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Nízkoprahové centrum
v Prostějově

AKTUÁLNĚ

Prostějovské děti a mládež ve
věku od 11 do 26 let mají od června
letošního roku k dispozici v Prostějově na Újezdě nové nízkoprahové
centrum.
Toto centrum je určeno pro děti
a mládež, jejichž rodiče nemají dostatek finančních prostředků na zaplacení klasických kroužků a také
pro ty mladé lidi, kterým nevyhovuje, že musejí do kroužků docházet v konkrétní den a konkrétní čas.
Do nízkoprahového centra mohou
naproti tomu přijít kdykoli mají zájem a náladu, navíc, nic se neplatí.
Mohou zde využívat počítač s internetem, což mimo jiné znamená,
že děti, nemající doma přístup k internetu, si v nízkoprahovém centru
připraví materiály a úkoly do školy.
Pro kulturně sportovní vyžití je návštěvníkům k dispozici stolní fotbálek a řada dalších společenských
her.
Mladí lidé mohou navštívit
nízkoprahový klub kvůli kvalitnímu využití volného času, což
zároveň znamená prevenci proti
jejich aktivitám v rizikovém prostředí a z toho plynoucích patologických společenských jevů,
jako je třeba drogová závislost,
nebo mohou přijít a jen tak si
popovídat se svými vrstevníky,
či u odborného sociálního pracovníka hledat radu a pomoc,
což je v době dospívání mnohdy
hodně potřeba.
Do budoucna se plánuje i pořádání výletů, výšlapů, táboráků, a to
pochopitelně za takovou cenu, aby
se akcí mohly účastnit i děti ze sociálně slabších rodin.
Projekt otevření nízkoprahového
centra v Prostějově se rodil zhruba
jeden rok. Věřím, že přinese očekávané ovoce a mladí lidé budou jeho
služeb skutečně využívat.
Nízkoprahové centrum je otevřeno vždy v pondělí, středu a čtvrtek
od 14:00 do 19:00 hod., a to i v průběhu prázdnin.
RNDr. Alena Rašková,
místostarostka
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Výpis z usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Prostějova konaného dne 23. 6. 2009
kompletní usnesení naleznete na www.prostejov.eu nebo k nahlédnutí na odboru kancelář starosty
Schválení přijetí investičního
příspěvku a schválení
smlouvy o poskytnutí
investičního příspěvku
z rozpočtu Olomouckého kraje
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání schválilo
I. přijetí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 41.500,Kč pro JSDH města Prostějova,
II. spolufinancování města Prostějova ve
stejné výši jako je výše příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje,
III. smlouvu o poskytnutí příspěvku z
rozpočtu Olomouckého kraje dle předloženého návrhu.
Zrušení právnické osoby
DUHA
– Kulturní klub
u hradeb v Prostějově,
příspěvková organizace
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
I. r u š í
právnickou osobu DUHA - Kulturní
klub u hradeb v Prostějově, příspěvková
organizace, IČ: 00 40 23 54, sídlem Prostějov, Školní 4, PSČ 797 42 dnem 30. června
2009 s tím, že činnost zanikající právnické
osoby DUHA
- Kulturní klub u hradeb v Prostějově,
příspěvková organizace, jakož i majetek a
práva a povinnosti včetně práv a povinností z pracovně-právních vztahů zanikající
příspěvkové organizace přecházejí na zřizovatele město Prostějov,
II. u k l á d á
Radě města Prostějova,
zajistit potřebné právní a organizačně administrativní úkony vyplývající ze zrušení právnické osoby Duha
- Kulturní klub u hradeb v Prostějově,
příspěvková organizace.
Poskytnutí grantů na projekty
Zdravé město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání schválilo
poskytnutí veřejné finanční podpory
(grantů) prostředků projektu Zdravé město
Prostějov v kapitole 10
1. ve výši 10.000,- Kč Klubu přátel školy

při ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, IČ
266 591 58
- na úklid parčíku na ul. Čs. arm. sboru
ve Vrahovicích, na nákup rostlinného materiálu, drobné odměny
a občerstvení pro děti, materiál pro zajištění soutěže, admin. materiál pro soutěž
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 12. 2009
2. ve výši 30.000,--Kč Sportovnímu klubu cyklistů, Kostelecká 49/4468, Prostějov,
IČ 155 27 395
- cyklistické závody, soutěže a motivační
nábory ke sportu a pohybové aktivitě, na
nákup pohárů pro školy
a jednotlivce, věcné ceny jednotlivci, na
organizaci: doprava-PHM, ozvučení-obsluha aparatury, pronájem doplňkového
materiálu, stupně vítězů, občerstvení závodníků a dopravu
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2009
3. ve výši 13.000,--Kč Českému svazu
ochránců přírody, Regionálnímu sdružení
IRIS, Husovo nám. 67, Prostějov, IČ 001
16 670
- na zajištění akce "Pochod všech generací"; občerstvení, drobné věcné ceny, na
nákup materiálu na přípravu soutěží, věcné odměny pro účastníky, zajištění aktivit
(SOSN, Vozíčkáři, ČSOP, ICM) v celkové
výši 9.000,--Kč
- na zajištění setkání dobrovolníků v neziskových organizacích se zástupci Zdravého města PV, na lektorné a věcné odměny
pro zúčastněné v celkové výši 4.000,--Kč
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 10. 12. 2009.
navýšení neinvestičního příspěvku z
prostředků projektu "Zdravé město Prostějov" ve výši 35.000,--Kč Městské knihovně
Prostějov, Skálovo nám. 6, Prostějov, IČ
670 08 976
- na celoživotní vzdělávání, organizace

