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Slovo 
úvodem

Vážení 
spoluobčané, 
letošní posled-

ní číslo Radnič-
ních listů přiná-
šíme se zhruba 
d v ou t ý d e n n í m 
předstihem. Dů-
vodů je více. Jed-
nak Vás nechce-

me ochudit o nabídku silvestrovských 
akcí či o připomenutí zbývajících 
adventních akcí, jednak v těchto lis-
tech najdete dva významné průzkumy 
a návrh rozpočtu. Byli bychom rádi, 
kdybyste se zapojili jak do průzkumu 
k aktualizaci Strategického plánu, tak 
do průzkumu připraveného Zdravým 
městem. Aktualizace Strategického 
plánu je náročným procesem a bez 
relevantní zpětné vazby od Vás, ob-
čanů, je taková aktualizace prakticky 
nemožná. Jsme si vědomi, že advent-
ní čas a vánoční svátky jistě nebudete 
trávit přemýšlením o problematice 
vývoje města, na druhou stranu právě 
v čase bilancování starého roku a plá-
nů do roku nového Vás může leccos 
podnětného napadnout i v souvislosti 
s rozvojem města.

Co se návrhu rozpočtu týče, je 
z hlediska nadcházejícího roku ten-
to dokument snad ještě závažnější. 
Propad sdílených daní v letošním 
roce, vinou ekonomické krize, pře-
sáhl sto milionů korun, což není 
částka nijak zanedbatelná. I z to-
hoto důvodu je třeba proto počítat 
s tím, že ne všechna přání a všechny 
podněty, zejména v oblasti investic, 
budou moci být vyslyšeny. Ani za-
stupitelé nebudou mít jednoduchou 
práci, aby z návrhu rozpočtu vybrali 
to nejdůležitější a nejpotřebnější. 
A nelehké rozhodování v oblasti fi-
nancí nás zřejmě čeká ještě i v celém 
příštím roce. 

Na závěr ale připomenu pozitiv-
ní zjištění – ekonomická krize se dle 
aktuálních zjištění neprohlubuje, na-
opak v příštím roce očekáváme mírný 
růst ekonomiky (v desetinách pro-
cent). 

Přeji Vám, vážení občané, krásné 
prožití zbytku Adventu, šťastné a ve-
selé Vánoce a pevné zdraví v novém 
roce 2010.

 Ing. Jan Tesař, 
 starosta města
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Příspěvek na obnovu 
kulturních památek 

z rozpočtu města Prostějova 
v Programu regenerace 

PMZ Prostějov v roce 2010
Rada města Prostějova po projednání 

doporučuje˝Zastupitelstvu města Prostějova 
schválit dle návrhu Komise pro regenera-
ci městské památkové zóny ze dne 03. 11. 
2009

a) zařazení obnovy níže uvedených objek-
tů do Programu regenerace městské památ-
kové zóny Prostějov v roce 2010

b) poskytnutí příspěvků na obnovu kultur-
ních památek v rámci Programu regenerace 
městské památkové zóny Prostějov v roce 
2010 (spoluúčast – závazný podíl města 
Prostějova na provedení obnovy kulturních 
památek v „Programu regenerace MPR 
a MPZ ČR na rok 2010 dle usnesení vlády 
č. 209/92“) u kulturních památek, kde není 
město Prostějov vlastníkem

Problematika sportovního 
areálu na sídlišti E. Beneše

Vyjádření k záměru zajišťovat provozová-
ní výstupů projektu Rozvoj volnočasové ak-
tivity ve městě Prostějově – sportovní areál 
sídliště E. Beneše

Rada města Prostějova po projedná-
ní rozhodla zadat veřejnou zakázku na 
službu – zpracování právního stanoviska 
k záměru zajišťovat provozování výstu-

pů projektu Rozvoj volnočasové aktivi-
ty ve městě Prostějově – sportovní areál 
sídliště E. Beneše JUDr. Michaelu Kin-
clovi, odborníku na veřejnou podporu 
v Evropské unii s tím, že při zadání této 
veřejné zakázky malého rozsahu nebu-
de uplatněn postup stanovený směrnicí 
Rady města Prostějova č. 9/2006, kterou 
se upravuje postup při zadávání veřej-
ných zakázek na dodávky, služby a prá-
ce malého rozsahu.

Prodej bytových domů 
(tzv. druhá vlna)

Rada města Prostějova po projednání 
A) doporučuje Zastupitelstvu města Pro-

stějova schválit
1) změnu Pravidel prodeje bytových 

domů z vlastnictví města Prostějova schvá-
lených Zastupitelstvem města Prostějova 
dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 spočí-
vají v rozšíření přílohy obsahující seznam 
bytových domů určených k prodeji o bytové 

domy uvedené v příloze tohoto materiálu,
2) postup při prodeji bytových domů na ul. 

Dolní 2, 4 a 6 v Prostějově, na ul. Palackého 2, 2a 
v Prostějově, na ul. Netušilova 3 v Prostějově a na 
ul. Wolkerova 31 v Prostějově tak, že nebytové 
prostory v těchto domech zůstanou v majetku 
města Prostějova a při prodeji bytů umístěných 
v těchto domech se bude postupovat analogicky 
dle schválených Pravidel prodeje bytových domů 
z vlastnictví města Prostějova schválených Za-
stupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 
usnesením č. 18099,

B) schvaluje změnu Mandátní smlouvy 
č. 2008/16/220 ze dne 02.09.2008 uzavřené 
mezi městem Prostějovem jako mandantem 
a společností Domovní správa Prostějov, s.r.o., 
se sídlem Prostějov, Křížkovského 36/7, PSČ: 
796 01, IČ: 262 59 893, jako mandatářem na 
zajištění realizace prodeje bytových domů dle 
Pravidel prodeje bytových domů z vlastnictví 
města Prostějova schválených Zastupitelstvem 
města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 
18099 takto:

a) seznam bytových domů určených k pro-
deji uvedených v příloze Mandátní smlouvy č. 
2008/16/220 ze dne 02.09.2008 bude rozšířen o by-
tové domy uvedené v příloze tohoto materiálu,

b) výše odměny bude stanovena ve výši 
500 Kč včetně DPH za jeden byt v prodáva-
ném bytovém domě a 1.000 Kč včetně DPH 
za jeden nebytový prostor v prodávaném 
bytovém domě. 
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Výpis z usnesení 76. schůze Rady města Prostějova, konané 24. 11. 2009
(kompletní materiál naleznete na www.prostejov.eu nebo k nahlédnutí na odboru kancelář starosty)

kulturní památka vlastník kulturní 
památky

druh prací částka

Nová radnice město Prostějov
restaurování vstupních 
dveří a zádveří na 
fi nanční odbor MěÚ

návrh rozpočtu 

kostel sv.Jana Nepo-
muckého

Českomoravské pro-
vincie Hospitálského 
řádu sv.Jana z Boha - 
Milosrdných bratří

restaurování 
nástěnných maleb 
kostela-levé poloviny 
3. travé lodi, horní části 
k římsám

200 000,00 Kč 

dům T.G.M. 21 Ing.Jiří Gottwald, 
Věra Švalbová

repase oken a dveří 
domu 80 000,00 Kč 

Národní dům město Prostějov

oprava bočního 
schodiště, oprava 
schodiště u předpro-
deje, oprava vstupu 
do divadla, oprava 
bočního dvouramen-
ného schodiště

návrh rozpočtu 

Stará radnice město Prostějov restaurování vstup.
dveří z lodžie návrh rozpočtu 

součet   280 000,00 Kč 

V tis. K
Hodnota díla Proinvest. Vysv tlivky:

Rok 2010 celkem celkem DPS - d m s pe ovatelskou službou DOT - dotace

1 200,000 80 000,000 73 000,000 Národní d m - stavební úpravy dotace MK PD - projektová dokumentace BYT - bytová výstavba

2 000,000 8 000,000 6 000,000 Nová radnice - dokon ení PD kan., ÚT,elektoinstalace,FO,v ž,bezbariérovost EPS dotace MK IS - inženýrské sít IS - inženýrské sít

20 000,000 25 000,000 5 000,000 Vn jší okruh Brn nská, Plumlovská v . PD (jihozápadní kvadrant) VTL - vysokotlak SKL - školy, školská za . 

500,000 3 000,000 1 500,000 Autobusové ekárny dotace ROP MK - Ministerstvo kultury SPT - sport, volný as

10 000,000 35 000,000 20 000,000 Husovo nám stí - rekonstrukce komunikací SFRB - Státní fond rozvoje bydlení ŽP - životní prost edí 

2 000,000 10 000,000 600,000 Husserlovo nám. - dokon ení  PD + realizace SFŽP - Státní fond životního prost edí OBB - obnova budov, památky

3 000,000 20 000,000 7 000,000 Regenerace Sídlišt  E. Beneše dotace MMR DUR - dokumetace k územnímu ízení KOM - komunikace

2 000,000 10 000,000 4 000,000 Dopln ní komunikací, chodníky a parkovišt  Sídl. Šárka - II. etapa TKO -  tuhý komunální odpad EÚO - energetická úsporná opat ení

1 000,000 55 000,000 53 000,000 St edisko mládeže kopané v Prost jov dotace DS - Domovní správa
10 000,000 100 000,000 10 000,000 PD rekonstrukce a využití zámku dotace KS,OKS - odbor kom. služeb

200,000 5 000,000 2 000,000 Bezbarierová trasa podmín no dot. ZŠ - základní škola
2 000,000 55 000,000 500,000 Dostavba ZŠ Vrahovice podmín no dot. MŠ - mate ská škola
5 000,000 14 500,000 200,000 CS  Hlou ela - biokoridor dotace MP - M stská policie
4 000,000 9 000,000 5 000,000 Muzeum - statika, fasáda, výtah VO - ve ejné osv tlení
5 000,000 20 000,000 3 500,000 Sportcentrum - Vápenice podmín no dot. TUV - teplá užitková voda
6 000,000 26 000,000 19 000,000 Sportcentrum - dostavba dotace VZT - vzduchotechnika

11 500,000 17 500,000 6 000,000 Budova ZŠ Husova - II. etapa dotace ND - Národní d m 
4 000,000 4 000,000 0,000 Petrské nám. - p ísp vek KÚ OlK VSH - víceú elová sportovní hala
1 000,000 2 000,000 200,000 ZŠ a RG  Studentská - zázemí pro atlety RG - reálné gymnázium
2 700,000 5 000,000 100,000 Vým na oken - Finská 9 podmín no dot. IDS  - integrovaný dopravní systém
3 000,000 6 200,000 300,000 EÚO MŠ Hana ka podmín no dot. RI - reinvestice nájemného

10 000,000 31 000,000 500,000 EÚO ZŠ Dr. Valenty podmín no dot.
5 000,000 20 000,000 200,000 PD a stavební úpravy - místní nádraží podmín no dot.

111 100,000 561 200,000 217 600,000

Text

Celkem investice navržené za adit do rozpo tu m sta pro rok 2010 v I. Fázi

Návrh pro zařazení investic stavebních do rozpočtu města Prostějova pro rok 2010

Pozvánka na zastupitelstvo
Zastupitelstvo města Prostějova se sejde na svém pravidelném zasedání v úterý 22. prosince 2009. 

Na programu bude mimo jiné i projednání rozpočtu města na rok 2010. 16. prosince 200916. prosince 200944
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Agentura Moody´s Rating udělila 
městu Prostějov opět nejvyšší hodno-
cení Aa1.cz v rámci České republiky 
se stabilním výhledem. Národní ra-
ting města Prostějov na úrovni Aa1.
cz odráží řadu faktorů, zejména jeho 
velmi dobré provozní výsledky a níz-
kou zadluženost. Omezujícím fakto-
rem ratingu je rozsáhlý investiční plán 
města, jehož realizace je doprovázena 
podstatným snižováním fi nančních 
rezerv. Ve střednědobém výhledu jsou 
však prostředky na fi nancování in-
vestic zajištěny významným objemem 
majetku k prodeji. Ratingové hodno-
cení zohledňuje také očekávaný pokles 
příjmů v letech 2009 a 2010 související 
s poklesem ekonomiky a také systém fi -
nancování samospráv, který dává měs-
tům v České republice omezený prostor 
pružně ovlivňovat a řídit své běžné pří-
jmy a výdaje. 

Silné stránky
Mezi silné stránky města Prostějov 

patří:
 Velmi dobré provozní výsledky 

hospodaření.
 Velký objem majetku určeného 

k prodeji by měl zabezpečit prostředky 
k fi nancování kapitálových výdajů, i když 
tím dochází k vyčerpání neobnovitelných 
zdrojů.
 Nízký dluh a příslib vedení města 

se dále nezadlužovat.

Slabé stránky
Mezi slabé stránky města Prostějov 

patří:
 Značný pokles sdílených daní oče-

kávaný v roce 2009 a možná i v roce 2010.
 Poměrně rozsáhlý plán investic.
 Finanční defi city způsobené zvý-

šenou investiční aktivitou města v po-
sledních letech výrazně snížily fi nanční 
rezervy města.
 Omezená fl exibilita příjmů a vý-

dajů v současném systému fi nancování.

Ratingový výhled
Výhled ratingu je stabilní.

Co by mohlo rating - ZVÝŠIT
Zvýšení ratingu je ve střednědobém 

horizontu nepravděpodobné.

Co by mohlo rating - SNÍŽIT
Prudké a trvalé zhoršení provozních 

výsledků hospodaření spolu s nárůstem 
dluhu v následujících dvou letech by 
mohlo vést ke snížení ratingu.

Finanční situace 
a výsledky hospodaření

Město Prostějov dosahuje velmi dob-
rých provozních výsledků, které byly 
v posledních několika letech podpořeny 
rostoucí ekonomikou (o 3 % v roce 2008 
a 6 % v letech 2005 - 07). Rychlost růstu 
provozních výdajů nepřesahovala růst 
provozních příjmů, což se projevilo ve 
stabilních hrubých provozních výsled-
cích okolo 18 % provozních příjmů v le-
tech 2006 - 08 a tím i v dobré kapacitě 
samofi nancování investic.

Druhá polovina roku 2009 přinesla 
prudký propad sdílených daní města 
Prostějova. I když město přijalo úspor-
ná opatření na straně provozních výdajů 
a v rámci rozpočtu si drží všeobecnou 

rozpočtovou rezervu, původní schválený 
rozpočet nebude naplněn. Moody’s oče-
kává výrazný pokles hrubého provozního 
výsledku pod 10 % provozních příjmů, 
přesto by však tento ukazatel měl zůstat 
kladný. Kromě rozpočtových škrtů vyu-
žije město ke krytí výpadku příjmů také 
své fi nanční rezervy, které byly v letoš-
ním roce posíleny privatizací městských 
bytů. Je také pravděpodobné, že rozpočtu 
uleví i zpoždění v realizaci části plánova-
ných investic.  

Rozpočet na rok 2010 by měl být se-
staven konzervativně, s příjmy pod úrov-
ní roku 2008 a omezenými provozními 
výdaji. Obnovení dosavadních provoz-
ních výsledků však až do roku 2011 není 
pravděpodobné. K oslabení provozních 
výsledků také přispívají rostoucí náklady 
na správu a údržbu zařízení vzniklých 
intenzivní investiční aktivitou uplynu-
lých let. 

Město plánuje pokračovat s realizací 
investičního programu s využitím stá-
vajících fi nančních prostředků a dalšího 
prodeje majetku a majetkových podílů, 
přičemž čerpání úvěrových zdrojů se ne-
předpokládá. Díky plánovaným příjmům 
z prodeje majetku (zejména byty a majet-
kové podíly) by město mělo být v násle-
dujících dvou letech schopno fi nancovat 
plánované investiční výdaje z vlastních 
prostředků. 

Z dlouhodobého hlediska se však, 
vzhledem k vyčerpání dosavadních více 
méně neobnovitelných zdrojů, kapacita 
samofi nancování investic výrazně sní-
ží. Město Prostějov bude poté nuceno 
omezit investice, zaměřit se na provozní 
přebytky a dotace jako hlavní zdroj jejich 

fi nancování, nebo přistoupit k čerpání 
úvěrů. Z tohoto hlediska bude Moo-
dy‘s hospodaření města průběžně moni-
torovat.

Prostějov si udržuje stále poměrně 
vysokou fi nanční rezervu. Kapitálové vý-
daje v letech 2005 - 07 přesahovaly 32 % 
celkových výdajů, což se projevilo v zá-
porném saldu rozpočtu, které bylo kryté 
z volných fi nančních prostředků. Rezerva 
na účtech města tak ke konci roku 2007 
poklesla na 10,5 % provozních příjmů 
oproti 33 % v roce 2004. Od roku 2008 se 
díky nové vlně prodejů majetku fi nanční 
rezerva postupně obnovuje a bude využi-
ta na krytí plánovaných investic v letech 
2009 - 10.

Provozní přebytky spolu s vysokými 
příjmy z prodeje majetku a s přispěním 
investičních dotací umožňují městu udr-
žovat vysokou míru samofi nancování 
investic. Díky vyšším příjmům město 
také do roku 2005 vykazovalo fi nanční 
přebytky (saldo rozpočtu bez fi nanco-
vání) a podstatné rezervy fi nančních 
prostředků. V roce 2005 dosáhla výše 
fi nančních prostředků na účtech města 
33 % celkových příjmů. Od roku 2005 
je saldo rozpočtu záporné v důsledku 
vysokých investičních výdajů, které pře-
kračují 32 % celkových výdajů. Zvýšené 
investice kryje město ze svých fi nančních 
rezerv bez využití úvěrů. Finanční defi cit 
dosáhl 13,6 % celkových příjmů v roce 
2006 a 8,1 % v roce 2007, v důsledku 
toho došlo k vyčerpání hotovostních re-
zerv na 9,3 % celkových příjmů ke konci 
roku 2007.

 Kompletní ratingové hodnocení 
 naleznete na www.prostejov.eu

Agentura Moody´s Rating udělila 
městu Prostějov opět nejvyšší hodno-

kávaný v roce 2009 a možná i v roce 2010.
Poměrně rozsáhlý plán investic

rozpočtovou rezervu, původní schválený 
rozpočet nebude naplněn Moody’s oče-

fi nancování, nebo přistoupit k čerpání 
úvěrů Z tohoto hlediska bude Moo-

Město Prostějov vyhlašuje granty na 
kulturní projekty města Prostějova pro 
rok 2010 s následujícím tematickým ur-
čením:

• Představení umění prostějovské mlá-
deže a studentů 

• Knižní medailonky prostějovských 
osobností 

• Oživení kultury v Prostějově 
(se zaměřením na podporu netradičních 
a experimentálních forem)

• Videodokumenty:
a) Prostějovské sakrální stavby
b) Volné téma
„V kulturní komisi jsme projednali nejrůz-

nější náměty a ty následně doporučili radě 
města. Téma „Oživení kultury v Prostějově se 
zaměřením na podporu netradičních a experi-
mentálních forem“ jsme zvolili proto, že zatím 

experi-

mentální umění formou grantu podpořeno 
nebylo a věříme, že se dočkáme řady příjem-
ných překvapení. Cílem tématu „Knižní me-
dailonky prostějovských osobností“ je, stejně 
jako v minulých letech, vznik publikací, které 
zároveň slouží k vytvoření specifické edice. 

Téma „Oživení kultury v Prostějově“ hovoří 
samo za sebe. Naším záměrem je renesance 
kulturního života v Prostějově. A konečně 
téma  „Videodokumenty“ navazuje na před-
chozí ročníky, kdy byly videodokumenty 
začleněny do grantového systému. Tentokrát 
bychom chtěli mimo jiné nasměrovat pozor-
nost uchazečů na zmapování prostějovských 
sakrálních staveb a zároveň dát prostor vol-
ným námětům,“ vysvětlil místostarosta města 
Prostějova Pavel Drmola (na snímku).

Termín uzávěrky řádně vyplněných žá-
dostí o veřejnou finanční podporu s označe-
ním „KULTURNÍ GRANT“ je stanoven do 
13. ledna 2010.  Jednání grantové komise se 
uskuteční 18. ledna 2010. S veškerými dotazy 
se, prosím, obracejte na adresu dagmar.casko-
va@prostejov.eu, tel. 582 329 331.

 Mgr. Jana Gáborová, 
 mluvčí MěÚ v Prostějově

Vyhlášení kulturních grantů pro rok 2009 Vyhlášení kulturních grantů pro rok 2009 
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Ve středu 2. prosince byl slav-
nostně otevřen dům v Prostějově, 
Kostelecká 17. Někdejší „dům 
hrůzy“, nazýván takto nelichotivě 
kvůli problematickým nájemní-
kům, se představil zcela nově. Na-
jdou zde bydlení totiž mimo jiné 
sociální skupiny také senioři, a to 
v bytech s pečovatelskou službou. 

„Město nabídlo seniorům 50 
bytů ve třetím až sedmém patře 
panelového domu, kde nájemné 
činí 40 korun na metr čtvereční. 
Byt s balkonem o rozloze 29 me-
trů přijde nájemníka  měsíčně 
na 2440 korun, byt bez balkonu 
s plochou 28 metrů pak na 2380 
korun,“ potvrdila místosta-
rostka Alena Rašková s tím, 
že o byty je obrovský zájem.

   Rekonstrukce domu s pěti desítkami 
bytových jednotek včetně rekonstrukce 
výtahu přišla na něco přes 4 miliony ko-
run. Mgr. Jana Gáborová, 

 tisková mluvčí MěÚ Prostějov
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Ve středu 2. prosince byl slav-
nostně otevřen dům v Prostějově,

V pátek 27.listopadu 2009 byl slavnost-
ně otevřen nově vybudovaný kruhový ob-
jezd nedaleko polikliniky a nemocnice.

„Tato, z hlediska dopravních omeze-
ní, náročná akce probíhala od července 
do konce října letošního roku. Vnitřní 
průměr křižovatky je 21,4 m a vnější 25 
m. Vnitřní prstenec je zatravněn a ole-
mován velkou žulovou kostkou,“ popsal 
místostarosta Miroslav Pišťák. Součás-
tí budování křižovatky byla i přeložka 
středotlakého plynovodu a zřízení ve-

řejného osvětlení u propojky. V rámci 
stavby byla zřízena také propojovací 
komunikace mezi ulicemi Mathono-
va a severní obslužnou komunikací 
pro zajištění příjezdu k nemocnici při 
výstavbě jak kruhového objezdu, tak 
i zastávek. Stavbu pro město Prostějov 
zajistila fi rma Strabag.  

Kruhová křižovatka byla vybudová-
na nákladem zhruba 5,1 milionů ko-
run. Mgr. Jana Gáborová, 

 tisková mluvčí MěÚ Prostějov

Město Prostějov otevřelo 
kruhový objezd u nemocnice

V pátek 27.listopadu 2009 byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná 
ulice Erbenova a náměstí Padlých hrdinů. 

