
čas, polapit ho, zamrazit a dát
ho všem odloženým a nesplněným úkolům. Všem těm, na
které se možná ani nedostane.
S prokrastinací jsme se již
úspěšně poprali v září, ale
nadcházející podzim a naplno
zajetý návrat do školních a pracovních povinností vyžaduje
systém, řád a přehodnocení letních priorit.
KLUB MOUDRÉHO PODNIKÁNÍ ŽEN v Prostějově,
pod taktovkou původně učitelky dnes moderátorky, lektor-

ky a koučky s více než 20letou
praxí, Mgr. HANKY PÍSKOVÉ, pro Vás připravil tematický
večer věnovaný řízení času. Využijeme mnohaleté zkušenosti
našeho hosta s kloubením několika činností najednou v jednom dnu, týdnu, celém životě,
kde stále zůstává prostor pro
dobře odvedenou práci, uspokojivý pocit z celého dne, čas na
nás a naše blízké.
Přijde vám to málo? Ale není.
Co takhle zavést do našich životů TIME MANAGEMENT?
Srdečně Vás zveme ve středu
14. října 2015 od 17:30 do
19:30 hodin do Čajovny pod
pokličkou v Krasicích. Přijďte
se něco dozvědět o lepším řízení svých dnů. Více informací
získáte na tel. č. 605 051 955.
Těší se na vás „krotitelky
času“ z prostějovského klubu
MPŽ.
-rg-

Loutkové divadlo STAROST
zve v rámci vyhlášeného grantu
„1000 not na nádvoří prostějovského zámku”
na dvojí vystoupení dvou rodin Múzou políbených,
které se uskuteční v neděli, 4. října 2015 v 15.00 hodin
na nádvoří zámku v Prostějově pod názvem

PÍSNĚ VESELÉ I POHNUTLIVÉ
vstup volný
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Pátek 9. října v 19:00 hodin
Zion Squad: Záznam posledního koncertu.
Premiéra záznamu posledního koncertu prostějovské reggae kapely Zion Squad, který se odehrál na náměstí T.G.Masaryka 6. 6. 2014. Večer doplní promítání
dalších videí od Zion Squad a následná reggae párty.

krajiny plné močálů terorizuje rod Baskervillů. Dokáže
si doktor Watson poradit s metodou dedukční a převleky slavného detektiva?
Komediálně laděná inscenace na motivy románu
A. C. Doyla představí proslulé vyšetřovatele v poněkud jiném světle.
Hrají: J. Šprynar, O. Krátký, L. Kadlčík, J. Hyndrich,
Středa 14. října v 19.00 hodin
L. Hejlová, V. Lužný, K. Vejmělková, L. Kameníček, D.
TESTOSTERON (Andrzej Saramonowicz)
Krchňavý, J. Krátký, J. Mojžíš Krejčí, M. Nevrlá, A. Mlpřeklad: Tomáš Svoboda
čochová, A. Daněčková a další
„To znamená, že ony s náma vyjebávají za to, že
Režie: Aleš Procházka
se špatně chováme,… my to vůbec nemůžeme ovlivnit, protože nám to poroučí nějakej zasranej hormón
Čtvrtek 22. října v 19 hodin
…a nakonec, když ony dostanou trochu toho testosteE=mc2, LÁSKO MOJE
ronu... tak se chovají stejně jak my?“
(Patric Cauvin, Aleš Procházka)
Sedm chlapů, sedm povah, sedm nátur, sedm
Nejnovější inscenace Divadla Point vznikla volně na
rozdílných hladin testosteronu. Avšak jeden stejný motivy stejnojmenné knihy francouzského spisovatele
cíl. Stejná radost a stejná bolest. Muži o ženách a také Patrica Cauvina.
sami o sobě v drsné komedii, která si ani na svatební
Komedie o velké lásce pařížského kluka, který hltá
hostině nebere servítky.
americké filmy a hraje fotbal a americké dívky, která
Hrají: Vítězslav Lužný, Aleš Procházka, Jakub Krej- obdivuje Einsteina a touží po lásce jako z Romea a Julie.
čí, Lukáš Kameníček, Jan Šprynar a Miroslav Ondra Co na to kamarádi? A co na to dospělí?
nebo David Kolba.
Hrají: Eva Vychodilová/Aneta Dobrovolná, MarRežie: Jakub Hyndrich
tin Osladil/Ondřej Kroupa, Lukáš Kameníček/David
Přístupné od 15 let ! ! !
Krchňavý, Monika Nevrlá/Martina Smékalová, Micheala Zbudilová/Denisa Kopecká a Jiří Krátký
Sobota 17. října v 19 hodin
Režie: Aleš Procházka
KULTURNÍ DŮM U KORUNY
(PRAHA - RADOTÍN)
Pátek 30. října v 19 hodin
BASKERVILLSKÁ BESTIE
DIVADLO NA ŠANTOVCE (OLOMOUC)
(Arthur Conan Doyle,
TESTOSTERON (Andrzej Saramonowicz)
Aleš Procházka a kol.)
překlad: Tomáš Svoboda
Sherlock Holmes a doktor Watson na straně dobra.
Režie: Jakub Hyndrich
Proti nim stojí záhadná bestie, která uprostřed ponuré
Přístupné od 15 let ! ! !
30. září 2015
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Kaleidoskop

ŽENA V RYTMU PŘÍRODY jPodzimníjbylinkyjajpromítáníjj
Celoroční kurz obnovy ženské vnitřní síly a ženské přirozenosti