konzultací a setkání pro začínající autory s
profesionálními tvůrci,
na organizaci soutěže Hlava roku a materiální zajištění v celkové výši 15.000,--Kč
- na uspořádání Cyklu vzdělávacích
akcí pro děti - dovednosti a vědomosti
formou hry, propagační materiál, plakáty, letáky, záznam, pracovní pomůcky, materiál do soutěží, drobné odměny
a pomůcky papírenského charakteru
a drobné občerstvení v celkové ve výši
20.000,--Kč,
Veřejná finanční podpora
- Sdružení Podané ruce
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání schválilo
poskytnutí veřejné finanční podpory z
rozpočtu města Prostějova z prostředků
nerozdělené veřejné finanční podpory v
kapitole 70 ve výši 70.000,-- Kč Sdružení
Podané ruce, o.s., Francouzská 36, Brno,
IČ 605 57 621,
- na provozní a mzdové náklady Kon-

taktního centra v Prostějově
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009,
Rozpočtové opatření kapitoly
40 – životní prostředí
(revitalizace Plumlovské přehrady)
Zastupitelstvu města Prostějova po projednání schválilo poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu města Prostějova
z prostředků fondu rezerv a rozvoje ve výši
1.500.000,- Kč Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČ 70 89 00 13 na
revitalizaci Plumlovské přehrady,
Dotazy, podněty
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání vyslovilo poděkování Kulturnímu
klubu u hradeb DUHA, příspěvkové organizaci, za dosavadní činnost.

Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva
města Prostějova, konaného dne 7. 7. 2009
Zastupitelstvo města Prostějova po
projednání schválilo poskytnutí finančních darů na zmírnění škod způsobených přívalovými srážkami a následnými povodněmi a uzavření darovacích
smluv dle předloženého návrhu s následujícími obcemi:

a) ve výši 500 000,- Kč obci Bernartice, IČO 00302325, sídlem 790 57 Bernartice,
b) ve výši 500 000,- Kč městu Javorník, IČO 00302708, sídlem 790 70 Javorník, nám. Svobody 134.

Místostarostka Alena Rašková a místostarosta Vlastimil Uchytil předali poukázky na finanční pomoc starostům zaplavených obcí.
Foto: A. Dvořáková
Město Prostějov obdrželo v souvislosti s poskytnutím finančního
daru povodněmi postiženým obcím následující dopis:

Informace o odstávkách elektrické energie (energií) naleznete nově na webových
stránkách města i na úřední desce, v kategorii „Oznámení o přerušení energií“.
Město dále nabízí možnost získávat informace o odstávkách elektrické energie,
uzavírkách a dopravních omezeních, blokovém čištění a mnoha dalších důležitých
událostech prostřednictvím Hromadné korespondence, do níž se můžete bezplatně zaregistrovat přes městské webové stránky www.prostejov.eu (odkaz Registrace
elektronických služeb).
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Vážený pane starosto,
Město Javorník děkuje za finanční pomoc, kterou jsme od Vás obdrželi. Částka bude
celá využita na financování odstranění následků živelní pohromy – povodně, ke které
došlo na území města Javorníku v měsíci červnu 2009. Je velice potěšitelné, že lidem
nejsou lhostejné osudy zaplavených a že dokážou lidem postiženým živelní pohromou
pomoci.
Jiří Jura, starosta Města Javorník
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Index průměrné spokojenosti je v případě města
Prostějova 6,9. Ve srovnání s rokem 2008 tento index
spokojenosti mírně vzrostl, z 6,8 na 6,9. Stejně jako v
roce 2008 výrazně převládá počet spokojených občanů 79% oproti nespokojeným 21%.