„Příprava akce byla organizačně velmi náročná. Jedná se totiž o po-
měrně rozsáhlou akci, která vyžadovala zejména vzájemnou koordinaci 
a sladění požadavků všech zainteresovaných stran. Celý prostor se navíc 
nachází v bezpro-
střední blízkosti cen-
tra města, kde jsou 
velmi omezeny alter-
nativní možnosti do-
pravní obsluhy. Bylo 
tak nezbytné, aby 
veškeré zde provádě-
né práce proběhly co 
nejrychleji a zaru-
čily, že dlouhodobě 
nebudou nutné jejich 
další úpravy,“ vy-
světlil místostarosta 
Miroslav Pišťák.

V rámci samotné 
akce tak došlo nejen 
ke kompletní obno-
vě všech komunikací 
a chodníků, ale i k pře-
ložce plynovodu a vy-
budování nových ply-
novodních přípojek. 
Investiční akce přišla 
na zhruba 7,7 milionů 
korun. -red-

Město Prostějov otevřelo 
zrekonstruovanou ulici 

Erbenova a náměstí 
Padlých hrdinů
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„Tímto projektem došlo ke komplex-
nímu řešení autobusových zastávek 
v přestupním uzlu u hlavního železnič-
ního nádraží v ulici Janáčkova. Před-
chozí stav neodpovídal dnešním poža-

davkům na zajišťování služeb městské 
hromadné dopravy v souvislosti s tak 
rizikovým místem, jako je křížení ve-
řejné dopravy s dopravou individuál-
ní. Záměrem projektu byla revitalizace 

přednádražního prostoru se zaměřením 
na komfort cestujících a zjednodušení 
dopravní situace,“ popsal místostarosta 
Miroslav Pišťák.

Akce probíhala v období od polovi-
ny srpna do konce listopadu, dodava-
telem stavby je firma STRABAG. Šlo 
zejména o kompletní výstavbu nových 
živičných komunikací a zpevněných 
ploch, vybudováno bylo 22 nových 
parkovacích stání pro osobní vozi-
dla, k tomu 2 stání pro vozidla TAXI 
a chodníků ze zámkové dlažby. Dále 
zde vzniklo 15 nových autobusových 
zastávek, odstavných a parkovacích 
ploch pro autobusy. Součástí stavby 
byla také ochrana stávajících podzem-
ních inženýrských sítí, nová kanalizace 
a odvedení dešťových vod, rekonstruk-
ce veřejného osvětlení, výsadba 20 ks 
stromů a založení nových travnatých 
ploch. Stavba byla postupně realizová-
na tak, aby byl stále zachován přístup 
pěších k výpravní 

budově Českých drah, byl umožněn 
vjezd dopravní obsluze, vozidlům České 
pošty, Policie ČR a s minimálním ome-
zením autobusové dopravy, která byla 
převedena na provizorně zbudovaná 
nástupiště na ul. Janáčkova. Realizována 
byla i rekonstrukce plynovodu s fi nanč-
ní spoluúčastí JMP net. Celková inves-
tice dosáhla částky 22 milionů korun, 
dotace z ROP Střední Morava  činila 
přibližně 8,5 milionů korun. 

 Mgr. Jana Gáborová,
 tisková mluvčí MěÚ Prostějov

Nové zastávky 
v ulici Janáčkova
V pátek 27.listopadu 2009 byl slavnostně 
otevřen nově vybudovaný přednádraží prostor 
v ulici Janáčkova.
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Základní škola na ul. E. Valenty byla 
otevřena 1. 9. 1981. Jde o školu s rozší-
řenou výukou jazyků –anglického (od 
1. třídy), německého (od 6. třídy) a fran-
couzského (formou kroužku už na 1. 
stupni). V současné době má škola přes 
400 žáků. Je vybavena moderními audio-
vizuálními pomůckami nejen pro výuku 
jazyků, ve škole byly instalovány dvě in-
teraktivní tabule. Pro zkvalitnění výuky 
slouží odborné učebny fyziky a chemie, 
přírodopisu a zeměpisu, hudební výcho-
vy a literární výchovy, dvě učebny pro cizí 
jazyky, malá laboratoř, kvalitně vybavená 
počítačová učebna s přístupem na inter-
net. Velké prostory dílen jsou určeny pro 
pracovní a technickou výchovu. K výuce 
slouží i školní kuchyňka.

Okolí školy zahrnuje sportovní areál – dvě 
tělocvičny, velmi dobře vybavená posilovna, 

dvě venkovní hřiště na všechny druhy sportů. 
V areálu je dostatek zelených ploch pro sport 
i relaxaci. Žáci využívají i atrium školy.

Čtyři oddělení školní družiny pracují od 
6.30 h do 16.30 h a využívají nejen moderně 
zařízené učebny, ale i sportovní areál a vý-
hodnou polohu v blízkosti lesoparku Hlučela 
pro sportovní a odpočinkové aktivity.

Součástí školy je i školní jídelna, která vaří 
podle zásad zdravé výživy, najdete tu i školní 
bufet a v neposlední řadě také zubní ordina-
ci.

Při výchovně vzdělávací práci klade škola 
důraz na partnerské vztahy, klidnou atmosfé-
ru, zavádění nových forem práce, využitelnost 
učiva v praxi a na dodržování pravidel sluš-
ného chování. Důsledně vystupujeme proti 
projevům jakéhokoli násilí a šikany, snažíme 
se, aby naše škola byla školou bezpečnou.

Víme, že by děti měly trávit svůj volný čas 
smysluplně, proto je u nás v letošním školním 

roce pestrá nabídka zájmo-
vých kroužků, od sportovních 
a tanečních, přes umělecké, 
jazykové až po počítačové.

Výchovně vzdělávací práce 
je zaměřena nejen na kvalitní 
výuku, ale i na účast v nauko-
vých, sportovních a umělec-
kých soutěžích, v nichž se naši 
žáci již tradičně umisťují na předních místech 
v okresních, krajských a někdy celostátních 
kolech.

Žáci jsou připravováni na uvědomělou 
volbu povolání nejen v 9. ročníku, ale učite-
lé s nimi pod vedením výchovné poradkyně 
pracují po celou dobu školní docházky.

Výchovná poradkyně úzce spolupracuje 
s pedagogicko psychologickou poradnou a je 
koordinátorkou práce s dětmi se speciálními 
výukovými potřebami, které se s pomocí uči-
telů a dyslektických asistentek úspěšně začle-
ňují do běžné výuky.

Žákovská samospráva
Do chodu školy se tradičně, aktivně a rádi 

zapojují i žáci. Prostřednictvím žákovské sa-
mosprávy podávají návrhy vedení školy na 
zlepšení práce a prostředí školy, ale pořádají 
i vzdělávací a zábavné soutěže. Škola se snaží 
vést žáky k empatii, nechce, aby byli lhostejní 

ke svému okolí. Žáci adop-
tovali chlapce Mohameda 
z Guinei, sponzorují klo-
kánka v ZOO na Sv. Ko-
pečku u Olomouce. V ne-
poslední řadě spolupracují 
se Speciální školou Tetín, 
kde se už těší na tradičního 
Mikuláše, soutěže ke Dni 

dětí a na akci Děti dětem, kdy se žáci obou 
škol vzdělávají společně.

Žáci se také učí chovat ohleduplně ke své-
mu okolí, třídí odpad, pořádají sběr papíru, 
jsou zapojení do akce Recyklohraní. Každý 
rok využívají pro své hry a soutěže blízky le-
sopark Hloučela, tam se již tradičně pořádá 
Ekoden a Den dětí.

Oblíbená je i akce, kdy si žáci 9. tříd hra-
jí na učitele a zkouší učit ve třídách prvního 
stupně. Škola není jen o učení, ale i místo pro 
prezentaci toho, co děti umí, v čem vynikají, 
proto žákovská samospráva pořádá pěvecké, 
taneční a divadelní soutěže – úspěšná byla 
„VALENTY HLEDÁ TALENTY“, čeká nás 
soutěž „NA SCÉNU“.

Ve škole se také zasmějeme při „Dni naru-
by“ a při barevných dnech.

Všechny tyto akce přispívají k přátelské at-
mosféře nejen mezi žáky navzájem, ale i mezi 
žáky a učiteli.
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Sportovní areál  - v letošním roce byl v sousedství školy vybudován nový areál

Dramatický kroužek - tak nashledanou na prknech, která znamenají svět

Valenty hledá talenty – naši deváťáci opět v akci! Pro své spolužáky vy-
mysleli další úspěšnou soutěž. A musíme zdů-
raznit, že talentů zde máme opravdu dost.

Den naruby – naprostá změna osobnosti  –  9.A organizovala den plný převle-
ků, kde se každá dívka změnila v sympatického mladíka a každý kluk 
byl na chvilku dívkou k světu. Pozadu nezůstal ani učitelský sbor. 16. prosince 200916. prosince 200988
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http://zsval.pvskoly.czhttp://http://

Interaktivní tabule – prvňáčci si ji velmi rychle oblíbili

Jazyková učebna – naše škola se specializuje na výuku cizích jazyků, při kte-
ré mají žáci k dispozici moderně vybavené jazykové učebny.

Projekt „Les ve škole - škola v lese“ 

Besídka – v družině je zábava – právě teď se tu prohání andělská návštěva, 
doprovázená nehodnými čerty.

Interaktivní tabule – velký přínos pro 
výuku všech přírodovědných předmě-
tů

Naše děti pomáhají - malý Mohamed 
z „Adopce na dálku“ může díky jim 
chodit do školy

Společný den se žáky ze speciálních třídv praktickém podání žáků školy16. prosince 200916. prosince 2009 99
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Vážení občané města Prostějova,
město Prostějov v současné době pro-

vádí aktualizaci Strategického plánu roz-
voje města Prostějova, která bude zahr-
novat jak aktuální cíle, ke kterým by měl 

rozvoj města směřovat, tak i cesty, které 
by měly vést k jejich dosažení.

Aby bylo možné smysluplný a vyvážený 
strategický plán rozvoje města vypracovat, 
je nutná aktivní účast jeho obyvatel a všech 

subjektů z oblasti podnikání, výroby, slu-
žeb, kultury, školství, sportu a společenské-
ho i politického života města vůbec.

Proto se na Vás obracíme, formou do-
tazníku, s prosbou o spolupráci. Své při-

pomínky, doporučení a nápady napište 
do následujícího dotazníku. Po zpraco-
vání budou využity při přípravě aktuali-
zace Strategického plánu rozvoje města 
Prostějova.

Průzkum obyvatel města

 
I. BLOK IDENTITA S M STEM 

 
1) Jak dlouho bydlíte v Prost jov ? 

  od narození   
  p ist hoval(a) jsem se p ed ….. lety 

2) Uve te t i slova i slovní spojení, která se Vám vybaví p i vyslovení pojmu Prost jov:…………………………………………. 

3) P edstavte si, že k Vám p ijela návšt va, která nikdy v Prost jov  nebyla. ím byste se jí pochlubil(a)? 
  historickou ástí m sta  
  p írodními zajímavostmi v okolí  
  možnostmi kulturního vyžití  
  možnostmi sportovního vyžití 

 
  n ím jiným, uve te ím:…………………………………………………………… ………………………………………………… 

 
  ni ím 

4) Pokud by se Vám v budoucnu naskytla možnost odst hovat se z Prost jova, využil(a) byste ji? 
  jednozna n  ano   spíše ano    spíše ne    jednozna n  ne 

5) Co by bylo d vodem pro Vaše p ípadné st hování (odpov zte, prosím i v p ípad , že se st hovat nechcete)? 
1 = jednozna n  ano, 2 = spíše ano, 3 = spíše ne, 4 = jednozna n  ne 

) špatné životní prost edí     1   2   3   4  
) špatné pracovní uplatn ní ve m st  a okolí   1   2    3   4  
) nedostatek kulturního vyžití a trávení volného asu  1   2   3   4  
) nízká kvalita obchodu a služeb    1   2   3   4  
) nespokojenost se stávajícím bydlením   1   2   3   4  

neexistence funk ního trhu s byty    1   2   3   4  
) nespokojenost s bezpe ností ve m st    1   2   3   4  
) problémy s cizinci     1   2   3   4  

problémy s etnickými menšinami    1   2   3   4  
vzhled m sta (nap . zanedbané a zchátralé budovy atd.) 1   2   3   4  

) problémy s istotou a údržbou ve ejných prostranství 1   2   3   4  
p íliš velký provoz     1   2   3   4  

m) m stský styl života     1   2   3   4  
) jiný d vod, uve te jaký:………………………………………………………………………………… …………………………………. 

6) V p ípad  st hování byste se nejrad ji p est hoval(a): 
  do jiné ásti m sta, uve te konkrétn  do jaké:……………………………………………………… ………………………………… 
  do jiné ásti okresu    do jiné ásti Olomouckého kraje      do jiného kraje    mimo R 

II. BLOK KVALITA ŽIVOTA VE M ST  
 

7) Jak se v posledních letech podle Vás zm nila tvr  nebo ulice, ve které žijete? 
  zlepšila     z stala stejná     zhoršila 

8) Které místo v Prost jov  považujete za nejzanedban jší? 
……………………………………………………………………………………………………………...………………………………… 

pady napište
P zp

1.1.
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9) Jak vnímáte bytovou problematiku v Prost jov ? 
1 = jednozna n  ano, 2 = spíše ano, 3 = nemohu posoudit, 4 = spíše ne, 5 = jednozna n  ne 

a) byty jsou cenov  nedostupné   1   2   3   4   5  
b) byt  je nedostatek    1   2   3   4   5  
c) byty jsou nekvalitní    1   2   3   4   5  
d) byty jsou nevhodn  lokalizovány   1   2   3   4   5  
e) byty jsou p id lovány nepr hledn    1   2   3   4   5  

10) Existuje podle Vás v Prost jov  dostate ná nabídka pracovních míst? 
  jednozna n  ano     spíše ano     nevím 
  spíše ne      jednozna n  ne 

11) Existují podle Vás v Prost jov  dobré podmínky pro podnikání? 
  jednozna n  ano     spíše ano     nevím 
  spíše ne      jednozna n  ne 

 
12) Jste spokojen(a) s množstvím a druhy obchod  v Prost jov ? 

1 = jednozna n  ano, 2 = spíše ano, 3 = spíše ne, 4 = jednozna n  ne  
a) množství       1   2   3   4  
b) druhy        1   2   3   4  

Uve te, které druhy obchod  ve m st  postrádáte:…………………………………………………… ………………………………… 

13) Jste spokojen(a) s množstvím a druhy služeb v Prost jov ? 
1 = jednozna n  ano, 2 = spíše ano, 3 = spíše ne, 4 = jednozna n  ne 

a) množství       1   2   3   4  
b) druhy        1   2   3   4  

Uve te, které druhy služeb ve m st  postrádáte:……………………………………………………… ………………………………… 

14) Jste spokojen(a) s po tem za ízení a poskytovaných zdravotnických služeb v Prost jov ? 
1 = jednozna n  ano, 2 = spíše ano, 3 = spíše ne, 4 = jednozna n  ne 

a) po et za ízení       1   2   3   4  
b) po et poskytovaných služeb     1   2   3   4  

Uve te, která zdravotnická za ízení nebo služby ve m st  postrádáte:……………………………… ………………………………… 
 

15) Jste spokojen(a) s po tem za ízení a poskytovaných sociálních služeb v Prost jov ? 
1 = jednozna n  ano, 2 = spíše ano, 3 = spíše ne, 4 = jednozna n  ne 

a) po et za ízení       1   2   3   4  
b) po et poskytovaných služeb     1   2   3   4  

Uve te, která sociální za ízení nebo služby ve m st  postrádáte:……………………………………. ………………………………… 

16) Pokud máte n jaké výhrady k fungování p edškolních za ízení ve m st , uve te je: 
…………………………………………………………………………………………...............................………………………………… 
 

17) Pokud máte n jaké výhrady k fungování základních škol ve m st , uve te je: 
…………………………………………………………………………………………...............................………………………………… 
 

18) Pokud máte n jaké výhrady k fungování st edních škol ve m st , uve te je: 
…………………………………………………………………………………………...............................………………………………… 

19) Jste spokojen(a) s kulturním vyžitím v Prost jov ? 
  jednozna n  ano    spíše ano    spíše ne    jednozna n  ne 

 
Uve te, která kulturní za ízení ve m st  nej ast ji využíváte:………………………………………………... ………………………………… 
 
Uve te, která kulturní za ízení a kulturní akce ve m st  naopak postrádáte:…………………………………. ………………………………… 
 

20) Je podle Vás v Prost jov  dostatek p íležitostí pro aktivní sportovní vyžití? 
  jednozna n  ano    spíše ano    spíše ne    jednozna n  ne 

 
Uve te, která ve ejná sportovní za ízení nebo sportovní aktivity nej ast ji preferujete:……………………... ………………………………… 
 
Uve te, která ve ejná sportovní za ízení ve m st  naopak postrádáte nebo které sportovní aktivity nem žete ve m st  a jeho okolí 
provozovat:……………………………………………………………………………… ……………………………………………………….. 

5

9) Ja
1 = j

a) byty
b) bytt
c) byty
d) b t

1. 2.2.
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21) Je podle Vás v Prost jov  dostatek možností pro aktivní využití volného asu? 
  jednozna n  ano   spíše ano    spíše ne    jednozna n  ne 

Uve te, která klubová a zájmová za ízení ve m st  postrádáte. ………………………………………………………………………………… 

22) Cítíte se bezpe n  v ásti m sta, kde žijete? 
  jednozna n  ano    spíše ano    spíše ne    jednozna n  ne 

 
23) Pokud jste v p edchozí otázce nezvolil(a) možnost „jednozna n  ano“, uve te, co  konkrétn  a do jaké míry Vás z hledisk

bezpe nosti nejvíce zneklid uje? 
1 = jednozna n  ano, 2 = spíše ano, 3 = spíše ne, 4 = jednozna n  ne 

a) obavy z lidí žijících v této tvrti nebo ulici    1   2   3   4  
b) obavy o majetek       1   2   3   4  
c) nevhodné chování spoluob an      1   2   3   4  
d) astý výskyt problémových osob     1   2   3   4  
e) nedostate né pouli ní osv tlení     1   2   3   4  
f) nedostate ná poch zková innost m stské policie   1   2   3   4  
g) jiný d vod, uve te jaký:………………………………………………………………............................................................... …………… 

24) Uve te, které místo nebo místa považujete v Prost jov  za nejvíce nebezpe ná (ulice, nám stí, park, tvr  atd.)? 
……………………………………………………………………………………………………………...………………………………… 

 
 
 

III. BLOK DOPRAVA 
25) Domníváte se, že doprava p sobí v Prost jov  vážné problémy? 
  jednozna n  ano   spíše ano    spíše ne    jednozna n  ne 

 
26) Pokud jste v p edchozí otázce nezvolil(a) možnost „jednozna n  ne“, uve te co konkrétn  a do jaké míry podle Vás zp sobuj

ve m st  problémy v doprav ? 
1 = jednozna n  ano, 2 = spíše ano, 3 = spíše ne, 4 = jednozna n  ne 

a) špatná pr jezdnost      1   2   3   4  
b) ulice p epln né automobily     1   2   3   4  
c) málo míst k parkování      1   2   3   4  
d) problémy s bezpe ností silni ního provozu    1   2   3   4  
e) nedostate né dopravní zna ení     1   2   3   4  
f) jiný d vod, uve te jaký:……………………………………………………………….............................……………………………………
 
 

27) Jaká opat ení by podle Vás byla nejefektivn jší pro zlepšení dopravní situace uvnit  m sta, mimo vybudování obchvatu kolem
Prost jova? 

1 = jednozna n  ano, 2 = spíše ano, 3 = spíše ne, 4 = jednozna n  ne 
a) budování kruhových objezd      1   2   3   4  
b) výstavba parkoviš , parkovacích dom     1   2   3   4  
c) vylou ení parkování v centru     1   2   3   4  
d) výrazné zvýšení parkovného v centru    1   2   3   4  
e) budování p ších zón      1   2   3   4  
f) budování cyklostezek      1   2   3   4  
g) ešení nebezpe ných p echod  semafory    1   2   3   4  
h) jiný d vod, uve te jaký:………………………………………………………………............................... ………………………………… 

28) Zlepšuje se podle Vás postupn  možnost bezpe ného pohybu po m st  pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace? 
  jednozna n  ano   spíše ano    nevím    spíše ne    jednozna n  ne 

29) Jste spokojen(a) se sou asným stavem M stské hromadné dopravy v Prost jov ? 
1 = jednozna n  ano, 2 = spíše ano, 3 = spíše ne, 4 = jednozna n  ne 

a) frekvence a návaznost spoj      1   2   3   4  
b) dopravní pokrytí území m sta a jeho nejbližšího okolí  1   2   3   4  
c) komfort cestování      1   2   3   4  
d) ceny jízdného       1   2   3   4  

  nevyužívám MHD v Prost jov  

…………… 

3.3.
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IV. BLOK ŽIVOTNÍ PROST EDÍ 
30) Jaký je podle Vašeho názoru stav životního prost edí v Prost jov  a jeho okolí? 

1 = velmi dobrý, 2 = spíše dobrý, 3 = spíše špatný, 4 = velmi špatný 
a) ovzduší        1   2   3   4  
b) vodní toky a plochy      1   2   3   4  
c) p dy        1   2   3   4  
d) ve ejná zele        1   2   3   4  
 

31) Jste spokojen(a) s istotou a údržbou ve ejných prostranství v Prost jov ? 
  jednozna n  ano    spíše ano     spíše ne       jednozna n  ne 

 
32) Pokud jste v p edchozí otázce nezvolil(a) možnost „jednozna n  ano“, uve te, co Vám nejvíce z hlediska istoty a údržb

ve ejných prostranství ve m st  vadí:………………………………… …………………………………………………………………

33) Po m st  jsou rozmíst ny nádoby na separovaný odpad (barevné kontejnery). Jak tyto nádoby hodnotíte? 
  využívám je velmi asto   v bec je nevyužívám          dosta ující po et nádob   nedosta ující po et nádob 
  frekvence svozu je dosta ující   frekvence svozu je nedosta ující      jsou ú inné    jsou neú inné 

 
34) Uve te, co vy sám (sama) d láte pro zlepšení životního prost edí: ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 
V. BLOK ROZVOJ M STA 

 
35) Myslíte si, že se m sto Prost jov v posledních letech spíše rozvíjelo nebo upadalo? 
  rozvíjelo      stagnovalo     upadalo 

 
36) Jak vnímáte budoucnost Prost jova? 
  m sto se bude rozvíjet    m sto bude stagnovat    m sto bude upadat 

 
37) Které z následujících oblastí jsou podle Vás pro rozvoj m sta nejd ležit jší? Kam byste nejvíce sm ovali prost edky z rozpo t

m sta (ozna te maximáln  3 priority)? 
a) bytová výstavba    g) rozvoj školství 
b) podpora sociáln  pot ebných  h) rozvoj zdravotnictví 
c) snížení nezam stnanosti   i) rozvoj kultury, sportu a volného asu 
d) zlepšení dopravy    j) rozvoj služeb 
e) zlepšení životního prost edí  k) rozší ení i výstavba pr myslové zóny 
f) podpora malého a st edního podnikání l) jiná oblast, uve te jaká:………………………………….. 
 
na prvním míst :…………………………….       na druhém míst :…………………………    na t etím míst :…………………………………
 

38) M sto Prost jov je od roku 2000 lenem Národní sít  Zdravých m st R a realizuje místní Agendu 21 (podpora udržitelnéh
rozvoje na místní úrovni s aktivním zapojením ve ejnosti). Co o tom víte? 

  nevím o tom   vím o tom, ale nespat uji v tom zásadní p ínos   vím o tom a tuto aktivitu vítám 

39) Uve te, jak Vy sám (sama) aktivn  p ispíváte k rozvoji m sta:………………………………………………………………………. 