KAŽDÉ ÚTERÝ v čase 18:30 – 20:30 hod.
v „sále rytmiky“ KaS centra Prostějov,
2. patro - boční vchod od tržnice
S sebou: sukni, větší šátek, karimatku, příp. malý polštářek
Na společné setkání v ženském kruhu se těší a tímto srdečně
zvou Lucie a Anetta

www.zenavrytmuprirody.cz

Nordic walking v říjnu
Jak nordic walking pomáhá při různých zdravotních
potížích, snižování nadváhy
a zlepšování kondice? Jaká
je správná technika severské
chůze? Jaké vybavení je k chůzi potřeba? Pokud chcete
znát odpovědi na tyto otázky
a současně si nordic walking
prakticky vyzkoušet, přijďte na lekce v rámci projektu
Zdravé město Prostějov, které
se konají v Kolářových sadech
u hvězdárny ve středu 14. října v 15 hodin a ve čtvrtek 29.
října rovněž v 15 hodin.
Pokud vás nordic walking
zaujme, můžete se vydat i na
delší výšlapy okolo lázní Skalka
a Plumlova. Akce ve Skalce je

naplánována na neděli 11. října
ve 14 hodin, sraz je před budovou lázní. Akce v Plumlově
proběhne v sobotu 30. října ve
14 hodin, sraz je v kempu Žralok u Podhradského rybníka.
“Lekce v rámci Zdravého města
Prostějova 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,”
upozorňuje cvičitelka nordic
walkingu Lenka Sehnalová.

-red-

Veřejná sbírka pro
nevidomé Bílá pastelka

Tato celonárodní veřejná
sbírka na podporu speciálních výukových programů
a sociálních služeb pro těžce
zrakově postižené a nevidomé občany se letos uskuteční
již po šestnácté ve středu 14.
10. 2015. V ulicích měst v celé
České republice budou stovky
dobrovolných prodejců z řad
středoškolských a vysokoškolských studentů nabízet
bílou pastelku, jako symbol
světa nevidomých, za 20 Kč.
Pořadatelem sbírky je Sjednocená organizace nevidomých
a slabozrakých ČR (SONS
ČR) ve spolupráci s obecně
prospěšnými společnostmi

Tyfloservis a TyfloCentrum.
Zakoupením bílé pastelky pomůžete zrakově postiženým
lidem, aby mohli žít plnohodnotný život. 
SONS ČR
Oblastní odbočka
Prostějov
Alena Hejčová

VVVVZVVVVěVD
V

ČtverojročníchjobdobíjsjbylinkamijfjPODZIM
VVVVěVVVčVVVůVVůVVVěV
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použítVjiVnaVobkladyD
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VVVVVVčekD
VVD
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VÝLETY PRO SENIORY V ŘÍJNU

Milí výletníci, v říjnu je program akcemi doslova nabitý.
Věřím tedy, že si z následující nabídky vyberete.
Ve čtvrtek 8. října strávíme pohodové odpoledne při harmonice
v lázních Skalka. Seznámíme se
s historií lázní a ochutnáme léčivou
vodu z jednotlivých pramenů. Předpokládám, že většina účastníků si
také u nás v obchůdku předem rezervuje některou z procedur. V úterý 13. 10. si projdeme s průvodcem
přerovský park Michalov a navštívíme nedalekou ornitologickou
stanici ORNIS. Odpoledne, cestou
domů, nás čeká exkurze ve zvonařské dílně v Brodku u Přerova.
Ve čtvrtek 15. 10. se vypravíme
na hrad Pernštejn a do Bystřice

nad Pernštejnem. Od 21. do 24.
10. probíhají v Brně na výstavišti
veletrhy Rehaprotex a Medical
Fair zaměřené na zdraví, zdravý
životní styl a také na seniory. Právě ve čtvrtek 22. 10. bude v areálu
velmi zajímavý doprovodný program, určený seniorům. Pokud
tedy máte zájem, můžete se přihlásit i k návštěvě veletrhu. Mimochodem, Filemon & Baucis
bude mít na Rehaprotexu také
svůj stánek!
V úterý 27. 10. bych vás chtěla pozvat na exkurzi do skláren
v Úsobrně. Návštěvu výrobce
průmyslového skla (lahve na vína,
destiláty, flakonky na parfémy
apod.) spojíme s prohlídkou Kartografického centra ve Velkých

Opatovicích. Jedná se vlastně
o unikátní muzeum map.
Výlety pro seniory jsou pořádané ve spolupráci se Zdravým městem Prostějovem a za
finanční podpory statutárního
města Prostějova. Pokud chcete
mít jistotu, že budete o plánovaných výletech včas informováni, můžete se přihlásit
k odběru aktuálních informací
prostřednictvím emailu nebo
sms.
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. Těší se na vás
Jana Šmudlová

Operační sál Nemocnice Prostějov je nově vybaven high-tech antibakteriálním sklem

Jako vůbec první zdravotnické zařízení v republice byla Nemocnice Prostějov, člen skupiny
AGEL, vybavena technologicky
pokročilými antibakteriálními
skly. Novinka byla v srpnu nainstalována na jeden z pěti operačních sálů nemocnice. Hlavní
přínos speciálního skla spočívá
v eliminaci mikroorganismů
ihned při kontaktu s povrchem
skla. Na operačním sále se tak
30. září 2015

významně sníží pravděpodobnost vzniku perioperačních infekcí.
Antibakteriální sklo výrobce
AGC GLASS Europe kontinuálně eliminuje mikroorganismy
díky iontům stříbra, které jsou
rozptýleny do vrchních vrstev
skla. „Ionty stříbra reagují s bakteriemi a ničí je tím, že zablokují
jejich metabolismus. Tím přeruší
jejich mechanismus dělení,“ uve-