Školství
a sociální oblast

Na přelomu dubna
a května 2009 proběhl
v Prostějově rozsáhlý
dotazníkový
průzkum
„Spokojenosti
občanů
s místním společenstvím“.
Uvedený průzkum byl
realizován v rámci projektu Zdravé město Prostějov, Místní agenda 21
a zpracovali ho proškolení studenti ze Střední
odborné školy podnikání
a obchodu na Husově
nám. v Prostějově. Jejich úkolem bylo získat
a zpracovat data od osmi
set respondentů.
A jaké jsou výsledky
tohoto průzkumu?

Kaleidoskop
informací

Volný čas

„79 % obyvatel Prostějova je s životem v Prostějově poměrně spokojeno.
Jedná se především o hospodaření
s majetkem města, kvalitu životního
prostředí, podporu nových podnikatelských subjektů či možnosti zaměstnání.
V těchto oblastech došlo oproti minulému průzkumu k posunu k lepšímu.
Dotázaní respondenti také napomohli přispět k odhalení slabších míst
v rozvoji města. Pokles byl v této souvislosti zaznamenán v oblasti možnosti účastnit se místního plánování, a to
navzdory skutečnosti, kdy se občané
mohou osobně účastnit pravidelného
Fóra Zdravého města, nebo mohou
své podněty podávat prostřednictvím
webových stránek www.prostejov.eu,
prostřednictvím elektronické podatelny, či adresováním komukoli z pracov-

Sport

níků úřadu. Navíc město pořádá setkání s občany, kdy tito mohou sdělit své
podněty přímo,“ vysvětlil místostarosta a politik Zdravého města Vlastimil
Uchytil.
Realizací dotazníkového průzkumu
„Spokojenost obyvatel s místním společenstvím v Prostějově“ získává město
významné informace pro svá rozhodování o rozvoji a udržitelnosti rozvoje. Výsledky průzkumu napovídají, že život ve
městě Prostějově je v souladu s požadavky sledovaných evropských indikátorů.
Kompletní výsledky průzkumu naleznete na: www.prostejov.eu.
Kontaktní osoba pro další informace: PaedDr. Alena Dvořáková, koordinátorka projektu Zdravé město
Prostějov: 582 329 128, 739 245 395
-jg-

Město Prostějov inovovalo své webové stránky
Nový grafický kabát získaly webové
stránky města Prostějova www.prostejov.eu . Návštěvník zde nalezne stejné
informace jako dosud, ovšem setříděny
do čtyř základních skupin:
Občan
Turista
Podnikatel
Kontakty a odkazy
„Stránky jsou výraznější, ve žlutomodrém

Odpovídá místostarostka
Alena Rašková
Klouzavá jízdenka byla zavedena v
souvislosti se zapojením MHD Prostějov do systému integrované dopravy
Olomouckého kraje. Znamená to, že
například týdenní či měsíční časovou
jízdenku si cestující může zakoupit
kdykoli, tedy nejen na začátku týdne
nebo měsíce. Doba platnosti je pak běžný týden, měsíc, nikoli týden nebo měsíc kalendářní, například od 12.8.2009
do 12.9.2009 nebo od středy do středy.
Další výhodou je, že kupříkladu měsíční
jízdenku pro děti dojíždějící městskou
hromadnou dopravou do školy zase mohou rodiče zakoupit dle jejich aktuálních
finančních možností (třeba po výplatě).
Čili konkrétní příklad - v polovině měsíce srpna mohu zakoupit pro své dítě
měsíční jízdenku s platností od 1. září.
Ti, kdo si pořídí měsíční jízdenku, ušetří
až čtvrtinu ceny. Jízdenku totiž mohou
použít vícekrát za den včetně sobot a nedělí.
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provedení, což jsou barvy města Prostějova.
Změnu vzhledu a uspořádání stránek jsme
připravovali dlouho, a k přeformátování jsme
zvolili čas prázdnin a dovolených, kdy předpokládáme zájem spíše o informace z oblasti
kultury a turistiky než například o sdělení
úřadu, tedy je to dle našeho názoru vhodnější
termín pro přebudování stránek než v průběhu běžného provozu. V současné době
stránky testujeme, hledáme případné chyby

a nedostatky tak, abychom v co nejkratší
době mohli říct, že přebudování je hotovo.
Na druhou stranu, internet je velmi rychle se
vyvíjející prostředí a z tohoto pohledu se dá
říct, že web není hotov prakticky nikdy. Musíme reagovat na potřeby návštěvníků webu,
některé rubriky přemisťovat, jiné vytahovat
na titulní stránku, vkládat nová data a nové
informace, zkrátka neustále s tímto informačním prostředkem pracovat. Věřím, že se

Nezanedbatelnou výhodou je pak
možnost využít kteréhokoli autobusu
označeného logem ISDOK pro přepravu po městě. Opět konkrétní příklad