VI. BLOK SPRÁVA A SAMOSPRÁVA 
 

40) Jaký je váš názor na kvalitu následujících inností a služeb? 

 Výborná Dobrá Dostate ná  Špatná Bez vyjád ení 
Informa ní innost M Ú      
Práce ú edník  M Ú      

innost M stské policie      
Údržba silnic, chodník , p ístup. cest      
Vydávání povolení, licencí apod.      
Zásobování vodou, el. energií, palivy 
(plyn) a teplem      

Odvoz odpad       
 
Uve te, které innosti a služby byste si p ál(a) zlepšit a jak by mohly být zlepšeny: ……................................……………………………… 

4

30) J
1 =

a) ovz
b) vod

3. 4.4.
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41) Byl(a) jste už n kdy v kontaktu s následujícími organizacemi a odbory M Ú? Pokud ANO, uve te zda úsp šn  i neúsp šn . 

 Ne Ano, úsp šn  Úsp šn , ale s 
problémy Neúsp šn  

Vedení m sta Prost jova     
Odbor dopravy     
Finan ní odbor     
Odbor správy majetku m sta     
Odbor rozvoje a investic     
Odbor ob anských záležitostí     
Odbor sociálních v cí     
Odbor životního prost edí     
Odbor obecní živnostenský ú ad     
Odbor školství a kultury     
Odbor komunálních služeb     
Odbor správy a zabezpe ení     
Odbor informa ních technologií     
Stavební ú ad     
Informa ní centrum m sta     
Ú ad práce     
Katastrální ú ad     
Finan ní ú ad     
Okresní hospodá ská komora     
Policie R     

Pokud jste byl(a) s n ím nespokojen(a), jaké zm ny byste navrhoval(a), aby byly lépe uspokojeny Vaše pot eby? ………………………… 
 
Uve te, které další ú ady i instituce byste v Prost jov  pot eboval(a): ………………………………………………………………… 
 

42) Cítíte se dostate n  informován(a) o aktivitách a zám rech m sta? 
  jednozna n  ano   spíše ano    spíše ne    jednozna n  ne 

 
43) Jaké informace Vám nejvíce schází? Uve te konkrétn :…………………………........................... ……………………………… 

44) Odkud se dozvídáte nejvíce informací o práci samosprávy, d ní ve m st ? 
  z ú ední desky     z oficiálních internetových stránek m sta   z Radni ních list   

   z místních novin     z místního televizního vysílání     z místního rozhlasu 
  jinak, uve te jak:…………………………………………………………………… ………………………………………………… 

 
45) Máte n jaké p ipomínky k práci samosprávy, p ípadn  byste cht l(a) n co vzkázat? 
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

 
VII. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY RESPONDENTA 

46) Bydlišt  
  Prost jov   echovice   ech vky   Domamyslice     Krasice   Vrahovice   Žešov 

47) V k   …..  let 
 

48) Pohlaví   muž    žena 

49) Nejvyšší dosažené vzd lání 
  bez vzd lání nebo základní   st ední bez maturity   úplné st ední s maturitou      vyšší odborné        vysokoškolské 

 
50) Ekonomická aktivita 

  studující      podnikatel      zam stnaný v soukromém sektoru  
  zam stnaný ve státním sektoru    v domácnosti, mate ská dovolená apod.    
  nezam stnaný     d chodce 

5.5.

Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku

Dotazník, prosím, odevzdejte do 12. 1. 2010 na Informačním centru Městského 
úřadu Prostějov, nám. T.G.M. 130/14 nebo jej zašlete přímo na Odbor rozvoje a in-

vestic Městského úřadu Prostějov, Školní 4, 796 01 Prostějov.

K dispozici je rovněž elektronická verze dotazníku, kterou naleznete ke stažení na ofi ciál-
ních stránkách města www.prostejov.eu a kterou můžete vyplněnou odeslat elektronicky na 
adresu iva.vesela@prostejov.eu nebo benes@arr.cz.
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Projekt „Prostějovská zima“ obohacuje předvánoční atmosféru

Koncert Jožky Černého: arcibiskup Jan Graubner v akci

Rozsvícením vánočního stromu v

pátek 27. listopadu vstoupila do města

„Prostějovská zima“. Tedy nikoliv

podle kalendáře ani podle počasí, ale

podle kulturního programu stejného

názvu. 

„Prostějovská zima je pilotní projekt spo-

čívající v pestré nabídce adventních akcí

pro děti a věříme, že  i pro dospělé. Roz-

svícení vánočního stromu, doprovázené

zpěvem sboru Lery´s Cherries z Gymnázia

Jiřího Wolkera a následný monumentální

příchod obřího anděla udělal radost všem

přítomným na náměstí T.G.Masaryka,“

říká místostarosta Pavel Drmola s tím, že

téhož dne, tedy v pátek 27. listopadu, zača-

ly i prostějovské vánoční trhy.

Každý víkend „Prostějovské zimy“ je ve

znamení konkrétních činností, ať už je to

pořádání vánočních minidílen v prostorách

DUHY, promítání pásma pohádek či

nedělních vystoupení celé řady tuzem-

ských i zahraničních hudebních souborů. 

„Letošní předvánoční čas jsme obohatili

ještě o prodej pamětního hrníčku, jehož

zakoupení zahřálo občany hned dvakrát.

Jednou na těle a podruhé na duši. Jednak

se mohli zahřát třebas punčem, načepova-

ným do hrníčku, ale navíc ti, kteří si

hrníček koupili, tak přispěli symbolicky

klientům Domova důchodců v Nerudově

ulici a Centra sociálních služeb v areálu

někdejší staré nemocnice. Město Prostějov

navíc věnovalo oběma zmíněným institu-

cím devět tisíc korun,“ uzavřel Drmola.

Věříme, že i tento projekt bude neméně tak

úspěšný, jako městem připravené a reali-

zované „Prostějovské léto 2009“. -red-

Ve středu 25. listopadu v 17 hodin se

uskutečnil již šestý koncert Svatolazar-

ské komendy v Prostějově, na kterém

opakovaně vystoupil Jožka Černý s cim-

bálovou muzikou Gracia primáše Petra

Zugárka.

Pohledem do zcela zaplněného hlediště (526

osob) i s přístavky a vozíčkáři lze snadno

usoudit, že zájem veřejnosti o tuto kulturní

akci byl zcela mimořádný. Publikum – prostě-

jovské seniory a handicapované – přivítal

úvodním slovem místostarosta Miroslav

Pišťák, jehož projevy nepostrádající vtip jsou

již po léta srdečně přijímány. Na koncert se

dostavil i host obzvláště vzácný – arcibiskup

olomoucký a metropolita moravský Mons.

Jan Graubner. Jeho příchod byl uvítán potles-

kem.

Koncert se vskutku vyvedl. Na výzvu Jožky

Černého z pódia zpívalo s vervou jak obecen-

stvo, tak arcibiskup. Jan Graubner pochází ze

Strážnice a „duše jihomoravská“ je mu

obzvláště blízká. V písních nábožného cha-

rakteru, zrovna tak jako sólista, nepotřeboval

textu.

Po koncertu nebylo jak v koridorech, tak ve

vstupní hale k hnutí. Při odchodu byli nakonec

příbuznými nebo doprovázejícím personálem

snášeni vozíčkáři. Na poslední chvíli zůstal

jeden vozíčkář osamocený a nebylo nikoho,

kdo by se jej ujal. V tu chvíli zavelel Mons. Jan

Graubner (postavou statný muž) doprováze-

jícímu knězi Janu Turkovi z Jevíčka: „Zaber,

Janko!“ a snesli dědečka až k východu.

Kořeny pořádající organizace – Řádu sv.

Lazara – sahají do 12. století, kdy vznikl v

Palestině. V České republice byl řád po před-

chozím přerušení obnoven roku 1930 kníže-

tem Karlem VI. ze Schwarzenberka. Od té

doby mimo éru komunistické diktatury, kdy

pracoval v exilu, působí v charitativní činnos-

ti dodnes. Na Moravě má tři organizační jed-

notky – komendy v Olomouci, v Brně a v

našem městě. V Prostějově se zabývá zejmé-

na pořádáním kulturních akcí a půjčováním

zdravotnických pomůcek. -ZJ-
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PÁTEK 1. LEDNA

NEHRAJEME 

SOBOTA 2. LEDNA

15.00  Vánoční koleda  

Americká animovaná rodinná komedie  

Podle povídky Charlese Dickense. 
V hl. rolích  J. Carrey, G. Oldman, B. Hoskins, C.

Firth, Režie: Robert Zemeckis, 96 min,  český dabing,

premiéra, mládeži přístupný

17.00   A v a t a r 

Americké  akční sci-fi   

Vítejte v novém světě za hranicí Vaší fantazie.
Největší filmová událost roku 2009.  Mysleli jsme že
Země je naše. Byla to chyba….
V hl. rolích S. Worthington, Z. Saldanová, S.

Weaverová M. Rodriguez, Režie :  James Cameron,

166 min, český dabing,  ŠUP, premiéra,

mládeži přístupný

20.00   A v a t a r 

NEDĚLE 3. LEDNA

15.00  Vánoční koleda

17.00    A v a t a r  

19.30  A v a t a r  

PONDĚLÍ 4. LEDNA

17.00 A v a t a r         

20.00    A v a t a r             

ÚTERÝ 5. LEDNA

17.00  A v a t a r     

20.00  A v a t a r                     

STŘEDA 6. LEDNA

17.00 A v a t a r         

20.00    A v a t a r    

ČTVRTEK 7. LEDNA

17.30    Zemský ráj to napohled        

Česká tragikomedie  

Mrazivá komedie  o tom, jak se dalo žít v 70. letech a
zaroveň se nenechat zmrazit.
V hl. rolích  V. Cibulková, T. Voříšková, D. Marková,

M. Etzler, O. Vetchý, J. Dvořák, J. Hartl  režie: Irena

Pavlásková, 127 min, ŠUP, premiéra, 

mládeži přístupný

20.00    Zemský ráj to napohled    

PÁTEK 8. LEDNA

17.30    Zemský ráj to napohled         

20.00    Zemský ráj to napohled

22.15    Paranormal Activity 

NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ 

Americký horror 

režie Oren Peli, 86 min, české titulky, premiéra,

mládeži do 15 let nepřístupný 

SOBOTA  9. LEDNA

17.30    Zemský ráj to napohled             

20.00    Zemský ráj to napohled 

22.15    Paranormal Activity 

NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

NEDĚLE 10. LEDNA

17.30   Zemský ráj to napohled   

20.00   Zemský ráj to napohled   

PONDĚLÍ 11. LEDNA

14.00    Kopretiny pro zámeckou 

paní     

ČR  1981, 85 min, režie: Josef Pinkava705100 

17.30    Zemský ráj to napohled     

20.00    Zemský ráj to napohled    

ÚTERÝ 12. LEDNA

17.30    Zemský ráj to napohled                                   

20.00    Zemský ráj to napohled   

STŘEDA 13. LEDNA

17.30    Zemský ráj to napohled                                

20.00    Zemský ráj to napohled   

ČTVRTEK 14. LEDNA

17.30 Mikulášovy lapálie 

Francouzská rodinná komedie

Hraný film na motivy slavných francouzských klukov-
ských příběhů - po padesáti letech v kině!
Režie: Laureát Tirard, 91 minut, český dabing, pre-

miéra, mládeži přístupný   

20.00    Twillight sága: Nový měsíc   

Americký horor 

Opět podle románu Stephanie Meyerové. Romantika,
láska a hrůza v jednom…
V hl. rolích  K. Stewartová, R. Patison, T.Lautner

Režie: Chris Weisz,  130 min, české titulky, premiéra,

mládeži do 15 let nepřístupný

PÁTEK 15. LEDNA

15.30 Mikulášovy lapálie 

17.30    Twillight sága : Nový měsíc       

20.00 Twillight sága : Nový měsíc

22.15    Twillight sága : Nový měsíc

NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

SOBOTA 16. LEDNA

15.00 Mikulášovy lapálie 

17.30    Twillight sága : Nový měsíc       

20.00 Twillight sága : Nový měsíc

22.15    Twillight sága : Nový měsíc

NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

NEDĚLE 17. LEDNA

15.00 Mikulášovy lapálie 

17.30    Twillight sága : Nový měsíc       

20.00 Twillight sága : Nový měsíc

PONDĚLÍ 18. LEDNA

17.30    Twillight sága : Nový měsíc                 

20.00 Twillight sága : Nový měsíc  

ÚTERÝ 19. LEDNA

17.30    Twillight sága : Nový měsíc                 

20.00 Twillight sága : Nový měsíc        

STŘEDA 20. LEDNA

17.30    Twillight sága : Nový měsíc                 

20.00 Twillight sága : Nový měsíc 

ČTVRTEK 21. LEDNA

17.30 Můj život v ruinách

Americká romantická  komedie  

..aneb moje velké řecké léto. Pro všechny, které potěšil
film Moje tlustá řecká svatba !!!   
V hl. roli N. Vardalosová, R. Dreyfuss    režie: Donald

Petrie 95 min, české titulky, premiéra, mládeži pří-

stupný 

20.00 TŘI SEZÓNY V PEKLE    

České milostné drama

Dokud sníš, nejseš mrtvej !!!  Kryštof Hádek v nejvě-
tší roli od Tmavomodrého světa !!!
V hl. rolích  K. Hádek , K. Gruzska, J. Kraus, M.

Huba aj. Režie:Tomáš Mašín, 110 min, premiéra,

mládeži do 12 let nevhodný  

PÁTEK 22. LEDNA

17.30 Můj život v ruinách                   

20.00 Můj život v ruinách     

22.15    Tři sezóny v pekle 

NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ  

SOBOTA 23. LEDNA

17.30 Můj život v ruinách                   

20.00 Můj život v ruinách     

22.15    Tři sezóny v pekle 

NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ  

NEDĚLE 24. LEDNA

17.30    Můj život v ruinách     

20.00    Tři sezóny v pekle

PONDĚLÍ 25. LEDNA

14.00 Vzhůru do oblak

USA 2009, 95 min, režie: P.Docter, B. Peterson      

17.30 Můj život v ruinách 

20.00    Tři sezóny v pekle              

Kino Metro 70                 Školní 1, PV, tel.: 582 332 678 Kino Metro 70                          Školní 1, PV, tel.: 582 332 678 

BIJÁSEK

BIJÁSEK

BIO KORUNA

BIO KORUNA

BIO KORUNA

BIO KORUNA

A

Kinoklub DUHA    Školní 4, PV, tel.: 582329622, 582340507

ÚTERÝ 5. LEDNA

15.00 Jménem krále       

ČR  2009, 77 min Režie: Petr Nikolaev 

20.00    Hranice ovládání  

USA 2009, 116 min, režie Jim Jarmusch  

PÁTEK  8. LEDNA

17.30 2 Bobule 

Volné pokračování úspěšné komedie jihomoravské
vinice a eskapády dvou kamarádů….
V hl. rolích  K. Hádek, J. Langmajer,L. Lipský, J.

Krampol, T. Voříšková, J. Švandová aj.  , režie: Vlad

Lanné, 93 min, mládeži přístupný, repríza 

20.00   2 Bobule         

SOBOTA 9. LEDNA

15.00   Co to bouchlo   

17.30   2 Bobule                        

20.00   2 Bobule 

SOBOTA 16. LEDNA

15.00   Brundibáři 

17.30   Jánošík - Pravdivá historie 

Koprodukční historický velkofilm 

Příběh o lásce, přátelství, o hledání štěstí a o osudu,
nad kterým se jen těžko dá vyhrát…
V hl. rolích   V. Jiráček, M. Labuda, I. Martinka 

Režie: Agnieszka Hollandová, Kasia Adamiková,  140

min, česká verze,  ŠUP, repríza, mládeži do 15 let

nevhodný

20.00   Jánošík - Pravdivá historie 

ÚTERÝ 19. LEDNA

15:00   Nedodržený slib 

Koprodukce 2009, 129 min Režie: Jiří Chlumský     

20.00   La Bohéme  

koprodukce 2008,  115 min, Robert Dornhelm   

PÁTEK  22. LEDNA

17:30   Doba ledová 3 

Úsvit  dinosaurů  

Americký rodinný animovaný film 

Led a sníh definitivně zmizely a země je plná tajemných nást-
rah…Režie: C. Saldanha, M. Thurmeier,  96 min, český

dabing, repríza, mládeži přístupný   

20.00   CDoba ledová 3 

Úsvit dinosaurů           

SOBOTA 23. LEDNA

15.00   Krakonošovy pohádky II

17:30   Doba ledová 3 - Úsvit dinosaurů  

20.00   Doba ledová 3 - Úsvit dinosaurů 

SOBOTA 30. LEDNA

15.00   S krtekm do pohádky                  

17:30   Muži v říji  

Česká filmová komedie 

Nová komedie Roberta Sedláčka s hvězdným herec-
kým obsazením!
V hl. rolích  J. Plesl, M. Trnavský, J. Hanzlík, M.

Vančurová, I. Bareš, P. Zedníček, J. Lábus, M. Huba

aj.  Režie: Robert Sedláček,114 min, repríza, mládeži

přístupný 

20.00   Muži v říji  

ÚTERÝ  26. LEDNA

17.30 Můj život v ruinách     

20.00    Tři sezóny v pekle      

STŘEDA 27. LEDNA

17.30    Můj život v ruinách     

20.00 Tři sezóny v pekle

ČTVRTEK 28. LEDNA

15.30 Planeta 51

Koprodukční  animovaný rodinný film

Cosi člověčího se blíží k jejich planetě! MY!
Od scénáristy Shrek 1 a  2 �
Režie: horte Blanco, narcis martinez, Javier Abad,  91

min, český dabing,   premiéra, mládeži přístupný

17.30     Stínu neutečeš

České psychologické drama

Pátrání po rodinném tajemství, které je ukryto v minu-
losti. V hl. rolích  J.Adamová, P. Landovský, F.

Němec, A. Polívková, M. Hádek, režie : Lenka Kny,

102 min, premiéra mládeži přístupný

20.00 Zombieland   

BIO SENIOR BIO SENIOR

ART FILM ART FILM

Americká hororová komedie

To fakt nerozchodíš…..
V hl. rolích  J. Eisenberg, W. Harrelson, E. Stoneová,

A. Breslinová  režie: Ruben Fleischer, 88. min, české

titulky, premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný 

PÁTEK 29. LEDNA

15.30 Planeta 51 

17.30     Stínu neutečeš 

20.00 Zoombieland

22.15     Zoombieland

NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ  

SOBOTA 30. LEDNA

15.00 Planeta 51 

17.30     Stínu neutečeš 

20.00 Zoombieland

22.15     Zoombieland

NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

NEDĚLE 31. LEDNA

15.00 Planeta 51 

17.30     Stínu neutečeš 

20.00 Zoombieland        
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Ve druhém pokračování mega úspěšné

Twilihght ságy, natočené podle bestsellerů

Stephenie Meyerové, oslavuje Bella svoje

osmnácté narozeniny se svým milovaným

Edwardem a celou rodinou Cullenů. Když

se pořeže na prstě, kapka její krve vyvolá

u Jaspera Cullena neovladatelnou reakci a

Bellu napadne. Poté, co se Bella zotaví z

útoku upíra, který ji málem stál život,

chystá se s Edwardem a jeho rodinou osla-

vit své 18. narozeniny. Nešťastnou náho-

dou se však Bella při oslavě poraní a

pohled na čerstvou krev je pro rodinu

Cullenových až příliš lákavý. Rozhodnou

se pro Bellino bezpečí opustit městečko

Forks. To však Belle zlomí srdce. Už se

zdá, že se ze svého smutku nikdy nedosta-

ne, ale nový smysl života překvapivě

nachází v nezodpovědném chování a stále

hlubším přátelství s Jacobem Blackem.

Nebezpečí však na ni stále číhá v různých

podobách. Edward ji ochrání, ale opět si

uvědomí, že i když ji nekonečně miluje, je

pro ni stále životním nebezpečím.

Rozhodne se proto ji ochránit jak nejlépe

se dá – odejít. Pro Bellino zlomené srdce

nastává velmi těžké období a jedinou opo-

rou je její velmi dobrý přítel Jacob. 

Dospívání bývá složité, zvlášť když se píše

rok 1968, venku se prohánějí cizí tanky,

doma se střídají tatínkové mnoha různých

poloh. A maminka, navzdory své vnitřní

síle, na všechno nestačí. Jak bylo v tako-

vých podmínkách možné prožít a přežít už

tak náročná 70. léta? Jak šlo udržet si radost

ze života, city pro lásku a chuť na smích? I

o tom je mrazivá komedie Ireny

Pavláskové Zemský ráj to napohled. Hlavní

linkou filmu je příběh Marty (Vilma

Cibulková), jejích dvou dospívajících dcer

– Majdy a Gábiny (Dana Marková a Tereza

Voříšková) – a jejich postupně přicháze-

jících a odcházejících "tatínků" (Jiří

Dvořák, Miroslav Etzler, Jan Zadražil,

Ondřej Vetchý). Zatímco někteří „tatín-

kové“ se postupně snaží zvrátit kolo ales-

poň českých dějin, Marta a její dcery vzdo-

rují výsledkům a následkům, které tyto

jejich pokusy u komunistického režimu

zákonitě vyvolávají. Svět „velké politiky“ a

velkých cílů se tak střetává, doplňuje a pro-

líná s každodenní životní realitou. A že v

průběhu toho vznikají i veselé situace?

Vždyť schopnost ironie a smysl pro humor

byly v té době nezbytnou součástí každého

balíčku pro přežití, který dával sílu, vůli a

chuť žít a neselhat hlavně sám před sebou.

ZEMSKÝ RÁJ TO NAPOHLED Režie: Irena Pavlásková

Film Avatar, který dokončuje oscarový

režisér James Cameron, se odehrává ve

vzdálené budoucnosti, kdy lidstvo objevi-

lo planetu Pandora. Pro vědce a astronau-

ty, kteří překonali propast mezi slunci a

přistáli na mimozemské půdě známé jako

Pandora, se jejich sen stal skutečností. Je

to svět tak rozmanitý, plný tvorů a rostlin,

které si lidská mysl dokázala stěží před-

stavit. Skýtá neuvěřitelná přírodní bohat-

ství a poklady, po kterých lidé vždy touži-

li. Naneštěstí se atmosféra tohoto měsíce

nepodobá té naší a člověk v ní nedokáže

přežít. Vědcům se tato překážka podaří

odstranit, když vytvoří hybrida lidské a

mimozemské DNA, do kterého se dá vlo-

žit vědomí člověka. Lidská expanze může

začít...Hlavním hrdinou je paralyzovaný

voják Jake Sully (Sam Worthington),

který se pomocí vtělení do uměle vytvo-

řeného hybridního těla noří do světa a kul-

tury Na'vi, původních obyvatel Pandory, a

dostává se doprostřed konfliktu dvou kul-

tur, které mají naprosto odlišné cíle.