dl MUDr. Jiří Šťastný, primář
Centrálních operačních sálů
a centrální sterilizace Nemocnice Prostějov s tím, že díky speciálním sklům se zefektivní celková
spotřeba dezinfekčních prostředků a zároveň usnadní úklid operačního sálu.
Zbývající čtyři operační sály
Nemocnice Prostějov jsou obloženy plastovými tabulemi, které
musí kromě úklidu po každém

zákroku v pravidelných intervalech procházet také velkou preventivní dezinfekcí. „Pravidelné
preventivní dezinfekce díky unikátním vlastnostem skla odpadnou. Na jejich běžnou očistu totiž
stačí obyčejná mýdlová voda,“
vysvětlil primář Šťastný a doplnil, že vedlejším, avšak pro každodenní práci zdravotníků také
důležitým efektem nového skla
je estetické zkvalitnění pracov-

ního prostředí operačních sálů.
Celkové náklady na zhotovení
skla od jeho výroby až po náročnou instalaci dosáhly téměř 300
tisíc korun. Tuto částku firma
AGC GLASS Europe se sídlem
v Teplicích Nemocnici Prostějov
věnovala. Prostějovské operační
sály se tak staly prvním zdravotnickým pracovištěm v České
republice, které jsou antibakteriálními skly vybaveny.
-redStrana 33
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Závěrečné setkání rodinných „Soutěž „AKTIVNÍ SENIOR“
příslušníků a Komise pro rodinu

Dne 2. září 2015 proběhlo u 102.
průzkumného praporu generála Karla
Palečka závěrečné setkání Komise pro
rodinu s rodinnými příslušníky vojáků, kteří se v nejbližších dnech a týdnech budou vracet domů ze zahraničních operací v Mali a Afghánistánu.
Na úvod setkání proběhlo představení Komise pro rodinu, jejích členů a činnosti pro nově
příchozí rodiny těch, kteří budou působit od
října 2015 v zahraniční operaci v Afghánistánu. Poté už byly na programu přednášky
týkající se psychologické přípravy nebo zdravotních rizik spojených s působením a návratem vojáka ze zahraničí. Čím překvapit
nebo naopak nepřekvapit vojáka v prvních
dnech po příletu seznámila přítomné Mgr.
Helena Vrzalová „V den návratu prosím neplánujte nic velkého. Murphyho zákony jsou
celkem předvídatelné a poslední, co by chtěl
Váš nejbližší po návratu řešit, je porucha vozidla, náhradní přeprava nebo Vaše záchrana
z přeplněného nákupního centra.“ Přednáška
pana doktora Petra Dítě měla především
za úkol ubezpečit rodinné příslušníky, že
jsou vojáci po návratu řádně monitorování
a nehrozí nákaza žádnou vážnou nemocí.
K tomu mohli rodinní příslušníci zhlédnout
video o speciálním vojenském zdravotnickém zařízení Těchonín. Zde vojáci, vracející
se ze zahraniční operace, odevzdávají vzorky
do Sérové banky AČR. Všechny tyto infor-

u lidí zabodovala

Vědomostně - dovednostní soutěž
tříčlenných družstev, kterou připravila
městská policie společně s prostějovskou
knihovnou, ve spolupráci s dalšími partnery Zdravého města, pod záštitou statutárního města Prostějova měla u dříve narozených úspěch.
Vše zahájila náměstkyně primátora Ivana
Hemerková. „Jsme rádi, že jste přišli a doufám, že se i dobře pobavíte. Smyslem této akce
je prokázat spojení mezi mladší a starší generací a já vám přeji v soutěži hodně úspěchů.“
Na pomyslném startu se sešlo 36 soutěžících (27 žen a 9 mužů), kteří vytvořili 12 družstev. Na 15 stanovištích je čekaly vědomostní
úkoly strážníků, policistů a hasičů. „Studenti
Střední zdravotnické školy Prostějov prověřili zase znalosti první pomoci, s pracovníky
ČSOP RS Iris Prostějov se soutěžící podívali
na zoubek přírodě. Své zastoupení tady měla
i literatura a znalosti seniorů prověřili zástupci
prostějovské knihovny,“ uvedla Jana Adámková mluvčí Městské policie Prostějov, která
měla na starosti průběh soutěže. Jednotlivá
družstva pak našla v divácích velkou oporu.
„Ještě zdaleka nepatříme do starého železa.
Máme tady své zástupce Klubu turistů, kteří
budou soutěžit a my jim budeme fandit,“
smála se paní Zdeňka Bečičková. Její slova
potvrdila také Květa Zacpalová. „Přinesli
jsme s sebou transparenty našeho klubu
a jsme tu jako jejich podpora. Moc se nám to
zde líbí, jen víc takových akcí. Je to hezké, že
se něco dělá pro seniory.“ Na poslední chvíli
se rozhodla pro diváckou podporu také paní
Božena Perijancová. „Dnes nemám dobrý
den a asi bych nepodala pořádný výkon, tak
raději budu jako divák držet palce,“ uvedla.
Zajištěn byl také doprovodný program.
Prostějovská hvězdárna připravila přednášku o hvězdách. Účastníci měli možnost vyzkoušet si, jak se správně chodí se severskými
holemi, a to pod dohledem zkušené lektorky
Lenky Sehnalové.
Na družstva, která se umístila na prvních
třech místech, čekaly zajímavé ceny.
Výsledky soutěže:
1. místo Jana Červenková, Milan Adam,
Antonín Dušek

2. místo Jarmila Kršňáková, Jarmila Vojáčková, Stanislav Vojáček
3. místo Karla Chytilová, Zdeněk Chytil,
Petr Kunc
„Ti úspěšní dostali diplom, pohár a věcné
ceny v podobě poukázky do lékárny v hodnotě 250 korun. Vítězné družstvo vyhrálo
vyhlídkový let motorovým letadlem, věnovaný Aeroklubem Josefa Františka Prostějov,“
uvedla Jana Adámková. Bonusem navíc, pro
ty co se neumístili na prvních třech místech,
byl malý dárek. Nikdo tak neodešel s prázdnou. „Každý ze soutěžících dostal nákupní
tašku s reflexním doplňkem, stolní kalendář
na příští rok a žeton do nákupního košíku.
Měli jsme tu i drobné občerstvení, u kterého si
všichni příjemně oddechli,“ uzavřela Adámková a doplnila poděkování vedoucímu prostějovské hvězdárny panu Trutnovskému,
Lence Sehnalové – lektorce Nordic Walking
za doprovodný program a v neposlední řadě
i řediteli Základní školy Jana Železného, Janu
Krchňavému za poskytnutí materiálního vybavení.
-kaa-ja-

1502243/0194

INZERCE

mace mohou rodinám pomoci připravit se
na shledání se svými blízkými. Pro mnohé je
tato životní situace nová a každý se s odloučením a návratem vyrovnává odlišně.
Zatímco dospělí sledovali a poslouchali,
děti se zabavily u hraček, ve výtvarné dílně
nebo na lanové dráze, kterou pro ně připravili příslušníci praporu. Pro malé i velké pak
bylo přichystáno občerstvení.
Autor: rtn. Veronika Zdobinová
Foto: rtn. Veronika Zdobinová
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Velodrom Prostějov, čtvrtek – pátek 27. – 28. srpen 2015
Cyklističtí fanoušci v Prostějově
viděli cyklistické divadlo světové
úrovně. Vynikající čtvrteční výkony, kdy rekordy dráhy padaly jeden
za druhým, byly více než jen entrée
k pátečnímu programu, který vyvrcholil skvělým madisonem.
Sprinty opanovali závodníci
z Polska:
Čtvrteční sprint patřil polským
závodníkům, když zvítězil Damian
Zielinski, který si ve finále hladce
poradil s reprezentačním kolegou
Mateuszem Lipou, domácí Tomáš Bábek z Dukly Brno naopak
v jízdách o třetí místo podlehl v poměru 2:1 Kamilu Kuczynskému.
O vysoké kvalitě sprintu nejlépe
vypovídá úplná absence skvělých
sprinterů z Trinidadu a Tobaga
včetně obhájce loňského vítězství
Njisane Phillipa, jehož výkony
byly ovlivněny hendikepem vypůjčeného kola, když to jeho zůstalo
někde v Düsseldorfu na letišti, či
české jedničky a vítěze kvalifikace
Pavla Kelemena.
Scratch juniorů a juniorek:
Ve čtvrtečním scratchi juniorů

se v tom nejlepším světle předvedli závodníci z Ukrajiny, když
zvítězil Valdyslav Shcherban
před reprezentačním kolegou
Olegem Posikem, třetí místo pak
obsadil Metěj Kotouček z Favoritu Brno. Bohužel až čtvrté
místo obsadil domácí závodník
SKC TUFO Prostějov Matyáš
Strupek, který stejně jako prví
tři závodníci získal kolo náskoku.
V juniorkách bylo pódium cela
okupováno zahraničními závodnicemi, když zvítězila Solveiga
Baleišyté z Litvy, před druhou
Johannou Kitti Borisszou z Maďarska a třetí Dianou Halyukovou z Ukrajiny.
Po prvním dni omnia ve vedení
Manakov a Romanyuta:
Již ve čtvrtek se rozjelo omnium
mužů a žen kategorie elite. V této
„všezahrnující“ disciplíně byla k vidění celá plejáda hvězd nejvyšší
světové úrovně a závody podle toho
také vypadaly. Už úvodní scratch
byl světové úrovně a vylučovací
závod na závěr dne přinesl jeden
ze zlatých hřebů celé Grand Prix.
Ve strhujícím závodě zvítězil Viktor Manakov, nejlepší z českých

závodníků František Sisr obsadil
třetí místo, ale především domácí
závodník SKC TUFO Prostějov
Luděk Lichnovský předvedl výbornou jízdu světové úrovně a bral
deváté místo! V ženském omniu po
úvodním dni vedla Evgeniya Romanyuta, ovšem závodnice Dukly
Praha Lucie Hochmann byla na
výborném průběžném druhém
místě.
Ve hvězdně obsazeném omniu
zvítězil Viktor Manakov, mezi ženami nejlepší Romanyuta:
Omnia mužů i žen v pátek
gradovala, v závěrečné bodovačce
mužů po skvělém výkonu zvítězil domácí závodník SKC TUFO
Prostějov Wojciech Pszczolarski,
nicméně celkové vítězství si s velkým přehledem pohlídal Viktor
Manakov z Ruska, druhé místo
obsadila další z hvězd světové
cyklistiky Aaron Gate, třetí pak
Tim Veldt z Nizozemska. V ženském omniu zvítězila Evgeniya
Romanyuta z Ruska, na paty ji
však výrazně šlapala druhá Lucie Hochmann z Dukly Praha,
třetí místo brala Edita Jasinská
z Polska.