AVATAR                    Režie: James Cameron

Zelení obyvatelé Planety 51 žijí spokoje-

ným životem v útulných domcích na

předměstí, vychová-vají děti, venčí

psíky… Poklidnou idylku ruší jen strach z

mimo-zemské invaze. Jejich obavy se jed-

noho dne naplní... Astronaut NASA, kapi-

tán Charles „Chuck“ Baker, přistane s ves-

mírnou lodí spousty světelných let od

domova. Domnívá se, že nadešel velký

okamžik a on objevil neosídlenou planetu.

Ovšem krátce na to zjistí, že tu rozhodně

není první, natož sám. Přistál uprostřed

zahrady zrovna v době, kdy si rodina zele-

ných starousedlíků užívá grilovací párty.

Kapitán Chuck, zmatený z podivných

postaviček místních obyvatel, se dává na

útěk. Cestou naráží na další a další potvůr-

ky, které jsou při setkání se zvláštní cizí

bytostí vyděšené stejně jako on. Celá

Planeta 51 je v pohotovosti, paranoidní

generál se svou armádou vydává rozkaz

chytit a zneškodnit nevítaného „mimo-

zemšťana“. Chuck se ukryje v planetáriu,

ve kterém pracuje jako brigádník šestnácti-

letý do-morodý „zelenáč“ Tléma. Přesto-

že jejich první setkání není úplně nejšťast-

nější, vznikne mezi nimi opravdové přátel-

ství. Chuck se s Tlémovou pomocí musí

dostat k raketě dřív, než odletí zpět na

Zemi bez něj...   

PLANETA 51      Režie: Jorte Blanco, Marcos Martínez,  Javier Abad

Vánoční koledu, jeden z nejoblíbenějších

vánočních příběhů, jaké kdy vznikly, sle-

dují či čtou každý rok miliony příznivců.

Původně ji vydal v roce 1843 sám Charles

Dickens. Román se stal okamžitě hitem a

tento statut mu zůstal až do dnešních dní.

Šlo o první příběh v historii, který obsaho-

val cestování časem. Jeho podstatou je ale

příběh o nápravě. "Všichni máme rádi

příběhy o tom, jak se někdo změní k

lepšímu," soudí Jim Carrey. "Myslím tím o

někom, kdo si uvědomí, jak špatně žil, kdo

zjistí, co je v životě opravdu důležité. A

tenhle příběh je jedním z těch nejlepších,

jaké kdy byly stvořeny." Tvůrci filmu se

domnívali, že zatím žádná filmová adapta-

ce tohoto příběhu nezpracovala původní

materiál způsobem, jakým ho Dickens měl

v plánu předat. "Připadá mi, jako by

Dickens tenhle příběh napsal s cílem ho

zfilmovat - je velice vizuální a filmový,"

míní Zemeckis. "Jde o ten nejlepší příběh o

cestování časem, jaký kdy vznikl, a já ho

toužil zpracovat tak, jak si ho podle mého

názoru autor původně představoval."

VÁNOČNÍ KOLEDA Režie: Robert Zemeckis

Velká milostná romance na pozadí drama-

tických historických proměn přináší herce

Kryštofa Hádka v jeho nejlepší roli od

Svěrákova Tmavomodrého světa. Píše se

rok 1947 a doba přeje smyslnosti, extrava-

ganci, humoru a nekonečnému očekávání.

Ivanu Heinzovi, pohlednému dandymu a

vtipnému provokatérovi je právě devate-

náct. Utíká z domova, aby se vydal na

nekonvenční pouť oslavující svobodu a

umělecké ideály. Žije přítomným okamži-

kem, obdivem ke krásným ženám. Život

se zdá být báječný, pokud ho vychut-

náváte v cigaretovém kouři, lehkém opo-

jení likérem a po boku fascinující, krásné

a zkušené ženy. Ivan píše básně a vrhá se

nadšeně do zničující romance s nezávislou

a bisexuální Janou. Akční život plný inspi-

rujících erotických her, výbuchů smíchu,

dobové taneční hudby, ale i dramatických

politických změn, prožívají čerství milen-

ci naplno. Žijí svou velkou milostnou

romanci. Komu by se v&nbsp;téhle chvíli

chtělo třeba do armády, která na Ivana

kývá prstem. Komunistický režim začíná

ukazovat i svou represivní tvář. Ivan a

Jana se vyhýbají práci, spřádají fantastické

plány do budoucnosti, živí se drobnými

krádežemi a plánují útěk do Paříže. Střet s

mocí však přichází tvrdě a nečekaně…

TŘI SEZÓNY V PEKLE                         Režie: Tomáš Mašín

TWILLIGHT SÁGA : NOVÝ MĚSÍC                    Režie: Chris Weisz
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ČTVRTEK 7. LEDNA

19.00   Kabaret Julie

Repríza kabaretu Divadla Point. Mimo jiné nabídne-
me další díl seriálu Divadélko Domeček. Účinkují
M.Ondra, J.Hyndrich, V.Lužný, O.Krátký, J. Krátký,
M. Smékalová, A.Procházka a další.

PÁTEK 29. LEDNA

19.00 Absolut Sobotín 2005 - 2009

Velkolepé setkání všech účastníků divadelního, fil-
mového, hudebního, tanečního a výtvarného tábora v
Sobotíně od jeho začátku až do současnosti. Pětileté
výročí oslavíme filmovým maratonem,  fotografickým
sprintem a vítězným večírkem. 

PONDĚLÍ 11. LEDNA

9:00     Vojtěch Vacke

JAK SE BUBNUJE 

NA PRINCEZNY

Agentura Pierrot Uherské
Hradiště

Princezna Maryška má ráda obyčejného ovčáka,

tatíček Král se proto na princeznu velice zlobí a

Desátníkovi, který si na Maryšku myslí, se to taky

vůbec nelíbí. S pomocí hodné chůvy, Jenerála a

malých diváků snad všechno dobře dopadne.

Hudba: Jiří Pavlica, Režie: David Vacke

divadelní sál pro školy
Vstupné 60 Kč

11:00    Vojtěch Vacke

JAK SE BUBNUJE 

NA PRINCEZNY

Agentura Pierrot Uherské
Hradiště

divadelní sál pro školy
Vstupné 60 Kč

ÚTERÝ 12. LEDNA

9:00    Vojtěch Vacke

JAK SE BUBNUJE 

NA PRINCEZNY

Agentura Pierrot Uherské
Hradiště

divadelní sál pro školy
Vstupné 60 Kč

11:00    Vojtěch Vacke

JAK SE BUBNUJE 

NA PRINCEZNY

Agentura Pierrot Uherské
Hradiště

divadelní sál pro školy
Vstupné 60 Kč

NEDĚLE 24. LEDNA

19:00    Tomáš Hanzlík – David Hrbek

LABYRINT VÁŠNĚ

„To je ta noc“ 2. premiéra

Hudební drama inspirované řeckou mytologií

Námětem původní hudební inscenace, která osciluje

mezi operou, muzikálem a šansonem, jsou řecké

mýty  o athénském vynálezci Daidalovi a krétském

králi Mínoovi. Jednu z hlavních rolí napsali autoři

doslova na tělo legendární pěvkyni a herečce Soni

Červené. Umělkyně naposledy zazářila v opeře

Národního divadla o Miladě Horákové Zítra se

bude... Za roli získala prestižní  cenu Alfréda Rado-

ka. Mezzosopranistka Soňa Červená  je dcerou

známého českého spisovatele a kabaretiéra Jiřího

Červeného. V době mnohaleté emigrace vystupova-

la na neznámějších světových scénách, po návratu

do vlasti vytvořila řadu zajímavých divadelních i

operních postav, je stálou sólistkou Národního diva-

dla v Praze.Účinkují: S. Červená, J. Ondrejka, P.

Maška, M. Večeřová, B. Lévi ad. Ensemble Damian

Orchestra Scénář, hudební nastudování, režie:

Tomáš Hanzlík

divadelní sál         4.abonentní koncert
Vstupné 120 Kč

PONDĚLÍ 25. LEDNA

19.00  Robert Balogh – Igor Vejsada

THE BEATLES & QUEEN

Moravské divadlo Olomouc

Taneční výpověď nejen jedné generace
The Beatles a Queen... Dvě skupiny, jejichž členové

své hudební a pěvecké začátky datují do druhé polo-

viny minulého století. Dokáží nadchnout své vrstev-

níky, stejně jako mladé posluchače. Dvě vůdčí osob-

nosti z jejich středu již mezi námi nejsou, ale jejich

hudba a písně vytrvaly. Moravské divadlo v Olo-

mouci nastudovalo o Broucích a Královně strhující

taneční výpověď. Choreografie a režie: Igor Vejsa-

da, Robert Balogh. Náhradní titul za balet Mac-
beth, MDO Olomouc
divadelní sál skupina A
Vstupné 180, 190, 200 Kč

STŘEDA  27. LEDNA

19:00      Antonín Procházka

VĚRNÍ ABONENTI 

Agentura Harlekýn Praha

Současná česká komedie vycházející ze skutečného

příběhu. Manželský pár již nedostane na novou sezó-

nu abonmá do divadla na místa vedle sebe. A tak se

stane, že při každé návštěvě divadla sedí na místě

vedle manžela půvabná mladá dívka.

Hrají: V. Vydra, J. Boušková, A. Černá / B. Petrová,

J. Šťastný / V. Dubnička, A. Procházka ad.

Režie: Antonín Procházka

divadelní sál skupina B
Vstupné 210, 220, 230 Kč

Mìstské divadlo         Vojáèkovo nám.1, PV, tel.:  582 333 390

Divadlo POINT Olomoucká 25, Prostìjov

Věrní abonenti si v divadle 
začnou románek

Komedii o divácích pro diváky od jednoho

z nejoblíbenějších současných českých

dramatiků Antonína Procházky zhlédnou

ve středu 27. ledna v 19 hodin předplati-

telé skupiny B. Věrní abonenti pojednáva-

jí o tom, co se stane, když si manželé sed-

nou v hledišti každý jinam a on dostane

mladou půvabnou sousedku.

Autor, kterému se právem přezdívá český

Moliére, napsal Věrné abonenty podle skute-

čné události. „Bývalá pokladní mi vyprávěla,

jak jedni manželé propásli výměnu divadelní

abonentky. Legitimace sice nakonec získali,

ale každý na opačné straně řady. A ten pán se

zamiloval do své nové sousedky. A tak mě

napadlo, jak se asi ten vztah během sezóny

vyvíjel a jestli na to měly vliv i hry, které se

odehrály na jevišti,“ popsal své pohnutky

Procházka. Jeho dramatická tvorba se orien-

tuje zcela výhradně na komedie, neboť podle

svých slov nic jiného neumí a navíc je přesvě-

dčen, že smích je nutný v každé době. Anto-

nín Procházka je výtečný autor i skvělý herec.

Oslnil také jako moderátor – udělování pres-

tižních divadelních cen Thálie, které se ode-

hrává na prknech Národního divadla, již

několikrát proměnil v nezapomenutelnou

událost. V hlavních rolích Věrných abonentů

se představí Václav Vydra, Jana Boušková,

Antonín Procházka a další herci pražské

Agentury Harlekýn.

-eze-

Prostějov uvidí a uslyší operní a
divadelní legendu Soňu Červenou

Zcela ojedinělé setkání s legendou českého

divadla, světoznámou herečkou a pěvkyní

Soňou Červenou umožní v lednu  svým

příznivcům Městské divadlo v Prostějově.

V neděli 24.ledna  v 19 hodin je na progra-

mu koncertního abonentního cyklu

hudební drama inspirované řeckou myto-

logií Labyrint vášně s podtitulem To je ta

noc.

Celovečerní hudební inscenace autorů

Tomáše Hanzlíka a Davida Hrbka vznikla v

Olomouci, tedy mimo tradiční centra hudeb-

ního divadla, jakými jsou Praha či Brno.

„Prostějovské představení uvedeme jako dru-

hou premiéru. První se uskutečnila koncem

listopadu v Olomouci. Soňa Červená byla v

té době v zahraničí, takže to bude první pro-

vedení s touto jedinečnou mezzosopranist-

kou,“ uvedl autor libreta David Hrbek. Soňa

Červená je dcerou známého českého kabare-

tiéra a spisovatele Jiřího Červeného. V průbě-

hu mnohaleté emigrace vystupovala na nej-

známějších divadelních scénách a spolupra-

covala například se světoznámým režisérem

Robertem Wilsonem. Je nositelkou presti-

žního ocenění Thálie, v loňském roce získala

Cenu Alfréda Radoka za ztvárnění role Mila-

dy Horákové v opeře Národního divadla

Zítra se bude...Námětem Labyrintu vášně se

staly řecké mýty o athénském vynálezci Dai-

dalovi a krétském králi Mínoovi.

Autoři spojili do jedné dějové linie motivy

vášně a zrady. „Na jevišti se vystřídá šest

sólistů a třicítka členů sboru Lenky Mly-

nářové-Dohnalové, které doprovodí osmi-

členný orchestr. Hudební inscenace přirozeně

osciluje mezi operou, muzikálem a šanso-

nem,“nastínil spoluautor projektu Hrbek.                   

-eze-

Při The Beatles & Queen přeskakují
jiskry mezi jevištěm a hledištěm

Zřejmě svůj divácky nejúspěšnější součas-

ný titul představí v Prostějově v pondělí

25. ledna Moravské divadlo Olomouc.

Jeho baletní soubor uvede inscenaci věno-

vanou legendárním britským skupinám

The Beatles a Queen.

Hudební koláž z nahrávek The Beatles sesta-

vil šéf ostravského baletu Igor Vejsada, který

je podepsán pod choreografií a režií. Quee-

novský blok připravil Robert Balogh, jenž

navíc navrhl scénu. Zatímco Vejsadovi The

Beatles víceméně zůstávají jakousi obrov-

skou dobovou diskotékou s důrazem na roz-

tančený ansámbl, dějová linka je u Queen

výraznější, neboť osud skupiny je nazírán

prostřednictvím tragického příběhu zpěváka

Freddieho Mercuryho: »nahý« přichází na

svět, prvně se dotýká kytary, záhy vzniká sku-

pina, nechybí umělecká epizoda s operní pěv-

kyní Montserrat Caballé, dostavují se přízna-

ky nevyléčitelné choroby a smrt. Ale finále

pesimistické není - show musí pokračovat. V

queenovské části také nemohou ujít pozor-

nosti některé znamenité sólové výkony -

tahounem je skvěle pohybově disponovaný a

vizuálně charismatický Ivo Jambor jako

Freddie Mercury, s nadšením je přijímán

rovněž Michal Klapetek jako Smrt (předsta-

vuje však i Briana Maye a Johna Lennona).

Členové olomouckého baletu tančí na hudbu

z originálních nahrávek skupin a dávají prů-

chod své vitalitě. Mezi jevištěm a hledištěm

to náležitě jiskří. Věhlas zdařilé baletní insce-

nace podtrhl přibližně před rokem svou

návštěvou Peter Freestone, který byl dvanáct

let osobním tajemníkem Mercuryho. Po

představení prohlásil, že Freddieho viděl

doslova v každé scéně a v každém pohybu

tanečníka Ivo Jambora. „Také hudba byla

dobře zvolená, nešlo o pouhou přehlídku

největších hitů,“ vyjádřil se Freestone. Balet

The Beatles & Queen  uvidí předplatitelé sku-

piny A, je náhradním titulem za baletní před-

stavení Macbeth.                                    -eze-
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7. 1. V 18. 00 HODIN PŘEDNÁŠKA  PLANETY A JEJICH AMATÉRSKÁ 

POZOROVÁNÍ

Přednáška  popíše  dnešní možnosti astronomů amatérů při pozo-

rováních planet sluneční soustavy a exoplanet. Kromě úvodní

zmínky o některých historických událostech budou popsány poža-

davky na vhodnou astronomickou techniku i kvalitu pozorovacích

podmínek. V části věnované planetám sluneční soustavy se poslu-

chači seznámí s technikou kreslení planet a se vzájemnými úkazy

měsíců velkých planet. Závěr bude tvořit stručná zmínka o foto-

metrickém pozorování hvězd, kolem kterých obíhají exoplanety.

Přednáší: Vladimír Kocour (*1976), student Univerzity Palackého

v Olomouci, kontakty tel.603 263 771, e-mail: Vladi-

mír.kocour@seznam.cz. Vstupné 20 Kč.

4. – 10. 1.  ASTRONOMICKÝ TÝDEN S PŘEDNÁŠKOU

V jeho průběhu je hvězdárna otevřena 

- od pondělí do pátku vždy od 10. 00 do 16. 30 hodin, 

kdy je nabízeno celé spektrum pořadů, včetně pohádek pro děti, 

- každé odpoledne ve 14. 00 hodin na pozorování Slunce. 

Nutnou podmínkou pro konání pozorování je bezmračná obloha,

- každý večer v 18. 30 hodin (neplatí 7. 1. – večerní přednáška) na pozorování hvězdné

oblohy dalekohledy. Ve středu navíc i v 17. 30 hodin.

Nutnou podmínkou pro konání pozorování je bezmračná obloha.

- ve čtvrtek v 18. 00 hodin na přednášku,

- v neděli v 15. 00 hodin na soutěž pro děti. 

ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ  

- POZOROVÁNÍ SLUNCE se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek i o  celém

ASTRONOMICKÉM TÝDNU od 14. 00 do 15. 00 hodin. 

- VEČERNÍ A NOČNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY DALEKOHLEDY 

se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek (neplatí 7. 1. – večerní přednáška) i o  celém

ASTRONOMICKÉM TÝDNU (neplatí 7.1. – večerní přednáška) od 18. 30 do 19. 30

hodin a každou středu od 17. 30 hodin. 

Nepřehlédněte: na oba druhy pozorování mají poslední návštěvníci vstup 30 minut před

koncem otevírací doby. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby a  maxi-

málně dvě děti 30 Kč.

4. –  8. 1. V 10. 30, 13. 30 A 15. 30 HODIN, DÁLE KAŽDOU LEDNOVOU 

STŘEDU V 15. 30 HODIN POHÁDKA NOVOROČNÍ      

O silvestrovské noci, při pohádkové pouti oblohou, zažijí Martin s Lenkou a Měsíčkem

mnohá dobrodružství. Malí návštěvníci této pohádky uslyší názvy mnoha souhvězdí.

Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby a maximálně dvě děti 30 Kč.

10. 1. V 15. 00 HODIN, NEDĚLNÍ SOUTĚŽ Z CYKLU SOUTĚŽÍ 2009/10 

„KOSMONAUTIKA“ – RAKETOPLÁNY      

Soutěži bude předcházet povídání o raketoplánech. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro

dvě dospělé osoby a maximálně dvě děti 30 Kč.

XVIII. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK

Klub pro 5 až 11leté děti. Schází se každou lednovou středu v 16. 30 hodin. Obsahem led-

nových setkání bude seznámení se zimní hvězdnou oblohou. Za bezmračné oblohy dopl-

něno pozorováním Měsíce, planet a souhvězdí. Pololetní klubový poplatek 100 Kč.

XXXIX. ROČNÍK KLUBU GEMINI

Členem  klubu GEMINI se může kdykoliv stát kdokoliv ve věku 10 - 20 let, koho láká

poznání základů astronomie, osvojení práce s dalekohledem a počítačových programů z

astronomie. Termíny setkání členů klubu: 7. 1. v 18. 00 hodin. Jednorázový poplatek na

školní rok činí 100 Kč a platí se předem, nejpozději při první návštěvě klubu.

VÝSTAVY

-  Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE

- CO POZOROVAL UŽ GALILEO GALILEI (V KRESBÁCH DĚTÍ)

Výstavy jsou přístupné na začátku astronomických pozorování a v  tom případě jsou jejich

součástí a po domluvě i kdykoliv jindy. V takovém případě je vstupné 10 Kč.

www.hvezdarnapv.cz 
Změna programu vyhrazena.

Na stránkách měsíčníku RADNIČNÍ

LISTY se budeme po celý rok 2010 pro-

cházet naší sluneční soustavou. Po-

stupně navštívíme hvězdu našeho života

i smrti Slunce, planety Merkur, Venuši,

Zemi s Měsícem, Mars, Jupiter, Saturn,

Uran, Neptun, dále trpasličí planetu

Pluto, planetky neboli asteroidy a kome-

ty. 

SLUNCE
Slunce je hvězda, konkrétně je Slunce

jméno té hvězdy okolo které obíhají právě

ty planety mezi něž patří i naše Země.

Zdánlivě jednoduché konstatování, ale

podívejte se na nejrůznější vědomostní

soutěže v médiích a ověřte si, že nezřídka

soutěžící považují Slunce v lepším případě

za planetu, zvláště když je jim taková

možnost podsunuta. Mohl bych nyní nabíd-

nout celou řadu encyklopedických údajů o

hvězdách obecně i konkrétně o našem

Slunci. Využiji však této příležitosti k

odpovědi na „nevinnou“ dětskou otázku

Jak se při pohledu na noční oblohu pozná

rozdíl mezi hvězdou a planetou? A ejhle je

tu oříšek i pro mnohého dospělého. K

odpovědi přistoupím otázkou: Už jste se

někdy zadívali někomu tak hluboce do očí

až mu (jí) to bylo nepříjemné? Častou reak-

cí takto postižené osoby pak bývá úhybný

oční manévr – těkání očima. Podívejte se

podobně vášnivě na skutečnou hvězdu na

obloze a během krátké chvíle zjistíte, že její

jas nepravidelně kolísá, dokonce hvězdy

pozorované u obzoru takto mění i barvu.

Říkáme, že hvězda mrká, mihotá, bliká,

třpytí se apod. Odborným termínem pro

tento efekt je tzv. scintilace. Podíváte-li se

na Měsíc nebo planetu, které září světlem

od jejich povrchu odraženým, můžete se

dívat sebevášnivěji, ale scintilaci nezazna-

menáte. Každý kdo už někdy na vlastní oči

spatřil jev zvaný úplné zatmění Slunce mi

dá zapravdu, že zážitek je to nezapomenu-

telný. Téměř půlnoční scenérie v pravé

poledne, to je něco co se z paměti vymazat

nedá. Takový zážitek nenahradí sebelepší

videozáznam nebo fotografie. Nervákem

při očekávání tohoto jevu jsou mraky na

obloze, které mohou celé pozorování zhatit.

Pak jste třeba na druhý konec světa cesto-

vali zbytečně. A jak k tomuto úkazu

dochází? Tak, že mezi Zemi s pozorovate-

lem a Slunce vstoupí Měsíc tak šťastně, že

se tato tělesa seřadí do jedné přímky a

Měsíc svým profilem právě zakryje slune-

ční disk. Ve většině případů profil Měsíce

sluneční disk ani nepřesahuje ani není

menší. Přemýšleli jste někdy o tom, zda je

to náhoda, že průměr Měsíce a jeho vzdále-

nost od Země jsou právě takové, aby to

umožnilo popsaný efekt. Jistě to byla pro

Pána Boha jednoduchá geometrická úloha:

vypočítejte úhlový průměr Měsíce takový a

nechte ho obíhat v právě takové vzdálenos-

ti od Země, aby právě a jen zakryl sluneční

disk. A protože Měsíc neobíhá Zemi po kru-

hové dráze, ale po elipsovité, někdy to Pánu

Bohu „ujede“, Měsíc je od Země dál než by

měl být, obvod Slunce zůstane pozorovatel-

ný a je k vidění úchvatné nebeské divadlo

zvané prstencové zatmění Slunce. Při úpl-

ném zatmění stín ve tvaru kužele vržený

Měsícem na Zemi se jí „dotkne“ v docela

uzounkém pásmu, který málokdy jde přes

civilizovanou pevninu (však také pře-

vážnou část zemského povrchu tvoří vodní

hladiny), kde se obvykle shromáždí mnoho

pozorovatelů, aby si užili již zmíněný ner-

vák a (ne)spatřili úkaz zvaný úplné nebo

částečné nebo prstencové zatmění Slunce.

Češi z Česka úplně zatměné Slunce viděli

naposledy 12. května 1706 a příště uvidí v

poledne 7. října roku 2135. Např. z Číny byl

tento úkaz pozorovatelný v roce 2008 a pak

i v roce 2009, ze Španělska v minulém sto-

letí dokonce pětkrát. Pak že je příroda spra-

vedlivá. Jiří Prudký

Prostìjovská hvìzdárna v mìsíci lednu tel. 582 344 130 

MALÁ PROCHÁZKA SLUNEČNÍ SOUSTAVOU 2010

Zatmění Slunce (vlevo) a prstencové zatmění Slunce, při němž nepatrná část obvodu Slunce Měsícem zakryta není (vpravo).



20

Mateřské centrum  Cipísek

www.mcprostejov.cz, e-mail: mcprostejov@centrum.cz

tel. 602364868 tel.602364874

MC Dvořákova MC Sídliště svobody

Leden s Cipískem na téma zdraví!

Běžný provoz včetně kroužků na obou 

pracovištích bude zahájen 11.1. 2010

Kurz první pomoci pro rodiče s dětmi  

4x 1 hodina, přednášky a praktická cvičení, přihlášky v MC

(termín a místo budou upřesněny)

Co dělat, když dítě onemocní  

mimi-klub-beseda pro maminky s miminky do 1 roku

středa 27.1. od 13.00 hodin, MC Dvořákova

Kurz baby masáží - pro těhotné a maminky s miminky

19.1. a 26.1.,vždy v úterý 13.00-15.00, MC Dvořákova,

přihlášky v MC

Cesta ke zdraví- čínská medicína

beseda pro rodiče, termín bude upřesněn

Péče o dětské zuby-beseda pro rodiče s dětmi

pondělí 25.1. od 9.30 hodin, MC Dvořákova

Tvořivý večer pro rodiče 

Ovocné a zeleninové kreace

středa 27.1.od 18 hodin v MC Dvořákova

Zimní procházka s Cipískem

úterý 26.1., bližší informace v lednu v MC

MATEŘINKA - VÝZVA

Ve středu 24. března 2010 se od 15.00 hodin v Městském divadle Prostějov 

uskuteční 11. oblastní kolo přehlídky Prostějovská MATEŘINKA. 

Přihlásit se můžete do konce kalendářního roku 2009 telefonicky na čísle 724 101

563, e-mailem skolka@quick.cz nebo písemně na adrese Speciální mateřská škola,

Mozartova 30, 796 01 Prostějov. Jachník Tomáš, organizátor

Dne 22. listopadu 2009 byli v obřadní síni prostějovské radnice slavnostně uvítáni

do života a zapsáni do pamětní knihy města Prostějova tito noví občánci města Pro-

stějova:

Dne 26. listopadu 2009 byli v obřadní síni prostějovské radnice slavnostně uvítáni

do života a zapsáni do pamětní knihy města Prostějova tito noví občánci města Pro-

stějova:

Markéta Frnková

Nella Růžičková

Dominik Smrček

Anna Krňová

Jakub Zlámal

Jan Snášel

Nikol Fojtíková

Nikola Foukalová

Nela Pokludová

David Hámor

Amálie Skalková

Zuzana Řezáčová

Viktor Otta

Karolína Skoumalová

Nicolas Rozmahel

Alice Mráčková

Stela Poláčková

Emma Drobilová

Adolf Vlk

Jakub Chytil

Martin Christov

Marek Štěbra

Daniel Grmela

Jan Pořízka

Tomáš Přemyslovský

Tereza Molinská

Daniel Plenař

Natálie Horáková

Natálie Kropogová

Matias Sekanina
Patrik Sekanina
Veronika Šestořádová

Ján Klimčo

Aneta Dobiášová

Zuzana Chytráčková

Karin Všetičková

Robert Vítek

Lukáš Frantal

Filip Budík

Michal Hofman

Tobiáš Trávník

Lukáš Slavík

Martin Prečan

Vojtěch Vymlátil

Alice Zdobinová

Martin Zbožínek

Magdaléna Malá

Johana Svozilová

Lukáš Macalík

Marie Vránová

Tomáš Pilar

Anna Švecová

Eliška Hýblová

Michal Barto

Hrou přes bariéry

ICM Prostějov vyhlašuje 2. ročník soutěžních herních odpolední „Hrou přes bariéry“. Přijďte

si každé druhé a čtvrté pondělí v měsíci zahrát s našimi dobrovolníky Benem a Umutem něja-

kou společenskou nebo deskovou hru (Evropa – otázky a odpovědi, Kde leží Uppsala?, Heck

Meck apod.) a sbírejte svou účastí a svými výhrami body. Soutěž probíhá od ledna do června

2010 v Informačním centru pro mládež Prostějov, Komenského 17. Pro 5 nejúspěšnějších sbě-

račů bodů jsou přichystány lákavé odměny (např. flash disk, dřevěný hlavolam, batoh). Více

informací o soutěži, pravidlech a cenách pro výherce najdete na www.icmprostejov.cz.   

Den internetu zdarma pro všechny návštěvníky

Na středu 27. ledna 2010 od 14:00 do 18:00 hod. připravuje ICM Prostějov pro své návštěv-

níky Den internetu zdarma. Na tento den připadá Den památky obětí holocaustu a obětí proti

lidskosti. Pokud budete mít zájem, naši pracovníci Vám rádi poradí, kde najdete informace k

tomuto dni, k tématu holocaustu apod.

Německá konverzace pro veřejnost

Chcete si procvičit základy konverzace v němčině nebo si prohloubit své konverzační doved-

nosti s rodilým mluvčím a to hravou a zábavnou formou nad tématy, která vás zajímají?

Německou konverzaci pro veřejnost vede každou středu od 17:00 hod. Benjamin Rous, účast-

ník Evropské dobrovolné služby, který působí v ICM Prostějov. Konverzace je zdarma a začít

můžete kdykoliv. Více informací najdete na www.icmprostejov.cz.

Speak English aneb Anglická konverzace pro veřejnost 

Chcete si zdarma procvičit základy konverzace v angličtině a prohloubit si své konverzační

dovednosti a to hravou a zábavnou formou nad tématy, která vás zajímají? Pak právě pro vás

je určena konverzace s Umutem Dere, účastníkem Evropské dobrovolné služby z Turecka,

která probíhá každé pondělí 17:00-18:00 a každou středu 16:00-17:00 hod. v ICM Prostějov.

Fotografická výstava Petra Hrubana

Od druhé poloviny měsíce ledna 2009 se můžete těšit na nové snímky a pohledy tohoto auto-

ra na nenápadné či tajuplné prostory okolo nás, sklepení... Výstava bude doplněna o prodej

publikace Petra Hrubana, která zachycuje jeho nejnovější fotografickou tvorbu. Pozvánku na

vernisáž této výstavy najdete v nejbližších dnech na webových stránkách Informačního cent-

ra pro mládež v Prostějově.

Informační centrum pro mládež při CMG
Komenského 17 (budova CMG), tel. 582 302 553

Hádat jméno anděla, vybrat si sladkost za povídání, dostat novou hračku

nebo se vyfotit s nebeskými bytostmi. A nejen to. Děti se mohly počátkem

prosince s anděly taky pomazlit. „Minulý rok se nám tady tak líbilo, že jsme

se rozhodli, že se sem vrátíme,“ pochvalují si andělé. Jak dodávají, děti jsou

zde milé, říkají krásné básničky a vzpomínají, co se jim splnilo. 

“Těšíme se, že zase za rok přiletíme,“ pokyvují svorně andělé Marta a

Miladka.   Akci finančně podpořilo město Prostějov. Foto: Václav Zbudil 
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BlahopřejemeBlahopřejeme
v měsíci prosinci své jubileum oslavili:

Marálová Marie Prostějov, Kleveta Josef

Prostějov, Žáčková Eva Prostějov,  Ver-

tetič Jan Prostějov, Rimanovská  Marie

Prostějov, Zdražilová Drahoslava Prostějov, Pořísko-

vá Miluše Prostějov,  Kořínková Marie Prostějov,

Vysloužilová Eva Vrahovice,  Bezdíčková Jarmila

Domamyslice,  Malíčková Vlasta, Prostějov, Trpáko-

vá Marie Prostějov, Műller  Břetislav Prostějov,

Žáček Josef Krasice,  Kaňák Josef Prostějov

Valdová Jitka Prostějov, Konečný Vác-

lav Vrahovice, Duda Milan, Ing. Prostě-

jov, Král  Zdeněk Prostějov, Sedláček

Alois Prostějov, Koudelková  Danuška Prostějov,

Slezáková Věra Prostějov, Brablecová Marie Krasi-

ce

Mezihoráková Věra Prostějov, Králová

Marie Prostějov, Valda Josef Prostějov,

Becková Bohumila Prostějov, Víšek

Richard Prostějov, Kohoutová Marie Prostějov,

Pecha Rudolf Prostějov, Pohloudková Emilie Prostě-

jov, Vinklerová Jarmila Prostějov, Hynek Ladislav

Čechovice, Pácl  Alois Prostějov

Tomek Josef Vrahovice, Havlová Vlasta

Prostějov,  Hrabalová Emilie Prostějov,

Oborník Miloslav, Ing. Žešov, Novotný

Vít, JUDr. Prostějov, Novotná Jarmila Prostějov,

Melichar Zbyněk Prostějov

Toušková Marie Prostějov, Bělašková

Josefa Prostějov

Fraus Karel Prostějov

70

85

90

Burget Antonín Prostějov, Hanusová

Miroslava Prostějov, Muzikant Miroslav

Prostějov, Zahálková Jarmila Prostějov

91

Maléř Alois Prostějov, Sedláček Jaro-

slav, MUDr. Prostějov

92

95

Přikrylová Marie Vrahovice

96

80

Tetín 1, Prostějov, tel. 582 360 295 

nabízí všem zájemcům 

příjemná a zajímavá setkání v rámci

AKADEMIE SENIORŮ

Termín Hod. Tématické zaměření setkání Lektor
12.1.2009   14.00 Receptář podle zvěrokruhu, ochutnávka.              

úterý Štír – střelec – kozoroh J.Grumlíková

Přednášky se konají ve II. patře OS LIPKA, 

Tetín č. 1, Prostějov. 

VZDĚLÁVACÍ  A SPOLEČENSKÉ AKCE - DIVADLO
PÁTEK 8. LEDNA

19.30 XX. TRADIČNÍ 

MĚSTSKÝ PLES

prostory ND

ČTVRTEK 21. LEDNA

14.00 SVAZ DŮCHODCŮ, 

místní organizace Prostějov

Dokumentární film  

o Edvardu Valentovi - premiéra

Vejmola Production 

a město Prostějov

Tvůrci: Jakub Vejmola, Miroslav Ondra, Vojtěch

Pospíšil. Hudba: Originální pražský synkopický

orchestr. Scénář a režie: Vojtěch Pospíšil

přednáškový sál

ČTVRTEK 21. LEDNA

19.00 ŽIVOT SAMÉ PSANÍ

Dokumentární film  

o Edvardu Valentovi - premiéra

Vejmola Production 

a město Prostějov

Tvůrci: Jakub Vejmola, Miroslav Ondra, Vojtěch

Pospíšil. Hudba: Originální pražský synkopický

orchestr. Scénář a režie: Vojtěch Pospíšil

přednáškový sál

pro veřejnost

PÁTEK 29. LEDNA

19.30 DIVADELNÍ

PLES

prostory ND

Prostějovská odbočka Svazu letců má

ve svém štítu jméno brigádního gene-

rála Zdeňka Škarvady, válečného pilo-

ta 310. perutě (čs) v britské RAF. Tento

význačný letec, jehož osudovým

městem byl předválečný Prostějov

(absolventem prostějovského vojen-

ského učiliště), se začátkem listopadu t.

r. dožívá v plné svěžesti ducha i těla

neuvěřitelných devadesáti dvou roků.

Zástupci našeho leteckého sdružení

navštívili svého patrona v místě jeho byd-

liště, v havířské Ostravě – Porubě, aby

mu srdečně popřáli k narozeninám a pře-

dali také pozdravy od přátel, kterých v

našem městě má hodně.

Při této příležitosti pan generál Škarvada

zavzpomínal na vřelé a přátelské uvítání,

kterého se mu dostalo od starosty města

pana Jana Tesaře a místostarosty pana

Miroslava Pišťáka na naší, jak říká pan

generál, překrásné radnici při své první

oficiální návštěvě u nás ve městě v roce

2005. Od té doby nevynechá žádnou

příležitost, aby navštívil město svého

mládí. Říká, že mu dalo křídla k letu do

jeho života.

Přejeme panu generálu Zdeňku Škarva-

dovi ještě hodně roků v jeho bohatém

životě, a nám zase kamarádské setkání s

ním opět ve městě, které si oblíbil

75

PROSTĚJOVANÉ NEZAPOMÍNAJÍ 
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Nový dokumentární film o Edvardu Valentovi 
Ve čtvrtek 21. ledna v 19 hodin bude mít v

přednáškovém sále Národního domu pre-

miéru dokumentární film „Život samé

psaní“. Název dokumentu byl zvolen podle

stejnojmenné vzpomínkové knihy prostě-

jovského rodáka a spisovatele Edvarda

Valenty. 

Na rozdíl od knihy, kde Valenta vzpomínal

jen na své mládí strávené v Prostějově, zma-

povali tvůrci dokumentu celý spisovatelův

život. „Přiznáváme, že jeho život nebyl jen

samé psaní, ale že dělal spoustu jiných věcí a

prožil neuvěřitelné věci. Určitě bude na co

koukat,“ uvedli tvůrci dokumentu. Filmovým

průvodcem je prostějovský divadelník Miro-

slav Ondra. Jeho spolupracovníky byli kame-

raman Jakub Vejmola a scénarista Vojtěch

Pospíšil. Dokument oživuje hudba Originál-

ního Pražského Synkopického Orchestru.

-red-

PŘEDSTAVUJEME NOSITELE CENY MĚSTA PROSTĚJOVA 2008
Cena města Prostějova byla udělena kape-

le Létající Rabín. Kapele Létající Rabín je

cena města Prostějova 2008 udělena za

výjimečný počin v oblasti popularizace

kulturních hodnot a reprezentaci města

Prostějova na mezinárodní úrovni. 

Kapela Létající Rabín byla založena na pod-

zim roku 2001 v Prostějově a nyní vystupuje

ve složení – Vojtěch Peštuka – housle, zpěv,

Vojtěch Pospíšil – klarinet, Miroslav Ondra –

akordeon, zpěv, Jana Dosedělová – flétna a

Bohumil Stoklasa – kontrabas.

Kapela Létající Rabín se věnuje klezmeru, tj.

tradiční instrumentální hudbě východoevrop-

ských Židů.

Absolvovala desítky vystoupení v Olo-

mouckém kraji, často také koncertuje v rámci

Dnů evropského dědictví v synagogách v

Hranicích, v Lipníku nad Bečvou, v Třebíči a

v Holešově. Některé z koncertů v Olomouci

byly přenášeny Českým rozhlasem Olo-

mouc.

Na mezinárodní úrovni se kapela poprvé pre-

zentovala na festivalu Ethno 2004 ve švéd-

ském Falunu. Dále koncertovala na Sloven-

sku, ve Slovinsku a tradicí se stává její kon-

certování v Polsku. Jedno z nejprestižnějších

vystoupení kapely se odehrálo v červenci

2007 na Mezinárodním festivalu židovské

kultury Devět bran konaném každoročně v

Praze za podpory Poslanecké sněmovny,

senátu a Ministerstva kultury ČR.

Kapela k dnešnímu dni natočila dvě CD a

nahrála své dvě písně pro česko-německý

film „Poslední vlak“, kde si také zahrála klez-

merovou kapelu na židovské svatbě.

text Martina Drmolová, 
foto: www.letajicirabin.com 

Ceny Města Prostějova za rok 2009 – nominujte osobnosti!
Město Prostějov bude v příštím roce

znovu  udělovat významným osobnos-

tem Ceny města. Do 28. února 2010

mohou občané, organizace nebo občan-

ská sdružení nominovat jakoukoli vý-

znamnou osobnost, jejíž práce znamená

přínos pro město Prostějov.

„Osobnosti, které výrazně napomohly ke

zvýšení prestiže města v jakékoli oblasti

své činnosti, si zcela jistě zaslouží slavnost-

ního ocenění a uznání,“ říká místostarosta

Prostějova Pavel Drmola. „Oceňované

obory nijak striktně nevymezujeme, aby-

chom tím nezúžili výběr nominovaných. V

uplynulých letech jsme Cenu města udělili

mnoha osobnostem, jejichž práce je rozma-

nitá. Od uznání za šíření demokracie, přes

celoživotní práci v divadelnictví až třeba po

činnost literární či hudební,“ doplnil Drmo-

la.

K nominaci je třeba uvést jméno a příjme-

ní osoby navržené na ocenění, dále za

jakou činnost by měl navržený kandidát

cenu získat a podpis navrhovatele. Nomi-

nace doručí navrhovatelé v písemné formě

na adresu Městského úřadu v Prostějově,

nebo přímo vedoucí kanceláře starosty

RNDr. Jaroslavě Tatarkovičové do 28.

února 2010. Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí MěÚ v Prostějově

Miroslav Ondra s Vojtěchem Pospíši-

lem zachyceni Jakubem Vejmolou

během montování „jeřábu“

ČESKÝ SVAZ
OCHRÁNCŮ 

PŘÍRODY 
– EKOCENTRUM

IRIS POŘÁDÁ 
TYTO AKCE:

tvořivá dílna

Keramika: Zimní nálada

KDY: pondělí 11. ledna od 16:00 do 18:00

hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.

67, Prostějov   

Výroba dekorací pro radost, které zahřejí u

srdíčka. Pracovní oblečení s sebou. Poplatek

70 Kč za osobu.

akce pro rodiče s dětmi

Bude zima bude mráz… 

aneb nadílka pro ptáky

KDY: pátek 15. ledna od 16:00 do 18:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.

67, Prostějov  

Které ptáky můžeme potkat v zimě na krmít-

ku? Povídání o ptácích v zimě, o jejich životě

a potravě. Výroba jednoduchých krmítek z

šišek pro zimní přikrmování ptáků. Materiál

dodáme. Kdo má možnost, může si s sebou

přinést kokosový ořech pro výrobu exotického

krmítka. 

tvořivá dílna

Smaltování na plotně

KDY: pátek 22. ledna od 16:00 do 18:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.

67, Prostějov 

Výroba smaltovaných drobností pro radost.

Materiál dodáme. Kdo má možnost, může si s

sebou přinést drobné plechové tvary (1 mm

silné měděné plíšky).Poplatek 50 Kč za osobu.

tvořivá dílna

Keramika: Zimní nálada 

- glazování

KDY: pondělí 25. ledna od 16:00 do 18:00

hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.

67, Prostějov

Glazování dekorací pro radost. Pracovní

oblečení s sebou. Poplatek 70 Kč za osobu.

akce pro účastníky soutěže

Velké finále korespondenční

soutěže „Poznej a chraň“

KDY: úterý 26. ledna od 9:00 hod.

KDE: Stanice pro handicapované živočichy,

Němčice nad Hanou 

Závěrečné kolo pro nejlepší týmy řešitelů

korespondenční soutěže „Poznej a chraň“

spojené s vyhlášením vítězů.

Akce finančně podpořilo
Město Prostějov

VLASTIMILA zve:
Úterý 22.12. v 17.15 Adventní
zpívání u vánočního stromu na
náměstí TGM repertoár - pásmo
koled
Neděle 20.12.  - Nezamyslice
vystoupení v rámci vánoční besíd-
ky Domova Na Zámku
Sobota 26.12. - v 16.00 -  tradiční
Vánoční koncert v Husově sboru
účinkuje ženský pěvecký sbor Vlas-
timila s varhanním doprovodem
Ondřeje Muchy repertoár - váno-
ční koledy a duchovní skladby

ŽIVÝ BETLÉM
19. 12. 2009 od 14:00 

v Rajské zahradě kostela 
Povýšení sv. Kříže v Prostějově

Jste srdečně zváni
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SATURNIN 
A KUBA 

KUBIKULA 
SE SETKALI 
V KNIHOVNĚ

Tak nějak by se dal uvést pořad dalšího

hosta v cyklu Osobnosti čtou své oblíbené

knihy, který  proběhl ve středu  25. 11.

2009 v knihovně.  Se svým oblíbeným čte-

ním a vzpomínkami na Hanácké divadlo

se nám přišel představit Miloš Forst,

jeden z jeho zakladatelů, někdejší diva-

delník, herec a hudebník, mladší generaci

známý spíše jako pedagog a porotce reci-

tačních soutěží. 

Na dětství zavzpomínal knížkou Vladislava

Vančury Kubula a Kuba Kubikula a zazpíval

písničky, které složil pro stejnojmenné diva-

delní představení Hanáckého divadla. Další

ukázky četl z knih, které, jak tvrdí, nosí stále

u sebe. Oblíbenou knihou je, stejně jako u

většiny národa, Jirotkův Saturnin a další pak

Poláčkovi Hráči. Poslední ukázka byla ze

satirické knihy méně známého autora Jiřího

Hausmanna Divoké verše a prózy. Herec se

v panu Forstovi určitě nezapře. Ukázky četl

s takovým zaujetím, jako by stál na prknech

divadla. A odezva děvčat i dam z publika

byla rozhodně velmi potěšující. Své oblíbené

čtení zakončil opět písničkou z vlastní dílny.

Přesto, že se nás mačkalo v malém prostoru

asi 40, bylo to velice příjemně a mile

strávené listopadové dopoledne.