INZERCE

OLOMOUC
15.11.2015
Clarion Congress Hotel-(bývalý Sigma hotel)
-kongresový sál od 17:00

15092630935

ty a Horáka. Perfektní odpoledne
završila sladká odměna nejen pro
vítěze.
Druhý den v pátek 4. 9. 2015
byla akce určena pro žáky II. stupně.
Celkem osm prostějovských škol se
zúčastnilo sportovního klání nazvaného Aréna her. Za ZŠ Jana Železného byli vysláni ti nejstarší, a to deset
atletů ze třídy 9.A spolu s třídní učitelkou. Žáci soutěžili v deseti netradičních disciplínách a až do poslední
chvíle bylo skóre velmi vyrovnané.
Naše družstvo nakonec díky správné taktice a sportovním schopnostem zvítězilo a získalo první cenu,
výlet do Vídně na koloběžky.
Mgr. Marcela Nekoksová
Michaela Rullová

Svátek šachistů v Prostějově skončil

DVOJKONCERT

Předprodej: Společenský dům Prostějov-777770651;www.ticketstream.cz
Info centrum-Olomouc,Kroměříž a Přerov;ČD Olomouc-972741490
Zlatnictví Marie Vyškov Info:774114655,603163037;topkoncerty.cz cena:200,-
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Ve čtvrtek dne 3. 9. 2015 proběhl ve Sportcentru DDM 1.
ročník Miniarény her pro žáky
ze školních družin. Netradiční
a velice zajímavou akci pro děti
připravil v rámci Burzy zábavy
Mgr. Dalibor Ovečka ve spolupráci s pracovníky Sportcentra
a studenty SPŠP a O v Prostějově. Družstvo ŠD Jana Železného
ve složení Štěpán Buřt, Oscar
Langer, Collin Kolda, Martin
Hollý, Míchal a Julie Nekoksovi,
Veronika Veselá, Amálka Švalbová, Monika Medková a Nela
Derychová zvítězilo i díky přesně
vloženému žolíku a v do poslední
chvíle vyrovnaném klání porazilo
děti ze ŠD Melantrichova, Valen-

Tak by se mohlo nazvat skončení mezinárodního šachového turnaje Wisconsin Cup Prostějov 2015, který s finanční
podporou generálního sponzora firmy
Wisconsin Eng. a dalšího sponzora Olomouckého kraje a statutárního města
Prostějova proběhl v termínu 22. – 29. 8.
2015 v prostorách Národního domu.
Svojí účastí nepřekonal loňský ročník
který měl stejný počet hráčů, tedy 38 šachistů. Ten letošní měl rekord v počtu zástupců, celkem 18 šachových klubů a oddílů. Největší hvězdou a také favoritem
na vítězství byl odchovanec pořádajícího
SK Prostějov IM Jaroslav Bureš, který
v současné době již hájí barvy extraligového družstva ŠK Mahrla Praha. V prvním kole souhlasil s remizou s dalším
hráčem místního SK Prostějov který byl
v mládí jeho velkým vzorem. Poté již nic
neponechal náhodě a získal osm výher
v řadě, když porazil například v 5. kole
i druhého IM Viktora Volodina z Ruska.
Ve 4. kole vítěze 4. ročníku tohoto turnaj
Petra Zatloukala a v 6. kole vítěze loňského 9. ročníku Petra Matouška. Jako
jediný překonal hranici 8 bodů, když
získal ještě o polovinu víc a stal se tak již
po třetí vítězem tohoto turnaje. Dobrou
formu potvrdil také druhý mezinárodní
šachový mistr IM Viktor Volodin z Ruska, který je již pravidelným účastníkem
tohoto turnaje. Líbí se mu nejen krásná
hrací místnost, ale i přátelská atmosféra tohoto turnaje. V letošním ročníku
získal celkem 7 bodů a skončil na samostatném 2. místě. Další mezinárodní
účastník Bernhard RÜSSEL k nám zavítal z Německa. Také on, i když nepatřil

podle osobního hodnocení k favoritům,
si dokázal polepšit o 5 míst oproti nasazení a skončil na celkovém osmém místě
ziskem 5,5 bodů.
Za 2. místem IM Volodina pak skončili předchozí vítězové tohoto turnaje.
Vítěz 4. ročníku Petr Zatloukal z A64
Grygov obsadil 3. místo ziskem 6,5
bodů. Další samostatné 4. místo obsadil vítěz 5 ročníku Roman Závurka
z domácího oddílu SK Prostějov ziskem
6. bodů. Na 5. místě skončil se ziskem
5,5 bodů vítěz loňského 9. ročníku
Petr Matoušek ze Sokola Přemyslovice.
Turnaje se zúčastnili také mladí hráči
celkem 7 žáků a jedna dívka Daniela
Urbanová z domácího oddílu, která
byla vyhlášena nejlepší ženou turnaje
za zisk 3,5 bodů. Po skončení celého
turnaje tak bylo za přítomnosti generálního sponzora ředitele firmy Wisconsin Eng. rozdáno nejlepším hráčům ocenění v podobě finančních cen
a věcných darů v hodnotě téměř 25 000
Kč. Nejen vítězové, ale i nejlepší hráči
s nižším ELO obdrželi také věcné dary
a nezapomněli jsme ani na nejmladšího
hráče Jakuba Urbana 8.let a nejstaršího hráče pana B. Trimmela 76.let. Na
závěr ředitel turnaje poděkoval hráčům
za sportovní vystupování i předvedené
výkony, dále poděkoval sponzorům této
akce, bez jejichž pomoci by se tato akce
nemohla uskutečnit a pozval hráče i na
další šachové akce v našem městě. Generální sponzor poté poděkoval hráčům za
předvedenou hru a pozval je i na další,
v pořadí již 11. ročník tohoto turnaje.
Ing Karel Virgler, ředitel turnaje
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Výsledky MČR v lukostřelbě

Vrcholem lukostřelecké sezóny jsou MČR všech věkových kategorií. Na těchto mistrovstvích
pravidelně startují i členové Lukostřelby Prostějov.
V termínu 20. 8-21. 8. 2015 se
konalo MČR dorostu a dospělých
v Plzni.
Na medailová umístění jsme
dosáhli v kat. juniorů. V kvalifikaci
si nejlépe vedl Michal Hlahůlek,
který do eliminačních kol postupoval z prvního místa nástřelem 614b. V setových soubojích
postoupil až do finále, kde svedl
vyrovnané utkání s Jarochem (Ostrava). Souboj skončil nerozhodně
5:5, rozhodnout musel rozestřel na
jeden šíp. Michal zasáhl desítku,
Jaroch pouze devítku. Michal tak
získal juniorské zlato. Další z našich juniorů Dominik Chlachula
vybojoval bronzovou medaili.
V seniorské kategorii si zlato odvezl Milan Hajduk.
V soutěži družstev pak zlato
vybojovalo družstvo seniorů (Milan Hajduk, Zdeněk Zapletal, Ivo
Macenauer), které postupovalo ze
čtvrtého kvalifikačního místa.
Stříbrnou medaili získalo družstvo mužů, které bylo po kvalifikaci na druhém místě (1798b).
V setových soubojích se z 1/8 probojovali až do finále, kde v souboji
o zlato prohráli s družstvem 1.LK
Plzeň 2:6b. Družstvo startovalo ve
složení Michal Hlahůlek, František
Hajduk, Kamil Kovář a Miroslav
Hudec.
V soutěži kladkových luků bylo
naše družstvo po kvalifikaci na
3. místě, v eliminacích si pak po
postupu do finále vybojovalo stříbrnou medaili. Složení družstva
Vladimír Michejda, Petr Musil, Jiří
Sedláček.
MČR žáků se konalo 28. -29. 8.
2015 v Praze.
Výborně si vedly mladší žačky
Eliška Novotná, Bára Machalíková
a Terezie Moudrá, které vyhrály
jak kvalifikaci, tak i setové souboje
a získaly zlatou medaili v soutěži
družstev.
V kvalifikaci jednotlivců, která
se střílí na vzdálenost 30 a 20m,
si naše děvčata nastřílela osobní
rekordy. Eliška Novotná vyhrála
kvalifikaci nástřelem 623b.
V semifinálovém souboji proti
sobě nastoupily Eliška Novotná
a Bára Machalíková. Z tohoto
souboje, který byl vyrovnaný, postoupila do finále Bára Machalíková. V souboji o zlatou medaili ji
porazila Nikol Lettlová ze Znojma.
Přesto zisk stříbrné medaile je pro

Sport

Parašutisté DUKLY Prostějov
ovládli mistrovství Evropy
v klasickém parašutismu

Se sedmi medailemi z toho s čtyřmi tituly mistrů Evropy ukončili parašutisté DUKLY své vystoupení na 8. ME seniorů a 5. ME
juniorů v klasickém parašutismu v bulharské Montaně. Evropského šampionátu se zúčastnilo 17 národů (11 plných národních
týmů) s výjimkou asijské Číny tvořené celou světovou špičkou
v tomto sportu.
Čeští parašutisté patří dlouhodobě ke špičce a to zejména díky
úspěchům profesionálů z Dukly Prostějov. Družstvo mužů ve složení Jindřich Vedmoch, Jiří Gečnuk, Libor Jiroušek, Hynek Tábor
a Miloslav Kříž získalo titul mistrů Evropy v celkovém hodnocení, Jiří Gečnuk se stal mistrem Evropy v kombinaci, Libor Jiroušek mistrem Evropy v individuální akrobacii v novém evropském
i světovém rekordu a junior Petr Chládek juniorským mistrem
Evropy v přesnosti přistání. Tyto tituly doplnili ještě Jiří Gečnuk
stříbrnou medailí v individuální akrobacii, Ondřej Žák bronzem
v přesnosti přistání juniorů a družstvo v přesnosti přistání.
Báru velký úspěch. Eliška Novotná
skončila na čtvrtém místě, Terezie
Moudrá byla šestá.
Medaile se také dávají za jednotlivé vzdálenosti. Eliška Novotná
získala zlato za 30m, bronz za 20m,
Bára Machalíková brala bronz za
30m.
A v soutěži starších žáků startoval Michael Roba. Byl to jeho
první start ve vyšší kategorii a vedl
si dobře. Starší žáci střílí na vzdálenost 50m a 30m. V kvalifikaci obsadil 4. místo, v setových soubojích
vypadl v ¼, a obsadil tak 7. místo.
Na vzdálenost 50m získal bronzovou medaili.
Finále I. ligy mužů, žen a ligy
kladkových luků se konalo
5. 9. 2015 ve Voticích.
V soutěži I. ligy mužů si naše
družstvo v posledním kole vedlo
výborně když s přehledem vyhrálo
kvalifikaci nástřelem 1851b.
V setových soubojích v ¼ nastoupili proti Sokolu Vršovice a vyhráli 6:2b. V semifinále se utkali
s družstvem Startu Praha, i zde
získali vítězství 5:1b. Ve finále
se náš tým utkal s týmem 1. LK
Plzeň, kterému podlehl na nedávném MČR. Utkání skončilo
nerozhodně 4:4, následoval rozstřel a úspěšnější byl opět soupeř
z Plzně. Cenné body za druhé
místo, spolu s body z kvalifikačního kola, byly přičteny k bodům
za předešlá kola a naši muži se
mohli radovat z celkového vítězství v letošním ročníku soutěže
I. ligy mužů. Družstvo startovalo ve složení: Michal Hlahůlek,
František Hajduk, Kamil Kovář,
Martin Bulíř, Miroslav Hudec.
Družstvo žen zaznamenalo v posledním kole zlepšení,
v kvalifikaci jen těsně skončilo