V příštích dílech našeho cyklu se můžete

těšit na recitátorku a někdejší ředitelku Měst-

ského divadla v Prostějově Janu Zikmundo-

vou a také na dva další představitele HaDi-

vadla. Herečku Ha Divadla a současnou dra-

maturgyni Městského divadla v Prostějově

Evu Zelenou a zakládajícího i současného

herce HaDivadla Miloše Maršálka.

Marcela Hrádková

BOHOSLUŽBY O VÁNOČNÍCH 
A NOVOROČNÍCH SVÁTCÍCH 2009

čtvrtek 24.12. Štědrý den

Povýšení sv.Kříže

mše sv. pro děti s živým betlémem 16.00

mše sv. "v noci" 21.00

půlnoční bohoslužba slova 24.00

sv. Bartoloměj (Vrahovice)

mše sv. "v noci" 21.00

sv. Petr a Pavel 

mše sv. "v noci" 22.00

u Milosrdných 

půlnoční mše sv. 24.00

sv. Josef (Krasice)

sv.Anna,Drozdovice

mše sv. "v noci" 23.00

bohoslužba slova 22.00

pátek 25.12. Narození páně 

- Boží hod vánoční

Povýšení sv. Kříže

Betlém –otevřený kostel 14.00- 18.00

mše svatá 7.30, 10.30

Jesličková pobožnost 15.00

sv. Bartoloměj (Vrahovice)

mše svatá 9.00

kostel bude otevřen od 14.00 do 16.00.

sv. Petr a Pavel 

mše svatá 9.00, 18.00

kostel bude otevřen od 14.00 do19.00.

u Milosrdných 

mše svatá 10.00

Betlém od 9 do 11.30 hod.

sv. Cyril a Metoděj 

mše svatá 9.00

odpoledne bude kostel otevřen od 14.00

do16.00.

sv. Josef (Krasice)

mše svatá 17.00

Sobota  26.12. sv. Štěpána

Povýšení sv. Kříže

betlém 14.00 - 18.00

mše svatá 7.30, 10.30

sv. Bartoloměj (Vrahovice)

mše svatá 9.00

sv. Petr a Pavel 

mše svatá 9.00, 18.00kostel bude otevřen

od 14.00 do 19.hod.

sv. Cyril a Metoděj 

mše svatá 9.00

odpoledne bude kostel otevřen od 14.00

do16.00.

Milosrdných  bratří. 

mše svatá                                                          17.00

Betlém od 10 do 11.30 hod

DD Nerudova 

mše svatá                                                  9.30

neděle  27.12. svátek Sv. Rodiny

Povýšení sv. Kříže

mše svatá 7.30, 10.30

sv. Bartoloměj (Vrahovice)

mše sv., obnova manž. slibů 9.00

sv. Petr a Pavel 

mše svatá 9.00, 18.00

kostel bude otevřen od 14.00 hod. 

sv. Cyril a Metoděj 

mše svatá  9.00

Kostel bude otevřen od 14 do 16 hod.

Milosrdných bratří

Betlém od 10 do 11.30 hod .

sv. Josef (Krasice)

mše svatá 17.00

čtvrtek 31.12. 

Povýšení sv. Kříže

díkůvzdání za uplynulý obč. rok17.00 hod.

sv. Bartoloměj (Vrahovice)

díkůvzdání za uplynulý obč. rok17.00hod

Kostel sv. Petra a sv. Pavla 

mše svaté 6.30 hod.17.00hod.

pátek 1.1. slavnost Matky 

Boží Panny Marie

Povýšení sv. Kříže

mše svatá 7.30, 10.30

sv. Cyril a Metoděj 

mše svatá 9.00

Kostel bude otevřen od 14 do 16.hod.

sv. Bartoloměj (Vrahovice)

mše svatá 9.00

sv. Petr a Pavel 

mše svatá 9.00, 18.00

kostel bude otevřen od 14.00 hod. 

Sobota 2.1.2010

Povýšení sv. Kříže

mše svatá 8.00

Kostel Milosrdných bratří

mše svatá 17.00

sv. Bartoloměj

mše svatá 9.00

sv. Petr a Pavel 

mše svatá 6.30, 18.00

kostel bude otevřen od 14.00 hod.

Neděle  3.1.2010

Povýšení sv. Kříže

mše svatá 7.30, 10.30

sv. Cyril a Metoděj 

mše svatá 9.00

Kostel Milosrdných bratří

Betlém od 10 do 11.30 hod.

sv. Bartoloměj (Vrahovice)

mše svatá 9.00

sv. Petr a Pavel 

mše svatá 9.00, 18.00

kostel bude otevřen od 14.00 hod. 

Počítačový kurz pro seniory

Omlouváme se všem zájemcům, na

které se z kapacitních důvodů nedostalo

s kurzem počítačové gramotnosti

pro seniory.  

Sledujte, prosím, nadále tyto noviny a

během ledna či února bude vypsán další

běh. Vodítkem bude opět zavedený

název „S námi se neztratíte“ .

Kurz proběhne opět dík  vstřícnosti

Švehlovy střední školy v Prostějově.



TERMÍN AKCE MÍSTO KONÁNÍ obec PO ADATEL
LEDEN

8.1.2010 M stský ples M stské divadlo v Prost jov Prost jov M sto Prost jov

9.1.2010 Maturitní ples M stské divadlo v Prost jov Prost jov SŠ od vní Prost jov, s.r.o., mob.: 777 948 166

9.1.2010 Spole enský ples Sokolovna Dubany Vrbátky Volejbalový klub Vrbátky

15.1.2010 Myslivecký ples Kulturní d m Kralice n/H. Sdružení Myslivc Kralice na Hané

16.1.2010 Fotbalový ples Sokolovna Ptení Ptení Fotbalový klub Ptení

16.1.2010 Myslivecký ples Kulturní d m Žárovice Plumlov Myslivecké sdružení Horka

16.1.2010 Maturitní ples M stské divadlo v Prost jov Prost jov Švehlova st ední škola, www.svehlova.cz

16.1.2010 Obecní ples Kulturní d m v Pivín Pivín Obec Pivín

22.1.2010 Maturitní stužkovací ples Spole enský d m Prost jov, s.r.o. Prost jov St ední zdravotnická škola Prost jov

22.1.2010 Spole enský ples Kulturní d m Kralice n/H. Místní ak ní skupina Prost jov venkov o.p.s.

22.1.2010 Spole enský ples Sokolovna Dubany Vrbátky TJ Sokol Dubany

23.1.2010 Reprezenta ní a stužkovací ples Spole enský d m Prost jov, s.r.o. Prost jov Cyrilometod jské gymnázium

23.1.2010 Hasi ský bál Kulturní d m Žárovice Plumlov Sbor dobrovolných hasi Plumlov

29.1.2010 Divadelní ples M stské divadlo v Prost jov Prost jov M stské divadlo v Prost jov

29.1.2010 Ples SRPŠ p i obchodní akademii Spole enský d m Prost jov, s.r.o. Prost jov Obchodní akademie Prost jov

30.1.2010 Ples obecního ú adu Sokolovna Ur ice Ur ice Obecní ú ad Smržice

30.1.2010 Sokolský ples Sokolovna Smržice Smržice TJ Sokol Smržice

30.1.2010 3. reprezenta ní ples léka M stské divadlo v Prost jov Prost jov MUDr. Pelikánová, mob.: 606 546 098

30.1.2010 Hasi ský bál Kulturní d m Žárovice Plumlov Sbor dobrovolných hasi Sob suky

30.1.2010 Šib inky Kulturní d m Žárovice Pivín TJ Sokol Pivín

30.1.2010 Myslivecký ples Sokolovna Ptení Ptení Myslivecké sdružení Ptení
30.1.2010 Ples Spole enského domu Prost jov Spole enský d m Prost jov, s.r.o. Prost jov Spole enský d m Prost jov, s.r.o.

ÚNOR
5.2.2010 Maturitní ples M stské divadlo v Prost jov Prost jov SOŠ podnikání a obchodu spol. s r.o.

6.2.2010 Spole enský ples školy Sokolovna Dubany Vrbátky Klub p átel základní a mate ské školy

6.2.2010 MODRÝ PLES M stské divadlo v Prost jov Prost jov Ob anská demokratická strana

6.2.2010 Ples Plumlovských nadšenc Kulturní d m Žárovice Plumlov Spolek Plumlovských nadšenc , o.s.

6.2.2010 Maturitní ples Spole enský d m Prost jov, s.r.o. Prost jov Reálné gymnázium

12.2.2010 Maturitní ples Spole enský d m Prost jov, s.r.o. Prost jov St ední pr myslová škola od vní Prost jov

12.2.2010 Maturitní ples M stské divadlo v Prost jov Prost jov SOU obchodní Prost jov, mob.: 721 010 736

13.2.2010 Hanácký bál Kulturní d m Kralice n/H. Kralice n/H. Soubor písní a tanc Klas Kralice na Hané

13.2.2010 Ostatkový ples Sokolovna Ptení Ptení Sbor dobrovolných hasi Ptení

13.2.2010 Spole enský ples M stské divadlo v Prost jov Prost jov Rotary Club Prost jov, www.prostejov.rotary.cz

19.2.2010 Hanácký bál Kulturní d m Kralice n/H. Kralice n/H. Soubor písní a tanc Klas Kralice na Hané

19.2.2010 spol. akce Gymnázia J. Wolkera Spole enský d m Prost jov, s.r.o. Prost jov Gymnázium Ji ího Wolkera

19.2.2010 Spole enský ples M stské divadlo v Prost jov Prost jov SOŠ automobilní Prost jov, s.r.o.

20.2.2010 Spole enský ples Sokolovna Ur ice Ur ice TJ Sokol Ur ice

20.2.2010 Spole enský ples Kulturní d m Smržice Smržice Sdružení rodi p i MŠ Smržice

20.2.2010 M stský ples Kulturní d m Žárovice Plumlov M sto Plumlov

20.2.2010 Spole enský ples Sokolovna Dubany Vrbátky Obec Vrbátky a SDH Vrbátky a Št tovice

20.2.2010 Spole enský ples M stské divadlo v Prost jov Prost jov Starorežná Prost jov, a.s.

20.2.2010 XVI.Zem d lsko potraviná ský ples Spole enský d m Prost jov, s.r.o. Prost jov

26.2.2010 Spole enský ples M stské divadlo v Prost jov Prost jov 102. pr zkumný prapor

26.2.2010 Stužkovací ples Spole enský d m Prost jov, s.r.o. Prost jov SOŠ pr myslová a SOU strojírenské Prost jov

27.2.2010 Šib inky Kulturní d m Kralice n/H. Kralice n/H. TJ Sokol Kralice na Hané

27.2.2010 Maškarní ples Sokolovna Smržice Smržice TJ Sokol Smržice
27.2.2010 Spole enský ples M stské divadlo v Prost jov Prost jov Vojenské lesy a statky R s.p., Plumlov, 582 302 130

B EZEN
5.3.2010 Skautský ples M stské divadlo v Prost jov Prost jov mob.: 732 407890

6.3.2010 Zámecký ples Kulturní d m Žárovice Plumlov Zámek Plumlov o.p.s.

12.3.2010 Maturitní ples M stské divadlo v Prost jov Prost jov TRIVIS SŠ ve ejnoprávní Prost jov, s.r.o.

12.3.2010 Spole enská akce VÚ 8280 Spole enský d m Prost jov, s.r.o. Prost jov VÚ 8280 v Prost jov

13.3.2010 Spole enský ples Sokolovna Ur ice Ur ice Klub p átel školy Ur ice

13.3.2010 Spole enský ve er M stské divadlo v Prost jov Prost jov Moje divadlo ochotnický soubor, mob.: 603 555 923

20.3.2010 Ples 12 opic M stské divadlo v Prost jov Prost jov Bar 12 opic, Partyzánská 14, mob.: 608 30 00 20

26.3.2010 Spole enský ples DEN U ITEL M stské divadlo v Prost jov Prost jov
20.3.2010 Spole enský ples Sokolovna Dubany Vrbátky SDH Vrbátky

DUBEN
3.4.2010 Spole enský ples M stské divadlo v Prost jov Prost jov Národopisný soubor MÁNES, mob.: 723 547 668
10.4.2010 ORANŽOVÝ EXPRES COUNTRY PLES M stské divadlo v Prost jov Prost jov senátorka Božena Sekaninová

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Prostějovsko Prostějovsko 
plesy 2010plesy 2010



Informace SportAktuálně Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací Volný čas

Děkujeme všem zákazníkům a obchodním part-
nerům za přízeň a těšíme se na další spolupráci 
v roce 2010. 
Přejeme krásné prožití vánočních svátků a vše nejlep-
ší do nového roku.

Kolektiv pracovníků fi rmy INFOS Art, s.r.o.

Společnost MORAVSKÁ VODÁREN-
SKÁ, a.s. oznamuje svým zákazníkům, že 
ve dnech od 24. prosince 2009 do 3. ledna 
2010 včetně budou uzavřena Zákaznická 
centra v Olomouci, Prostějově, Uničově, 

Zlíně i Valašských Kloboukách. 
Tímto se našim zákazníkům omlou-

váme a přejeme klidné prožití svátečních 
dnů a mnoho úspěchů v novém roce 
2010.

UZAVŘENÍ ZÁKAZNICKÝCH 
CENTER VODÁREN BĚHEM SVÁTKŮ

Domovní správa Prostějov, jakož-
to výrobce a prodejce tepla pro cca 
5000 domácností v Prostějově sníží od 
1.1.2010 zálohovou cenu tepla o cca 30 
Kč/Gj. 

Již dlouhodobě se zabýváme možností 
úspor, tak aby cena tepla byla pro koneč-
ného odběratele co nejnižší. Rovněž se 
snažíme, aby odběratelé, většinou bytová 
družstva, stále dávali přednost dálkové-
mu vytápění před budováním vlastní 
kotelny. Podle našich kalkulací je ná-
vratnost takovéto investice více než dis-
kutabilní. Při splnění všech zákonných 
podmínek pro provozování vlastní kotel-
ny (revize, cejchování, obsluha) vychází 
úspora z domovních kotelen v současné 
době cca na 40 Kč/měsíc na jeden byt. To 
vše za předpokladu, že nedojde k nějaké 
neplánované havárii. Navíc do budoucna 
lze předpokládat, že dodavatel plynu zvý-
ší  rozdíl v ceně plynu pro velkoodběrate-
le a maloodběratele, kam patří domovní 
kotelny. Dalším důvodem proč zůstat 
připojený na centrální vytápění je stále 
aktuální možnost budoucího přechodu 

na jiný zdroj. V Prostějově je zpracován 
záměr na výstavbu paroplynové elektrár-
ny, která by byla za určitých podmínek 
schopna dodávat odpadní teplo do stá-
vající sítě za výrazně nižších cen. My sa-
mozřejmě tento vývoj sledujeme a jsme 

připraveni ke spolupráci.  
Z výše uvedených důvodů se snažíme 

udržet cenu tepla na konkurenceschop-
né úrovni. Pro příští rok se nám podařilo 
sjednat výhodnou cenu plynu a rovněž 
jsme snížili některé stálé náklady. Je vý-

hodou, že město a jeho zástupci, jako je-
diný majitel naší společnosti má rovněž 
zájem na udržení stávající sítě a ne na 
vytváření  krátkodobých zisků. Důsled-
kem toho je, že zálohová cena tepla bude 
levnější o cca 30 Kč/GJ.  

Od 1. ledna příštího roku dojde ke 
zvýšení ceny pro vodné a stočné. Ke zvý-
šení ceny dochází v souvislosti s před-
pokládanou infl ací. Do růstu ceny pro 
konečného odběratele se promítá rovněž 
nárůst sazby DPH v roce 2010.

Zatímco letos většina obyvatel Prostě-
jovska zaplatí za 1 m3 vodného a stočného 
59,20 Kč (s DPH), tak od nového roku to 
bude v celé tarifní oblasti 61,05 Kč (s DPH) 
za 1 m3.

Průměrná rodina na Prostějovsku 
tedy zaplatí měsíčně o 18,01 Kč více 
za vodné a stočné než v loňském roce. 
Kalkulace ceny vody byla provedena 
podle platných předpisů pro věcně 
usměrňované ceny. (Cenový výměr 
MF ČR). Zvyšování ceny vodného 
a stočného je i nadále používáno na 
obnovu vodohospodářské infrastruk-
tury, což je dlouhodobá a fi nančně ná-
ročná záležitost.

Cena vodného a stočného 
pro rok 2010 (Prostějovsko)

Cena vody platná od 1. 1. 2010: (údaje v Kč/m3)

Domovní správa Prostějov, jakož-
o výrobce a prodejce tepla pro cca



Informace Školství 
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informací Volný čas

V našem městě proběhlo  
veřejné setkání obyvatel s vede-
ním města i odborníky za úče-
lem najít a pojmenovat problé-
my, které se nás všech dotýkají.

Příjemná a přátelská atmo-
sféra, spousta nápadů a živá 
diskuse, tak by se dalo cha-
rakterizovat Fórum Zdravého 
města  19. listopadu 2009 v přednáškovém 
sále Národního domu v Prostějově. 

Hlavním cílem setkání byla diskuse 
o výsledcích loňského setkání, ze kterého 
vzešlo tzv. „10P“. 

V sále bylo několik desítek 
občanů, zástupci vedení města 
v čele se starostou města Ing.J.
Tesařem i politikem Zdravého 
města Mgr. V. Uchytilem a také 
zástupci odborné veřejnosti. 

Osm oblastí veřejného života - 
konkrétně veřejná správa a rozvoj 
města, životní prostředí, sociální 

oblast, zdravý životní styl, volný čas, vzdělávání, 
doprava a podnikání - vytvořilo pro účastníky 
setkání prostor k tomu, aby se otevřeně vyjádřili 
k problémům, jež vidí kolem sebe.

Jako největší problém označili občané služ-

by v oblasti azylového a chráněného bydlení.
 „Anonymní anketa prověří výsledky jed-

nání Fóra Zdravého města. Výstup z této ankety 
by měl korespondovat s výsledky jednání listo-
padového Fóra,“ nastínil Mgr. Vlasti-
mil Uchytil, politik Zdravého města.

 S úspěchem se setkala také prezen-
tace organizací poskytujících sociální 
služby v našem regionu. Všichni ná-
vštěvníci získali ucelenou představu 
o kvalitě i rozsahu sociálních služeb.

 Zástupci Národní sítě Zdravých měst 
se pravidelně zúčastňují těchto setkání,  
a tak vyjadřují podporu aktivitám v našem 
Zdravém městě.

„Město Prostějov řešilo problémy „10P“ 
roku 2009 velmi důsledně, o čemž svědčí vý-
sledky práce, např. rozšíření sítě cyklostezek, 

vznik nových parkovacích míst, a další desít-
ky investičních akcí,“ potvrdil Uchytil.

 S využitím týmové práce, veřejných jednání 
a dalších metod byl vypracován seznam záměrů 

a cílů, kterých by mělo být dosaženo 
pro zachování udržitelného rozvoje. 
„Výsledkem náročné společné práce 
se zapojením mnoha aktérů je vytvo-
řený dokument „Plán zdraví a kvality 
života“, zahrnující nejen oblast zdraví, 

ale i životní prostředí, vzdělávání, kulturu, pod-
nikání a podobně. Odpovědi jasně ukazují to, že 
obyvatelům není lhostejné, v jakém městě žijí,“ 
uzavřel Uchytil.

Prostějovský Plán zdraví a kvality života ve 
své první verzi vznikl v roce 2001 a je průběž-
ně aktualizován a je zveřejněn na webových 
stránkách města -  www.prostejov.eu

Ve středu 25.listopadu se ve Společen-
ském domě uskutečnilo I. veřejné projed-
nání revitalizace sídliště Šárka. Z jednání 
vzešla celá řada podnětů, kterými se ještě 
budou architekti zabývat. „Dle mých po-
znatků se největší množství připomínek 
sešlo k následujícím oblastem: kanalizace 
a odvodnění sídliště, protihluková stěna 
u dálnice, problematika zeleně, cyklostezek 
a chodníků a veřejné osvětlení. Samozřejmě 
se budeme snažit připomínky řešit. Ovšem 

ne všechny požadavky jsou reálné. Některé, 
zejména ty dopravní, si protiřečí – na jednu 
stranu chtějí lidé více parkovacích míst, na 
druhou stranu si logicky brání zelené plo-
chy, které v sídlišti jsou. Některé požadavky 
pak mohou narazit například na dopravní 
předpisy či jinou právní úpravu a také je 
nebude možno realizovat. Přesto se však 
budeme snažit vyjít občanům sídliště ma-
ximálně vstříc,“ potvrdil vedoucí odboru 
rozvoje a investic Antonín Zajíček.  -jg-

Setkání s obyvateli sídliště Šárka

Fórum Zdravého města – 2009
10P – Prostějov - Problémy očima lidí

ANKETNÍ LÍSTEK
10 problémů formulovaných občany našeho města 2009

Už víme, jaké jsou … souhlasíte s nimi?
Vyplynuly z veřejné diskuse s občany našeho města v listopadu tohoto roku na každoročním 

Fóru Zdravého města. Cílem této diskuse i na ní navazující ankety je dát Vám - našim občanům 
prostor, abyste se vyjádřili k tomu co Vám v našem městě chybí, co by se mělo změnit/upravit/
zajistit, abyste byli spokojeni s místem, kde žijete a které je Vaším domovem.

A N K E T A
Prosíme, abyste označili 5 problémů, které považujete za nejaktuálnější, a které by dle Va-

šeho názoru měly mít v řešení přednost před ostatními.
- Služby v oblasti azylového a chráněného bydlení
-  Nastavení jednotlivých kritérií systému VFP
-  Rozšiřování zelených ploch
-  Pokračovat ve výstavbě vnějšího městského okruhu
-  Vytvoření podmínek pro seberealizaci mládeže, kulturní aktivity
-  Vybudovat krytá sportoviště pro neorganizované skupiny
-  Zkvalitnění a rozšíření kanalizační sítě
-  Revitalizace zahrad u mateřských škol
-  Řešit nedostatek parkovacích míst
-  Snižování negativního vlivu dopravy a vzdělávání dětí a mládeže
-  Další problém, který zde není uveden :
………………………………………………………………………………..
POZN. Problémy v seznamu nejsou řazeny dle důležitosti – tu jim dáte Vy, svým hlasem!
TERMÍN odevzdání dotazníku: 15.2.2010
SBĚRNÉ MÍSTO pro dotazníky: v informační službě Městského úřadu v Prostějov
Dotazník je uveřejněn i k přímému vyplnění a odeslání na adrese www.prostejov.eu
VÝSLEDKY ANKETY budou k dispozici v místním tisku a na webových stránkách
www.prostejov.eu bezprostředně po projednání výstupů Radou a následně Zastupitelstvem
města (předpoklad je červen 2010).
Děkujeme Vám za zájem o naši společnou budoucnost a za Váš čas!
Anketa je anonymní.
Anketa je realizována v rámci Projektu Zdravé město Prostějov.