na 4. místě. V setovém souboji
dotáhly s favoritkami z Ostravy
utkání až do rozstřelu, kde však
byly ostravské lukostřelkyně
přesnější. Boj o třetí místo svedly z plzeňským celkem. Utkání
opět zakončil rozstřel, ve kterém
byly úspěšnější naše ženy. Přesto
to v letošním ročníku na lepší
umístění nestačilo. Družstvo žen
skončilo na 4. místě. Družstvo
startovalo ve složení: Magda
Robová, Hanka Majarová, Lucie
Šedová, Markéta Marková.
Velké zlepšení jsme zaznamenali v lize kladkových luků. V kvalifikaci předčili náš tým pouze lukostřelci z favorizovaného týmu
KLK Praha. V eliminačních soubojích v ¼ porazili Prostějováci
KLK „B“ 221:168b, v semifinále
svedli vyrovnaný souboj s družstvem LK Litvínov, který skončil
nerozhodně 222:222b. V dalším rozstřelu dne však byli naši
muži úspěšnější a výhrou si zajistili účast ve finále. Ve finálovém
utkání už nestačili na favority
z KLK „A“ kteří zvítězili v poměru 222:227b. Součtem bodů ze
čtyř kol si naše družstvo kladkových luků vybojovalo v celkovém
hodnocení 2. místo. Je to nejlepší umístění, které v této soutěži
dosáhlo. Družstvo startovalo ve
složení: Vladislav Michejda, Petr
Musil, Jiří Sedláček.
Děkujeme všem členům našeho oddílu za dosažené výsledky,
medailistům gratulujeme.
Poděkovaní patří také našim
sponzorům, bez jejichž podpory
bychom na tyto výborné výsledky nedosáhli. Jsou to Norma R.Z.
s.r.o., statutární město Prostějov,
Olomoucký kraj, Zámečnictví
Svoboda.

Výsledky ME družstva:
Přesnost přistání:
1. místo Slovinsko, 2. místo Rusko, 3. místo Česká Republika
Kombinační hodnocení:
1. místo Česká republika, 2. místo Rusko, 3. místo Německo
Jednotlivci - senioři (umístění našich závodníků do 10. místa):
Přesnost přistání:
4. místo Jiří Gečnuk, 6. místo Jindřich Vedmoch a Hynek Tábor
Individuální akrobacie:
1. místo Libor Jiroušek, 2. místo Jiří Gečnuk
Kombinace:
1. místo Jiří Gečnuk, 4. místo Jindřich Vedmoch,
8. místo Hynek Tábor
Jednotlivci - junioři:
Přesnost přistání:
1. místo civ. Petr Chládek / SDJ, 3. místo por. Ondřej Žák

Horolezecký kroužek
Na ZŠ Horáka bude od 1. října v nabídce kroužků opět horolezecký kroužek pro žáky škol zřizovaných městem Prostějovem, a to každé pondělí a středu od 17:00 do 18:00 hodin - zdarma. Kroužek
povede pan Z. Vychodil.
-redStrana 36
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Společnost

INZERCE

Official
Cambridge
Exams
Preparation
Centre

Uplynulou středu odpoledne se obřadní síň prostějovské radnice zaplnila dětmi
různého věku a jejich rodiči či blízkými.
Šlo o absolventy mezinárodně uznávaných zkoušek University of Cambridge, na
jejichž úspěšné složení je připravuje prostějovská jazyková škola BIG BEN.
Zkoušky proběhly v květnu letošního roku.
„Naše jazyková škola děti poctivě připraví,
vlastní examinátoři jsou certifikovaní přímo
z Cambridge a naši studenti absolvovali tyto
zkoušky v certifikovaném centru v Olomouci,“ objasnila ředitelka Zuzana Šutová.
V prostějovské „jazykovce“ se opravdu
mají čím chlubit. Vždyť od založení školy
udržují u těchto prestižních zkoušek sto-

procentní úspěšnost, což je činí dlouhodobě
nejúspěšnější školou v republice. V uplynulém školním roce ze šesti dětí přihlášených
na nižší úroveň zkoušky (KET) získaly tři
vyznamenání, na prostřední úrovni PET
z devíti přihlášených dokonce sedm.
Předání certifikátů, které jsou opravdu
vydávány v anglickém Cambridge a mají
ochranné prvky proti padělání, byl tedy
slavnostní okamžik. Absoloventy přišla
pozdravit a osobně každému pogratulovat
první náměstkyně primátora Statutárního
města Alena Rašková.
„Docela vám závidím, že své znalosti budete mít možnost uplatnit v praxi. V našich
dobách byly tyto možnosti velmi omezené.
Přestože umím rusky a mám základy španělštiny, němčiny a latiny, bez pravidelného
používání nemá znalost jazyků potřebný
efekt,“ připomněla náměstkyně. Nejen ona,
ale také vedení školy poděkovalo rodičům
za podporu svých dětí, kterým umožnili finančně náročné studium i samotné zkoušky
absolvovat. „Investice do vzdělání se vždycky
vrátí, nejsou to promarněné peníze,“ ujistila
přítomné Rašková.
Nezbývá než dětem popřát, aby se jim
Patnáct absolventů cambridgské zkoušky energie a čas vložené do studia v dalším žise svými certifikáty.  Foto: Tomáš Kaláb votě bohatě zúročily.