„10P“ 2009 – anketa – problémy vzešlé z jednání Fóra ZM    

1.  Služby v oblasti azylového a chráněného bydlení
2.  Nastavení jednotlivých kritérií systému VFP
3. Rozšiřování zelených ploch
4.  Pokračovat ve výstavbě vnějšího městského okruhu
5.  Vytvoření podmínek pro seberealizaci mládeže, kulturní aktivity
6.  Vybudovat krytá sportoviště pro neorganizované skupiny
7. Zkvalitnění a rozšíření kanalizační sítě
8. Revitalizace zahrad u mateřských škol
9. Řešit nedostatek parkovacích míst
10. Snižování negativního vlivu dopravy
    a vzdělávání dětí a mládeže

Problémy našeho města – anketa 10P
Fórum Zdravého města 2009

 -  Veřejná správa, rozvoj města / Informace, komunikace
- Životní prostředí
- Sociální oblast / Sociálně – patologické jevy
- Zdravý životní styl/zdravotní oblast
- Volný čas / sport / kultura
- Vzdělání / výchova
- Doprava
- Podnikání, výroba, služby
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Kaleidoskop 
informací SportVolný časAktuálně

V pátek 13. listopadu 2009 proběhl 
další z projektových dnů regionální-
ho vyučování podporovaných Evrop-
skými sociálními fondy EU. Žáci 4.B 
z RG a ZŠ města Prostějova nejprve 
navštívili Palírnu U zeleného stromu, 
kde pronikli do tajů tradiční výro-
by světově proslulých alkoholických 
i nealkoholických nápojů.

Ze Starorežné se děti vydaly do 
centra města splnit nelehký úkol - 
samostatně najít domovní znamení 
v srdci Prostějova. Žáci 4.B byli vel-
mi překvapeni, kolik zajímavostí na 

měšťanských domech objevili. Všem 
se nám líbila překrásná vyobrazení 
domovních znamení U Zlaté studny, 
U Měsíčka nebo U Svatého Rocha. Po 
důkladnějším pátrání jsme objevili 
i dům U Železné koruny. Modrý lev, 
černý medvěd a tři zajíci společně se 
třemi kohouty zase probouzeli buj-
nou dětskou fantazii.

V teple školní třídy se děti ještě na-
učily hanáckou píseň V Prostijově na 
kopečko, kterou doprovodily hrou na 
odpadový materiál. Skleněné lahve 
i PET lahve se osvědčily jako vynikající 
hudební nástroje.

Z celého projektového dne si společ-
ně s dětmi odnášíme mnoho nových 
vědomostí a nevšedních zážitků, na 

které budeme jistě rádi dlouho  vzpo-
mínat.

 Iva Vyhlídalová

St ední pr myslová škola od vní, 

Prost jov, Vápenice 1 
 

   nabízí ve školním roce 2010/2011 
tyto obory denního studia:  

 
1. Návrhá ství a modelování od v   

(od vní design) 
    2.    Od vnictví (zam ení na marketing) 
 

Srde n  Vás zveme na Den otev ených dve í 
v úterý 1. 12. 2009 a ve tvrtek 7. 1. 2010. 

__________________________________________________ 
 

Tel.: 582 346 711, 582 346 722 
Kontaktní osoby: 

Mgr. Ji í Snášel -  editel školy 
Mgr. V ra Zamykalová – výchovná poradkyn  

Možnost ubytování a stravování ve vlastním za ízení. 
info@spso.cz                              www.spso.cz 

„MÁ ŠKOLIČKA“ ZAHAJUJE OD 18. 11. 2009 
KAŽDOU STŘEDU od 15:00 do 16:00 hod.

VÝUKU PLAVÁNÍ DĚTÍ 
na ZŠ Dr. Horáka (Brněnská), Prostějov

cena 1 hodiny 100,- Kč 
cena při koupi 8 hodin 80,- Kč / 1hod.

Pro bližší informace volejte 602 617 804
16. prosince 200916. prosince 2009 2727



Informace Školství 
a sociální oblastAktuálně SportKaleidoskop 

informací Volný čas

V pátek dne 20. listopadu 2009 byla 
zahájena závěrečná etapa charitativní 
akce příslušníků 102. průzkumného 
praporu generála Karla Palečka z Pro-
stějova pod názvem „Kutuzovův po-
chod“. Vojenští profesionálové praporu 
spolu s dalšími účastníky akce z řad 
zástupců regionálních sdružení a svazů 
se vydali na trasu dlouhou 15 kilome-
trů z obce Pozořice k památníku Mo-
hyla míru u Slavkova. V cíli pochodu 
předal velitel praporu plukovník Pavel 
Andráško fi nanční obnos z dobrovolné 
sbírky řediteli Dětského domova z obce 
Plumlov a Fondu ohrožených dětí Klo-
kánek z Brna.

Fyzická zdatnost vojenských profe-
sionálů je jedním z předpokladů pro 
službu v ozbrojených silách České re-
publiky. Snaha vojáků 102. průzkum-
ného praporu z Prostějova o udržení 
fyzické kondice a každodenního drilu 
je motivována také úsilím pomoci dru-
hým. 

„Kutuzovův pochod“ má mimo jiné 
svůj dějinný podtext a symboliku nedáv-
ných pietních vzpomínek konaných při 
příležitosti Dne veteránů. Cíl závěrečné 
etapy 

před památníkem Mohyla míru nebyl 
zvolen náhodně. Památník postavený na 
počest obětí Napoleonovy vítězné bi-
tvy u Slavkova jako naplnění myšlenky 
učinit z centra někdejšího bojiště pietní 

"místo světla", je vzpomínkou na padlé – 
memento válek.

I názvu samotné charitativní akce jsou 
patrny historické souvislosti. Kutuzov, 
ruský generál, jemuž nikdo nemůže upřít 
jeho osobní odvahu, zkušenost bojov-
níka a znalost vojenského řemesla, pro-
vedl v roce 1805 se svým vojskem pěší 
ústupný manévr o délce 425 kilometrů 
od Braunau k Olomouci. Poté se přesu-
nul k bojišti u Slavkova k obci Tvarožná, 
aby se zde 2. prosince téhož roku střetnul 
v „Bitvě tří císařů“ s Napoleonem.

První etapu charitativní akce „Kutu-
zovův pochod“ zahájili příslušníci 102. 
průzkumného praporu již 19. listopadu 
v ranních hodinách v posádce Prostějov. 
Trasa přesunu v délce 75 kilometrů včet-
ně závěrečné etapy vedla kolem obcí Ur-
čice, Myslejovice, Podivice, Vojenským 
újezdem Březina a Pozořice, kde bylo 
pro účastníky závodu vybudováno záze-
mí pro odpočinek a načerpání sil do další 
etapy pochodu. 

Příslušníci 102. průzkumného pra-
poru plní úkoly v mírové posádce Pro-
stějov i v rámci ozbrojených sil ČR. 
Tvořili organizační jádro 1. kontingen-
tu Provinčního rekonstrukčního týmu 
AČR mise ISAF v provincii Lógar na 
území Afghánistánu a přispěli k zahá-
jení rozvojového procesu v této oblasti. 
Hlásí se k myšlence připravenosti brá-

nit republiku, její zájmy, demokratické 
principy, jakož i život a majetek našich 
občanů. Nyní se rozhodli finančně 
podpořit děti z dětských domovů, které 
si tuto pomoc bez výjimky zaslouží. 

Informace pro sdělovací prostředky:
Sraz novinářů –20. listopadu 2009, 

11.15 hodin před památníkem Mohy-
la míru u Slavkova – příchod účastníků 
do cíle závěrečné etapy, předání fi nanč-
ní částky zástupcům Domu dětí z obce 

Plumlov a Fondu ohrožených dětí Klo-
kánek Brno; FOTOTERMÍN s možností 
rozhovorů;cAkreditace novinářů do 18. 
listopadu 2009.

Kontaktní osoba: kapitánka Jolana 
Fedorková, Oddělení komunikační a or-
ganizační, Velitelství společných sil, Olo-
mouc, tel. 973 401 022, 724 463 834. 

e-mail: spolecnesily@seznam.cz   
   kapitánka Jolana FEDORKOVÁ
   Tisková a informační důstojnice

   Velitelství společných sil Olomouc

Město Prostějov vysadilo při příležitosti dvacátého výročí „sametové revoluce“ několik stromů. Jeden z nich – habr - 
byl slavnostně zasazen v neděli 22.11.2009 na náměstí T.G.Masaryka, další – lípa – pak 26.11. 2009 v části Čechůvky.

Přijímací zkoušky bývají často první 
větší zátěží a náporem na psychiku dětí, 
zvláště citlivější děti mohou mít zbyteč-
nou trému, která se může podepsat na 
jejich výkonech.

Proto CMG pořádá již pravidelně  
Přípravné kurzy k přijímacím zkouš-
kám, které, kromě systematického 
opakování  a prohlubování znalostí, 
mají  umožnit uchazečům o studium 
seznámit se s formou přijímacích tes-
tů, upozornit na případné mezery ve 
znalostech a v neposlední řadě navo-
dit příjemnou atmosféru již známého 
prostředí  a osob, s kterými se žák při 
zkoušce setkává.

Přípravný kurz k přijímacím zkouš-

kám 2010 se  rozběhne  v pátek 8.ledna 
ve 14,30hod.v učebnách CMG na Ko-
menského ulici 17 v Prostějově a pak 
v termínech 22. 1., 5. 2., 19. 2., 12. 3., 
26. 3., 9.4. a 16. 4. 2010.

Kurz je bezplatný a není třeba se do 
něj přihlašovat. Dětem se věnují kva-
lifi kovaní pedagogičtí pracovníci a ze 
zkušeností víme, že ti uchazeči, kteří se 
poctivě ke zkouškám připravují, mají 
vysoké procento úspěšnosti v přijíma-
cích testech.  Děti si s sebou vezmou jen 
psací potřeby a přezůvky. 

Přijímací zkoušky do primy a kvinty 
Cyrilometodějského  gymnázia v roce 
2010 se uskuteční ve dvou termínech 
21. a 23. dubna 2010.

Přípravný kurz k přijímacím 
zkouškám na CMG v Prostějově

pátek dne 20. listopadu 2009 byla
ájena závěrečná etapa charitativní

"místo světla", je vzpomínkou na padlé – 
memento válek.

nit republiku, její zájmy, demokratické
principy, jakož i život a majetek našich

Plumlov a Fondu ohrožených dětí Klo-
kánek Brno; FOTOTERMÍN s možností 

102. průzkumný prapor PROSTĚJOV
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upozorňuje všechny poplatníky 
místního poplatku ze psů, kteří  jsou 
držiteli psů a mají trvalý pobyt nebo 
sídlo v domě s nejvýše dvěma byty 
v Prostějově a okrajových částech měs-
ta Prostějova – Čechovice, Čechůvky, 
Domamyslice, Krasice, Vrahovice 
a Žešov, že od 1.1.2010 dochází v těch-

to případech k navýšení místního po-
platku ze psů z částky 60 Kč/rok nebo 
120 Kč/rok na jednotnou částku 500 
Kč/rok. 

Na sníženou sazbu místního poplatku 
ve výši 200 Kč/rok mají nárok pouze po-
živatelé starobního, invalidního, vdov-
ského  nebo vdoveckého důchodu, který 

je ovšem jejich jediným příjmem a dále 
poživatelé sirotčího důchodu.

Vzhledem k tomu, že dosavadní výše 
místního poplatku v těchto případech 
byla nižší než uvedených 200 Kč, nebylo 
pobírání důchodů oznamováno  ani do-
kládáno k ohlášení k místnímu poplatku 
ze psů.

Správce místního poplatku tímto 
upozorňuje poplatníky, že je nutné sdě-
lit a doložit pobírání důchodů, aby moh-
la být sazba místního poplatku snížena. 

Od  1.1.2010 dochází rovněž k navý-
šení místního poplatku ze psů i v domě 
s více než dvěma byty a to z 800 Kč/rok 
na  1 000 Kč/rok.

Finanční odbor Městského úřadu Prostějov jako správce místního poplatku ze psů

Letos se uskutečnil pod záštitou 
MŠMT ČR, Ministerstva zdravotnictví 
ČR a primátora hlavního města Prahy, 
již pátý ročník celostátního projektu 
Dětský čin roku. V šesti kategoriích 
psaly děti  pravdivé a ověřitelné příběhy 
o vykonání dobrých skutků svých nebo 
kamarádů. Z několika stovek dětí, které 
se zapojily do projektu, vybrala odbor-
ná komise vždy pět nejlepších příběhů, 
které byly uveřejněny v Učitelských no-
vinách a na webových stránkách www.
detskycinroku.cz. Mezi nimi se objevily 
i děti ze Základní školy v Majakovského 
ulici v Prostějově - Vrahovicích. V této 

škole je kladen důraz na prvky zdravé 
školy - pohodu prostředí, zdravé uče-
ní, otevřené partnerství. Žákyně Soňa 
Danielová a Iva Ležáková ve svých pří-
bězích popsaly snahu potěšit zejména 
starší občany našeho města, kteří žijí 
v domově důchodců, vlastoručně vyro-
benými dárečky a namalovanými obráz-
ky. Také spoustu obrázků děti darovaly 
společnosti ADRA. O konečném pořadí 
mezi pěti nejlepšími v každé kategorii 
již rozhodovaly svým hlasováním jen 
děti. A jak dopadly Prostějovačky? Soňa 
Danielová se umístila na 2. místě a Iva 
Ležáková na 4. místě.

Dětský čin roku
30. listopadu odpoledne byl na 

prostějovské Střední zdravotnické 
škole, za účasti představitelů radni-
ce, konkrétně místostarostů Vlasti-
mila Uchytila a Miroslava Pištáka, 
zakončen  školní  rok  pro prostě-
jovské seniory - posluchače  kurzu, 
který  běžel  již  druhým  rokem pod  
názvem „Odpovědným  přístupem 
ke  svému zdraví, k vitalitě a spoko-
jenosti  ve stáří“ a uskutečnil se díky 
finanční podpoře města Prostějova, 
což ve svém úvodním slově nezapo-
mněla zdůraznit ani ředitelka školy 
Ivana Hemerková

Frekventantů se přihlásilo více jak 

třicet, což vedlo lektorky kurzu k ope-
rativnímu vytvoření dvou skupin, aby 
byla naplněna idea individuálního 
přístupu a spíše klidného, přátelského 
ovzduší. Za  zajímavost  lze považovat  
to, že  se po roce do kurzu vrátili někteří 

loňští „studenti“, aby si osvěžili své vě-
domosti, případně si je rozšířili.

A k rozšíření opravdu došlo, neboť 
obě přednášející využily loňské zkuše-
nosti a připravily pro své frekventanty 
více studijních materiálů a nebály se jít 
do podrobnějšího a odbornějšího vý-
kladu

Jak na závěr uvedla ředitelka školy 
Ivana Hemerková, očekává, že stej-
ně jako loni budou lektorky se svými 
„žáky“ v kontaktu a stane se možná i to, 
že dojde na otevření druhého běhu to-
hoto kurzu, což se ostatně stalo i v loň-
ském školním roce. Pochopitelně počítá 
i s otevřením kurzu v příštím školním 

roce, což slíbili fi nančně podpořit i oba 
místostarostové a místostarosta Pišťák 
již podruhé ve dvou letech slíbil, že sám 
zasedne do školní lavice, samozřejmě 
až si bude moci užívat zaslouženého 
důchodu.

Prostějovští senioři zakončili 
svůj školní rok.

Poděkování ze Střední zdravotnické školy
Přípravný výbor oslav výročí šedesáti let zdravotnického školství v Pro-
stějově děkuje za finanční podporu městu Prostějov. Díky ní mohly oslavy 
proběhnout důstojně, na úrovni. Děkujeme.

y
Pří ý ý ý čí š á é š í P

up
míst
držit

FinFin102. průzkumný prapor PROSTĚJOV
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Kaleidoskop 
informací Volný čas

Prestižní zakázku získala společnost Ha-
nácké železárny a pérovny, kterou již více 
než jeden rok ovládá Moravia Steel. Pros-
tějovská fi rma bude v letech 2010 až 2014 
dodávat pružiny pro automatické vlaky 
společnosti Alstom spojující Paříž s místní-
mi letišti. Zakázka dosáhne hodnoty téměř 
26 milionů korun. 

„Svým rozsahem nejde o nějak specifi c-
kou, ale spíše o prestižní zakázku. Jde o do-
sud nejvýznamnější individuální zakázku 
pro Alstom, která je našim největším odbě-
ratelem pružin v železniční dopravě,“ říká 
Ing. Petr Vaněk, předseda představenstva 
a generální ředitel fi rmy, která je v součas-
né době s 85procentním podílem největším 
evropským výrobcem pružin pro železnici. 

Prostějovská společnost má dvě dominantní 
oblasti působení - výroba parabolických pružin 
pro nákladní vozy pro automobilový průmy-
sl a výroba šroubových pružin pro železnici. 

„V oblasti parabolických pružin dodáváme pro 
významné automobilky SCANIA či IVECO. 
Šroubové pružiny směřují všem výrobcům ná-
kladních vozů v Evropě, kde největší podíl do-
dávek je do Tatravagónka Poprad a IRS. Neustá-
le posilujeme naši pozici evropského dodavatele 
pro osobní vozy. Pro naši komplexnost dodávek 
od tramvají, metra, přes příměstské a regionální 
vlaky až po rychlovlaky jsme vyhledávaným 
dodavatel pro významné firmy Alstom, Bom-
bardier, Rotem, Ansaldobreda,“ uvádí ředitel.

V současné době směřuje na export téměř 
veškerá produkce Hanáckých železáren a pé-
roven, přičemž stále více výrobků z Prostějova 
směřuje mimo Evropu. „V posledních třech 
letech se výrazně posunula naše spolupráce 
s korejskou fi rmou Hyundai-Rotem, kde 
máme nyní dva projekty pro Turecko a USA. 
Naší první zakázkou pro americký kontinent 
je dodávka pro příměstské vlaky pro Boston 
v USA. Velmi úzce také spolupracujeme 

s touto fi rmou na nových projektech na lo-
komotivy Loco CoCo (Koreain rail) a Loco 
Bobo,“ sdělil Ing. Petr Vaněk s tím, že fi rma 
se také prosazuje v Austrálii – dodávky pro 
projekt regionálního vlaku Vlocity train přes 
australský Bombardier - a Rusku - dodávky 
pro metro Mytišč. „Pro hodnotu fi rmy z hle-
diska prestiže, významu a reference je nutné 

se zmínit o dodávkách pružin na rychlovlaky 
TGV, kde světový rekord 574 kilometrů v ho-
dině byl dosažen na podvozcích odpružených 
pružinami vyráběných u nás,“ dodal.

Společnost Hanácké železárny a pérov-
ny v současnosti zaměstnává 250 lidí. Tržby 
fi rmy v roce 2009 budou kolem 500 milionů 
korun.

Svoz odpadu bude od čtvrtka 24.12.2009 
posunut o 1 den do soboty 26.12.2009

Pravidelný termín svozu - náhradní termín svozu

ČT 24. 12. 2009 - PÁ 25. 12. 2009
PÁ 25. 12. 2009 - SO 26. 12. 2009

Na místo pátku 1. 1. 2010 bude svoz odpadu proveden v sobotu 2.1.2010

Poděkování za příspěvek
Klub stomiků, os.s. Prostějov děkuje touto cestou městu Prostějovu za nevratný 

příspěvek na činnost našeho klubu. Věříme, že nejen v tomto roce, ale i v příštích 
letech nám budete nápomocni v naší činnosti.

 za Klub stomiků, os.s. Prostějov H. Schnaubert, místopředseda

Náhradní termíny svozu odpadu

DATUM

21.12.2009 ZAV ENO 0900 - 1700 OTEV ENO
22.12.2009 0900 - 1700 OTEV ENO ZAV ENO
23.12.2009 0900 - 1700 OTEV ENO ZAV ENO
24.12.2009 ZAV ENO ZAV ENO
25.12.2009 ZAV ENO 0900 - 1700 OTEV ENO
26.12.2009 ZAV ENO 0900 - 1700 OTEV ENO
27.12.2009 ZAV ENO 0900 - 1700 OTEV ENO
28.12.2009 ZAV ENO 0900 - 1700 OTEV ENO
29.12.2009 0900 - 1700 OTEV ENO ZAV ENO
30.12.2009 0900 - 1700 OTEV ENO ZAV ENO
31.12.2009 ZAV ENO 0900 - 1400 OTEV ENO

1.1.2010 ZAV ENO ZAV ENO
2.1.2010 0900 - 1700 OTEV ENO 0900 - 1700 OTEV ENO
3.1.2010 ZAV ENO 0900 - 1700 OTEV ENO

SB RNÝ DV R               
U SV. ANNY

SB RNÝ DV R               
PR MYSLOVÁ

PROVOZ SB RNÝCH DVOR                 
V DOB  VÁNO NÍCH SVÁTK

St ední odborná škola 
                   podnikání a obchodu

Rejskova 4, Prost jov

nabízíme atraktivní a perspektivní  
4leté studium s maturitní zkouškou  

v oboru vzd lání 
 

Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 
 

      vzd lávací program 
 

       PODNIKÁNÍ V EU 
   A PROJEKTOVÉ ÍZENÍ 
 

      vzd lávací program 
 

         ÍZENÍ SLUŽEB  
 A MARKETING TURISMU 

 
 

*************************************************************************************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zveme všechny žáky 9. t íd   
a jejich rodi e na 

DEN OTEV ENÝCH DVE Í
11. ledna 2010 od 13.00 do 17.00 hod. 

 

zájemci o studium získají informace o škole, 
vzd lávacích programech a mohou si prohlédnout 

budovu školy  
 
 

www.skola.obchod-sluzby.cz 

Ačkoliv zima jestě plně neuhodila, azylové 
centrum Prostějov, již plně pocítilo trvající krizi 
a chladnější počasí. I když letos došlo k rozšíření 
všech služeb o místa pro ženy, i ty jsou nyní ob-
sazena. K dispozici je jediné místo na noclehár-
ně a jedno na azylovém domě pro ženy.

Vedení ac se snaží o to aby služby mohli 
využít i další lidé , kteří potřebují pomoc.

Vzhledem k tomu, že zvyšování kapacit 
služeb již vzhledem k prostoru není možné, 
v současné době již některým klientům , kte-
ří jsou v ac delší dobu nebude prodloužena 

smlouva, na jejich místo nastoupí další klienti 
potřebující pomoc v tíživé životní situaci spo-
jené se ztrátou bydlení.

Jako každý rok, i letos bude klientům za-
jištěna štědrovečerní večeře, stromeček a vá-
noční výzdoba jsou samozřejmostí.