®
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Prostějovské radniční listy
1.SK Prostějov zažilo skvělý O pohár starosty SDH Krasice
vstup do podzimní sezóny
Město Prostějov

w.

pr

os

te j

o v.e u

Zatím nejlepší vstup do sezóny
mají za sebou fotbalisté 1.SK Prostějov. Do poloviny září odehráli šest
kol, v nichž pouze jednou remizovali
na hřišti nováčka z Otrokovic, jinak
si na své konto připsali pět vítězství,
což je posunulo do čela tabulky Moravskoslezské ligy.
Vše načalo vítězství 2:1 doma nad
Hulínem, což je pro další vývoj sezóny a psychickou pohodu týmu vždy
důležité. Rozhodla první půlhodina,
kdy Kroupa s Koudelkou zařídili rozhodující náskok, s prvním poločasem
byl herně spokojen i trenér František
Jura. Následovalo vybojované vítězství 1:0 v Hlučíně, kde vítěznou branku zaznamenal před přestávkou opět
Kroupa. „Ke třem bodům nás přivedl především poctivý týmový výkon.
Otěže zápasu jsme drželi v našich rukou a zápas dovedli do vítězného konce,“ hodnotil zápas asistent Roman
Popelka.
V dalším domácím utkání proti
rezervě Slovácka se před zraky předsedy FAČR Pelty blýskl Nekuda, který si připsal svě branky, třetí přidal
Kroupa a bylo z toho další vítězství
3:1. Následovalo utkání druhého kola

Stejně jako každý rok, proběhla v sobotu 5. 9. 2015 hasičská soutěž v požárním
útoku O pohár starosty SDH Krasice.
Tato soutěž se konala na domácí půdě
Krasic již podeváté.
Kategorii Mladších žáků vyhrálo domácí družstvo z Krasic, i přesto, že se takové
soutěže účastnilo vůbec poprvé. Na druhém místě se umístilo družstvo Soběsuky
A, tuto kategorii na třetím místě uzavírá
družstvo z Nenakonic.
V kategorii Starších žáků si nejlépe vedlo
družstvo Nenakonice A, kterému se poda-

domácího poháru MOL Cup, v němž
jsme přivítali druholigový Třinec
a po bezbrankovém výsledku jej vyřadili na penalty 5:4. „Postup jsme si
podle mého názoru zasloužili, kluci bojovali, dřeli a jsem moc rád, že
se to povedlo,“ byl s premiérovým
postupem do třetího kola spokojen
František Jura.
Síly pak poněkud chyběly ve víkendovém utkání v Otrokovicích, kde
jsme se sice záhy díky Kroupovi ujali
vedení, to jsme však až do konce neudrželi, byť jsme celý druhý poločas
hráli proti oslabenému soupeři. „Zápas
se vyvíjel ideálně pro nás, rychlý gól
soupeře přece jen zaskočil, první poločas jsme zvládli. Do druhého poločasu jsme nastoupili opačně, než jsme si
řekli v šatně,“ litoval Roman Popelka.
V dalších dvou domácíh zápasech jsme
ale nezaváhali, s Třebíčí si poradili 3:1
a s Břeclaví 3:2. Zbytečně jsme však
nechávali výsledek otevřený do posledních chvil.
V říjnu nás mohou přijít fanoušci
povzbudit 10. října od 15 hodin proti
nováčkovi z Mohelnice a 24. října od
14:30 hodin proti Líšni. Tomáš Kaláb
1.SK Prostějov

řilo porazit i domácí družstvo z Krasic, které
ale skončilo na neméně pěkném druhém
místě. Třetí příčku obsadilo družstvo ze
Svésedlic.
Během závodů vládla skvělá nálada
a všichni si tak užili výborný sportovní zážitek.
Starosta SDH Krasice by chtěl všem
poděkovat za účast a skvělou atmosféru
při letošní soutěži. Jeho poděkování patří
i statutárnímu městu Prostějovu za finanční
podporu mladých hasičů. Více informací

o SDH Krasice na www.sdhkrasice.cz

Racing Championship v Hořicích

V závěru prázdnin se v Hořicích konal další podnik z evropského seriálu IRRC /Internation Road Racing Championship/. Do tohoto podniku dostal Richard Sedlák divokou
kartu a mohl startovat v závodě supersportů s dalšími čtyřmi českými jezdci, kteří také
dostali divokou kartu. Sobotní kvalifikace znamenaly 7., resp. 9. místo z 24 přihlášených
jezdců. Závod byl obsazen jezdci z celé Evropy - Německa, Holandska, Švédska, Belgie,
Švýcarska, Rakouska a Slovenska. V neděli čekal na jezdce jeden dopolední a jeden odpolední závod. Richard Sedlák se v obou dvou závodech umístil na 5. místě, což je v této
zahraniční konkurenci velký úspěch. Poslední ze seriálu závodů na přírodních okruzích se
koná 5. - 6. 9. 2015 v Dymokurech. „Děkuji statutárnímu městu Prostějovu za podporu,
stejně tak jako svým partnerům a sponzorům,“ uvedl závodník. 
-red-
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Poradenské centrum Chcete žít bez dluhů?
Oddlužení je určeno pro všechny lidi,
České spořitelny, a. s., kteří mají
jakékoliv dluhy a mají jakékoliv příjmy
Vás zve, na nezávazné a bezplatné konzultace,
ohledně všech produktů ČS, a. s.
• Hypotéky od 1,85%
• Americké hypotéky od 4,99%
• Osobní účty u ČS, a. s. zdarma
• Stavební spoření (založení, úvěr)
• Penzijní zabezpečení
• FLEXI životní pojištění
• Pojištění majetku a autopojištění
• Investice (podílové fondy a cenné papíry)

(mzda, podpora, sociálka, důchod…)

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.

15092630929

15072930713

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

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

Zemní práce

15092630930

Menší stavby

Drcení a odvoz
dřevního odpadu

Rizikové kácení

Nákladní doprava do 12t

Sečení komunikací