Projekt provozu Azylového centra Prostě-
jov je realizován za fi nanční spoluúčasti Měs-
ta Prostějova Bc. Jan Kalla

ředitel AC

Azylové centrum je plně obsazeno
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Oblastní spolek ČČK Prostějov, Milíčova 3
mobil : 723005411 ( SMS ), e-mail: prostejov@cervenykriz.eu

pořádá dne 18. ledna (pondělí) a 23. ledna (sobota)
odbornou konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky 

akreditovanou u České asociace sester
Konference bude probíhat na OS ČČK Prostějov, 

Milíčova 3 od 8.30 hod do 13.15 je určena: pro nelékař-
ské zdravotnické pracovníky i veřejnost.  Akce bude 
ohodnocena dle kreditního systému  vyhlášky MZ ČR 
č.321/2008 Sb. (4 kredity),  je určena: pro všeobecnou 
zdravotní sestru, porodní asistentku, zdravotního 
laboranta, nutričního terapeuta, ortoptistu, zubního 
technika, dentálního hygienistu, farmaceutického asi-
stenta, zdravotnického záchranáře, asistenta ochrany 
veřejného zdraví a zdravotně sociálního pracovníka

Téma: Metoda START u PP,  Gemmoterapie, Kar-
pální tunel,  Chronická onemocnění páteře, Ortodon-
cie – rovnání zubů

Přednášející: Metoda START u PP - Lucia Vojtko-
vá, zaměstnavatel: AČR - VÚ 8280, Prostějov, kde v 
současné době pracuje jako zdravotnický záchranář. 
Gemmoterapie – Mgr. Jarmila Podhorná, firma Na-

děje, Brodek u Konice. Karpální tunel – Jaroslava Steh-
líková,  zaměstnavatel FNOL I.P.Pavlova 6, Olomouc 
775 20, studijní obor: všeobecná sestra - chirurgie, v 
současné době vrchní sestra NCH.  Chronická one-
mocnění páteře -  Jana Švecová, zaměstnavatel FNOL, 
I. P.  Pavlova 6, Olomouc 775 20, studijní obor všeobec-
ná sestra - chirurgie, v současné době staniční sestra na  
NCH,  Ortodoncie – rovnání zubů – Petra Chrenová, 
zaměstnavatel Mudr. Novotná - stomatolog ortodon-
tista, Prostějov, všeobecná sestra,  sbírá kredity

Svoji účast potvrďte e-mailem na: prostejov@ce-
rvenykriz.eu , co nejdříve ( uveďte celé jméno a datum 
narození ) nebo SMS na mobil 723005411

Účastnický poplatek činí 200 Kč/ 1 osoba , který 
bude uhrazen při prezenci

Nekuřácké pracoviště, přezůvky s sebou !!
Občerstvení zdarma !!!

Ve dnech 18. a 21. listopadu se jel v Mel-
bourne světový pohár v dráhové cyklistice 
v mužské kategorii A. Na startu nechyběla 
velká esa světové dráhové cyklistiky ze států 
celého světa. Pro prostějovskou cyklistiku to 
byla však zcela nevšední událost, mezi mistry 
světa a světovými rekordmany se na start po-
stavil Tomáš Goláň, závodník SKC Prostějov.

 Je to teprve nedávno co jsme se s Tomá-
šem Goláněm společně loučili na Memoriálu 
Otmara Malečka v Prostějově, poté koncem 
září odletěl na roční studijně-sportovní pobyt 
do Sydney. Jeho cyklistický program začal 
zostra. Po několika trénincích v místním klu-
bu, se kterým navázal spolupráci a několika 
závodech republikového významu, ho čekal 
dosud největší zážitek jeho závodní kariéry. 
Již v létě se v hlavách reprezentačního tre-
néra Josefa Kratiny a šéfa dráhového úseku 
ČSC Jana Kopače začal rodit nápad, že by 
využily Tomášovi australské anabáze ke star-
tu na světovém poháru v Melbourne. České 
dráhové reprezentaci to přišlo vhod, protože 
se v tomto termínu reprezentační družstvo 
mužů bude připravovat na SP Kolumbii, kte-
rý se bude konat 14 dnů po Melbourne, tý-

denním soustředěním na Mallorce a neúčastí 
na podniku SP by reprezentace přišla až o pět 
startovních míst na MS.

I když bylo velmi obtížné udržet sportovní 
formu z léta, Tomáš pro to udělal maximum, 
ihned po krátkém rozkoukání, kdy si musel 
zařizovat záležitosti spojené se studiem a uby-
továním,  se spojil s klubem, který mu poskytl 
tréninkové podmínky i účast na místních zá-
vodech, kde se především v disciplíně keirin 
ukázal ve velmi nadějném světle. A tak před 
časem na letišti v Melbourne  přistál Jan Kopač 
s reprezentačním dráhovým speciálem a repre-
zentačními dresy, kde na něj kromě Tomáše 
již čekalo auto pořadatelů, které je odvezlo do 
luxusního hotelu. Jak mi Tom poté volal, „na-
jednou mě přepadla nervozita, na takové pod-
mínky a dokonalý servis ze strany pořadatelů 
jsem nebyl vůbec zvyklý“. To však ještě netušil, 
že v Austrálii, kde lidé „dráhu“ doslova milují, 
bude i přes vysoké vstupné stále vyprodaná hala 
s několika tisícovým hledištěm. Tomáš měl po 
domluvě s repre. trenéry startovat ve sprintu, 
kde se začíná kvalifikací na 200m. s letmým 
startem a ve sprinterské disciplíně  keirinu. Pro 
osmnáctiletého Tomáše to byl najednou jiný 

svět, zvyklí startovat v juniorské kategorii, na-
jednou stál na startu v kategorii elite s čerstvým 
rekordmanem z „dvoustovky“ Kevinem Sireau 
a dalšími medailisty mistrovství světa a OH. 
Jak sám telefonoval, „jel jsem tak těžké převody 
jako nikdy a pořád to bylo málo“. V keirinu i ve 
sprintu zůstal před postupem mezi nejlepších 
osmnáct. Sprint se stal kořistí domácího borce 
Shane Perkinse před Kevinem Sireau z Francie 
a Matthew Cramptonem z Velké Británie. Pře-

devším pak v keirinu Tomáš výkonnostně ne-
propadnul a byl svým soupeřům rovnocenným 
soupeřem. V keirinu zvítězil Carsten Bergmann 
(Německo) před Azizulhasni Awangem (BTA) 
a NG Josiah (Malajsie).

 Lze říci, že už pouhá účast na takovém 
podniku je obrovským oceněním cyklisty. 
Atmosféra na světovém poháru a obzvláště 
v Austrálii je nesrovnatelná s tím co známe 
v našich podmínkách. O takto zaplněných 
tribunách si můžeme nechat jen zdát a to 
při vstupném 100 dolarů. Pro Tomáše,  
který byl nejmladším účastníkem startov-
ního pole, letos mu bylo teprve 18 let, je to 
obrovská zkušenost, zážitek a motivace do 
další přípravy. 

Poznámka na závěr. Ve výsledkové listině 
SP nešlo přehlédnout dvě jména dobře známá 
prostějovskému publiku ze závodů GP Pros-
tějov – Memoriálu Otmara Malečka. Ve dvou 
disciplínách obsadil v Melbourne dvakrát 
vynikající druhé místo Polák Bujko v Prostě-
jově čtvtý a Italové Alex Buttazoni a Angelo 
Ciccone vítězové z Prostějova v Melbourne 
obsadili místo 4 a 5. To jen svědčí o vysoké 
úrovni Prostějovských závodů.

Ve dnech 18. a 21. listopadu se jel v Mel-
bourne světový pohár v dráhové cyklistice

denním soustředěním na Mallorce a neúčastí
na podniku SP by reprezentace přišla až o pět

devším pak v keirinu Tomáš výkonnostně ne-
propadnulabylsvýmsoupeřůmrovnocenným

Reprezentant SKC Prostějov Tomáš Goláň v AustráliiReprezentant SKC Prostějov Tomáš Goláň v Austrálii
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Zelená úsporám a dotace OK 
na zateplení a výměnu oken

konzultační seminář dne 28. 1. 2010 
Okresní hospodářská komora ve spolupráci s JUDr. Bohuslavem Švamberkem 

připravila na den 28.1.2010 od 17 hodin v přednáškovém sále Národního domu 
konzultační seminář k Programu Ministerstva životního prostředí „Zelená úspo-
rám“, který je zaměřen na úspory energie a obnovitelné zdroje domácností v rodin-
ných a bytových domech. Dozvíte se zde také informace k příspěvku na zateplení a 
výměnu otvorových výplní, který je poskytován z rozpočtu Olomouckého kraje.

Seminář je určen žadatelům o dotaci - vlastníkům rodinných i bytových domů 
/fyzické osoby, města, obce, podnikatelské subjekty, právnické osoby/, odborným 
dodavatelům a všem zájemcům z řad veřejnosti. 

Účast je podmíněna registrací v kanceláři OHK, Lidická 6, tel.č. 582332721, 
582332489, ohkpv@ohkpv.cz, www.ohkpv.cz Rezervujte si místo nejpozději do 
25.1.2010. Seminář pro registrované ZDARMA!

Sdružení rodičů a přátel zdravotně posti-
žených celiakií a Dermatitis herpetiformis 
Duhring  "Sedmikráska" v Prostějově sdružuje 
již 12 let nemocné děti i dospělé, kterým byla 
sdělena diagnoza "celiakie" nebo Duhringo-
va dermatitida. Obyčejné obilí - pro většinu 
lidí zdravá základní potravina, ale při celiakii 
může být životu nebezpečná. Vinu na tom 
má obilná bílkovina lepek. Dostane-li se do 
tenkého střeva nemocných, způsobuje životu 
nebezpečné záněty. Celiakií jsou postižené 
především děti, ale i u dospělých se může ná-

hle vy-
s k y t -

nout nesnášenlivost vůči lepku. Přesné 
příčiny nejsou ještě stále vysvětlené. Na tuto 
nemoc neexistuje lék, jedinou léčbou je celo-
životní dieta. Základní ideou naší činnosti je 
usnadnění života a zrovnoprávnění podmí-
nek zdravotně postižených dětí. Pomáháme 
ve všech otázkách kolem bezlepkové výživy, 
nabízíme tipy a triky, jak úspěšně a chutně 
vařit a péct bez lepku, poskytujeme prostor 
pro sdílení osobních zkušeností. Velmi cen-
ná je vzájemná výměna receptů. Bezlepková 
dieta patří bohužel k těm nejdražším, surovi-
ny jsou oproti běžným potravinám 10 až 15x 
dražší.  Upozorňujeme na nutnost dodržová-

ní přísné bezlepkové diety u nemocných a na 
vážná zdravotní rizika při porušování diety.
Dieta slouží jako ochrana před rakovinou.  
Základní ideou naší činnosti je usnadnění 
života a zrovnoprávnění podmínek zdravot-
ně postižených dětí, které trpí celoživotním 
omezením. Získáváme nové poznatky o 
diagnostice, o nemoci, prosazujeme zájmy 
"bezlepkářů" při jednáních tak, aby bylo do-
saženo kompenzace nákladného dietního 
stravování.  Články v tisku a také rozhlasový-
mi relacemi se snažíme o větší informovanost 
laické veřejnosti. Pravidelné schůzky se kona-
jí v prostorách zasedací místnosti Centra pro 

zdravotně postižené Olomouckého kraje na 
Kostelecké ul. č. 17 každý pátek v době od 
15. - 18.00 hod. Pokud Vám byla nově sděle-
na diagnosa celiakie nebo máte pochybnosti, 
zda se tato nemoc může týkat i Vás, přijďte 
mezi nás. Naší snahou je, aby jste na své ži-
votní cestě s tímto postižením nezůstali bez 
opory a sami.

Veškeré aktivity našeho sdružení mohly 
být v tomto roce realizovány díky poskytnutí 
veřejné fi nanční podpory z rozpočtu města 
Prostějova. Děkujeme za podporu naší čin-
nosti jménem všech členů, kterých 
bohužel neustále přibývá. 

Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií 
a Dermatitis herpetiformis Duhring "SEDMIKRÁSKA"
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Třetím školním rokem se na pros-
tějovském Gymnáziu Jiřího Wolkera 
vyučuje ve sportovních  třídách ote-
víraných pro žáky z 9. tříd základ-
ních škol. „ Projekt sportovních tříd 
se ukázal být úspěšným, a tak není 
divu, že v něm hodláme pokračovat. 
Máme zájem o talentované sportovce, 
kterým nabízíme individuální pří-
stup umožňující spojit náročné stu-
dium s výkonnostním či vrcholovým 
sportem,“ potvrzuje zástupce ředitele 
GJW Michal Műller.  

„Srovnáme-li učební plán ( tzn. tý-
denní hodinové dotace jednotlivých 
předmětů ) se všeobecným gymnáziem, 
tak přílišný rozdíl nevidíme. Diference 
je pouze v hodinách tělesné výchovy, 
ty jsou ve sportovní třídě navýšeny ze 
dvou na čtyři týdně. Tento nárůst jde 
na úkor praktických cvičení z příro-
dovědných předmětů. Zbývající počet 
hodin je shodný se všeobecným gym-
náziem. Student si však při zvýšeném 
sportovním vytížení může v rámci své-
ho individuálního vzdělávacího plánu 

odložit klasifikaci na pro něj vhodnější 
termín. K samozřejmosti patří konzul-
tační hodiny a individuální přístup uči-
tele,“ pokračuje Műller. 

Třída je koncipována jako všespor-
tovní. 

 „Největší podíl zde čítají zástupci 
kolektivních sportů : studují u nás fot-
balisté, hokejisté, basketbalisté, volej-
balistky, florbalisté. Z individuálních 
sportů je zastoupeno plavání, atletika, 
tenis, cyklistika, orientační běh. Máme 
tu i studentky, které se věnují sportov-

nímu tanci nebo aerobiku. Většina stu-
dentů se věnuje výkonnostnímu sportu 
na úrovni okresu, kraje, výjimkou však 
nejsou ani zástupci extraligy na celo-

státní úrovni, či reprezentanti České 
republiky“ upřesňuje.

Přijímací řízení
Uchazeči o studium na GJW budou ab-

solvovat přijímací řízení. Jednou z podmí-
nek je absolvování SCIO testů ze všeobec-
ných studijních předpokladů. Informace 
zájemci najdou na webových stránkách 
www.gjwprostejov.cz.  Do sportovní třídy 

je třeba k přihlášce ke studiu přiložit dopo-
ručení sportovního klubu či tělovýchovné 
jednoty, kde je uchazeč členem. „Akcep-
tujeme i doporučení o sportovních akti-

vitách, které může 
vydat základní škola. 
O sportovních ta-
lentových zkouškách 
se zatím neuvažuje,“ 
doplňuje Műller in-
formace k přijímací-
mu řízení.

Perspektiva stu-
dia při zranění či 
ukončení sportov-
ních aktivit

„Pokud student 
z jakéhokoli důvodu ukončí sportovní 
kariéru, nezachováme se k němu ma-
cešsky a umožníme mu studovat ve 
sportovní třídě i nadále. Naším cílem 
totiž mimo jiné je, aby absolventi GJW 
i ze sportovní třídy byli konkurence-
schopní u přijímacích zkoušek na vy-
soké školy,“ zdůraznil závěrem zástup-
ce ředitele GJW Michal Műller.

Letos se opět otevře sportovní třída na Gymnáziu Jiřího Wolkera

Prioritou pro nás nejsou pouze vrcholoví 
sportovci, zájem máme i o žáky devátých tříd, 

kteří sportují na okresní a krajské úrovni
Mgr. Michal Műller, 

zástupce ředitele Gymnázia Jiřího Wolkera. ‘
‚

Díky kontaktům, které se podařilo 
navázat při loňské návštěvě o města 
Prostějova v německé Hoyerrswerdě, 
by se měl Prostějov stát hostitelem tří 
stvovek dětí ze šesti evropských zemní, 
konkrétně z partnerských měst Hoyer-
swerda, Vysoké Tatry a maďarská Na-
gykanisza.

„Smyslem sportovního setkání není 
jen vzájemné poměření sil mladých 
sportovců, ale tímto sportovním setká-
ním také vyvrcholí vzájemná spoluprá-
ce a partnerství škol. Jde o již tradiční 

spolupráci v oblasti přípravy sportovní 
mládeže, jazykové přípravy a vzájemné 
výměny  zkušeností v oblasti vzdělává-
ní.  V projektu je z prostějovských škol 
zapojena ZŠ a MŠ Palackého a Gymná-
zium Jiřího Wolkera. Vzájemné setkání 
mládeže evropských zemí přinese mož-
nost navázat nové kontakty a přispěje 
k vzájemnému poznávání,“ potvrdil 
ředitel GJW Michal Šmucr s tím, že 
město Prostějov se v rámci partnerské 
spolupráce opět prezentuje jako město 
sportu. -red-

Mladí sportovci z Evropy 
přijedou do Prostějova

Ředitelé partnerských škol a německého sportovního svazu jednali 
o přípravě sportovních her, které se uskuteční v květnu 2010.

                       SPORTCENTRUM – d m d tí a mládeže 
                                          Olympijská 4, 796 01  PROST JOV,  tel. 582 330 883, 582 332 297  
                                          www.sportcentrumddm.cz 

   ________________________________________________________ 
 

Relaxa ní tábor pro d ti a rodiny s d tmi 
 
ŠŠ  PP  AA  NN    LL  SS  KK  OO   
--  OORROOPPEESSAA  DDEELL  MMAARR  
10-ti denní pobytov -poznávací zájezd 
Oropesa del Mar je typické st edozemní p ístavní m sto ležící na pob eží Costa 
del Azahar asi 70 km od Valencie a 250 km jižn  od Barcelony, hlavního m sta 
Katalánska. Díky p íjemnému klimatu, p írodním krásám a tichým istým plážím je vyhledáváno turisty z celého 
sv ta. Pláže v tomto letovisku jsou pís ité, pozvoln  se svažující, a proto jsou vhodné i pro rodiny s malými d tmi. 

Program zájezdu: 
1. den  ráno odjezd z nástupního místa, p ejezd p es SRN                  
                            a Francii do Špan lska   
2. den  p íjezd do Oropesy del Mar v dopoledních hodinách, ubytování 
3. – 8. den  pobyt u mo e, možnost fakultativních výlet  
9. den  dopoledne odjezd z Oropesy del Mar 
10. den  p íjezd do nástupního místa v pozdních odpoledních  hodinách 
 
Ubytování: v apartmánech typu Trilo 6 – 2 oddělené ložnice se dvěma 
lůžky, obývací pokoj s rozkládací pohovkou, kuchyňským koutem, 
sociálním zařízením. 
 
Termín:     18.6. – 27.6.2010   
Cena:  7.800,-K /os. 
Stravování: rozší ená eská polopenze (k ob du polévka)    

Cena zahrnuje: 
Dopravu klimatizovaným autobusem, 7x ubytování v plně 
obsazených apartmánech typu Trilo 6, 7x česká rozšířená 
polopenze (na oběd polévka), spotřebu energie, závěrečný 
úklid, pojištění cestovní kanceláře proti úpadku, povlečení. 
 
Cena nezahrnuje:  
cestovní pojištění, fakultativní výlety, vratnou kauci. 
 
 

 
Pedagogický dozor a program pro d ti zajišt n!!! 

 
Závaznou p ihlášku a zálohu ve výši  4 000,-K /osoba odevzdat  

na Sportcentrum - DDM do  30.1.2010!!! 
 

Informace: Mgr. Tereza Zají ková, tel. 582 332 297, e mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz . 
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BAZÉN PRO VEŘEJNOST
21.12. - 27.12.

PONDĚLÍ  15.00 – 16.00 , 19.00 – 22.00 
ÚTERÝ   6.00 – 7.00 , 11.00 – 12.00 , 14.00 - 17.00 
STŘEDA   6.00 – 7.00 , 8.00 – 17.00 , 19.00 – 22.00 
ČTVRTEK  ZAVŘENO 
PÁTEK   ZAVŘENO 
SOBOTA   9.00 – 19.00   
NEDĚLE   10.00 – 18.00

BAZÉN PRO VEŘEJNOST
28.12. - 3.1.

PONDĚLÍ  14.00 – 18.00 , 19.00 – 22.00
ÚTERÝ   6.00 – 7.00  , 8.00 – 20.00
STŘEDA   6.00 – 7.00 , 8.00 – 22.00 
ČTVRTEK  8.00 – 14.00
PÁTEK   ZAVŘENO
SOBOTA   11.00 – 20.00
NEDĚLE   10.00 – 18.00  

26.ro ník 
 

Váno ní koupel 2009 
 
 
 

Oddíl dálkového a zimního plavání TJ Haná Prost jov  
zve všechny p íznivce zimního plavání, koupání a otužování 

na tradi ní váno ní koupel 
 

Kde:    Výpus  – hráz Plumlovské p ehrady 
 

Nástup otužilc : 12,00 hod. 
 

Zahájení koupele: 12,10 hod. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.12.

Domácí zápasy BK Prostějov 
v měsíci lednu 2010 

12.1.  BK Prostějov -  Albacomp Szekesfehervár  
 v 17.30   CEBL   Středoevropská liga
20.1. BK Prostějov - Breda –Weinstein Opava  v 17.30         Mattoni NBL
27.1. BK Prostějov - NH Ostrava v 17. 30                                 Mattoni NBL
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Příští 

Radniční 

listy 

vyjdou 

27. ledna, 

uzávěrka 

inzerce je 

20. ledna.
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 www.elektrowin.cz

Vysloužilý nemoderní spotřebič můžete 
zdarma odevzdat prodejci.

Starý spotřebič můžete odevzdat 
zdarma do sběrného dvora.

Nepouštějte se do demontáže spotřebiče, 
může obsahovat látky poškozující zdraví.

Za odložení spotřebiče do kontejneru 
či na černou skládku můžete dostat 

pokutu až do výše 20 000 Kč.

Kde je nejbližší sběrný dvůr, zjistíte 
na obecním úřadě nebo na webu: 
www.elektrowin.cz. Na obecním úřadě 
můžete zjistit i termín mobilního svozu.

GRATULUJEME! 
Pokud dodržujete tyto zásady, nemůžete se 

nikdy dopustit ekologického zločinu!

ZACHÁZENÍ S VYSLOUŽILÝMI 
ELEKTROSPOTŘEBIČI

P R A V I D L A

Termín 
vydání

Uzávěrka 
příspěvků

Uzávěrka 
inzerce

27. 1. 2010  13. 1. 20.  1. 
24. 2. 2010 10. 2. 17. 2. 
31. 3. 2010 17. 3. 24. 3. 
28. 4. 2010 14. 4. 21. 4. 
26. 5. 2010 12. 5. 19. 5. 
30. 6. 2010 16. 6. 23. 6. 

Termín 
vydání

Uzávěrka 
příspěvků

Uzávěrka 
inzerce

28. 7. 2010 14. 7. 21. 7. 
25. 8. 2010 11. 8. 18. 8. 
29. 9. 2010 15. 9. 22. 9. 
27. 10. 2010 13. 10. 20. 10. 
24.11.2010 10.11. 17.11.
22.12.2010 13.12. 13.12.

Termíny vydání Radničních listů v roce 2010

Informační středisko, 
nám.  

T. G. Masaryka 12-14

Provozní doba

Po - Čt   8.00 - 17.00
Pá          8.00 - 16.00

Telefon

582 329 722 - 3
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