– stojí-li cestující u lázní a čeká na autobus k nádraží, může nastoupit nejen
do autobusu MHD, ale do kteréhokoli
autobusu označeného logem ISDOK,

občanům nový design stránek bude líbit, už
i proto, že jsme se snažili vyhovět mnohým
připomínkám z řad návštěvníků našich stránek,“ uvedl místostarosta města Prostějova
Pavel Drmola.
Dotazy či připomínky k novému
webu můžete adresovat na: web@prostejov.eu nebo se můžete pro radu obrátit na bezplatnou linku městského
úřadu 800 900 001.
-jg-

který tam zastaví a míří na nádraží –
například do autobusu z Protivanova.
Tím se značně zvýší hustota dopravních spojů po městě.
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Městská policie Prostějov spustila na
svých webových stránkách novou službu – vyhledávání odtažených vozidel
podle registrační značky.
Ne vždy, když majitel automobilu
zjistí, že jeho vozidlo není zaparkováno
na parkovišti před domem, musí jít o
krádež. Zejména, když řidiči zapomenou na blokové čištění, jsou vozidla
za asistence městské policie odtažena.
Pokud se řidič telefonicky neohlásí na
městské policii do konce pracovního
dne, vozidla jsou zařazena do databáze odtažených vozidel umístěných na
stránkách města, kde si provozovatel
nebo majitel vozidla může ověřit, zda
vozidlo bylo odtaženo.
Odkaz na podstránky městské policie
naleznou zájemci přímo na titulní stránce městského webu: http://www.mestopv.
cz/cz/obcan/mestska-policie-prostejov/
vyhledani-odtazeneho-vozidla/ .
-jg-

V ulici Brněnská v blízkosti kruhového
objezdu proběhne v období vegetačního
klidu 2009/2010 (1.11.2009 – 30.3.2010)
kácení 3 kusů javorů, druhově specifikovány jako Acer platanoides (2 ks) a Acer
pseudoplatanus (1 ks).
Kácení bude provedeno v souladu se
zákonem o ochraně přírody a krajiny, na
základě rozhodnutí o povolení kácení
dřevin rostoucích mimo les, které bylo vydáno orgánem ochrany přírody na žádost
vlastníka pozemku, města Prostějova.
Odbor životního prostředí u předmětných dřevin provedl dne 28.5.2009
ověření zdravotního stavu, plnění estetického a funkčního významu.
Zjištění zdravotního stavu vychází především z vizuálního posouzení jednotlivých částí dřevin, tj. kořenového systému, kmene, stavu koruny a asimilačních
orgánů. Dále je významným určujícím
faktorem při komplexním hodnocení dřevin věk a nástup fyzické zralosti, který je
bohužel u dřevin rostoucích ve městech
časnější, než u stromů rostoucích ve volné
přírodě. Důležitou součástí je i zhodnocení bezpečnostních poměrů na
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NEODTÁHLI VÁM AUTO PŘI BLOKOVÉM ČIŠTĚNÍ?
Město Prostějov, jako vlastník
místních komunikací v Prostějově,
vyzývá tímto dle ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích ve znění pozdějších
předpisů, vlastníky níže uvedených silničních vozidel, k jejich
vyzvednutí. Vozidla byla odtažena
z místních komunikací do objektu
společnosti PV Recykling, s.r.o.,
ul. Vrahovická 52, Prostějov (za
hlavním vlakovým nádražím), tel.
582 331 622.
Jelikož vlastníky osobních vozidel nebylo možno kontaktovat nebo na předešlé výzvy nereagovali, zveřejňuje se tato
výzva. Pokud nebude vozidlo ve lhůtě
dvou měsíců po uveřejnění výzvy na vý-

stanovišti, z hlediska ochrany zdraví osob
a majetku.
Předmětné javory, dospělé stromy se
stagnací růstu, jsou ve zhoršeném zdravotním stavu. U dřevin se vyskytují na
kmeni a kosterních větvích otevřené
dutiny s infekcí dřevokazných hub (hniloba), také byl u jednoho jednice zaznamenán výskyt sekundárních biotických
činitelů (hmyz) a výrazněji proschlá
koruna. Javory s mírně jednostranně
vyvinutou korunou rostou v blízkosti
frekventované komunikace a chodníku.

Jedná se o tyto vozy:
Renault, rz. PVI 37-12, červené barvy
Škoda Favorit, rz. 1M4 2998, bílé barvy
Peageot, rz. 1B8 0025, červená barvy
Škoda 105, rz. PVH 09-84, červené barvy
Opel, rz. 1M4 4585, zelené barvy
Škoda Forman, rz. 1M4 5346, červené barvy
Opel, rz. 1M7 3946, červené barvy
Škoda 105L, rz. OCD 05-26, bílé barvy
Škoda Octavia, rz. 3M4 0370, šedé barvy
Fiat, rz. NAH 02-30, šedé barvy
Ford, rz. 2M7 4980, červené barvy
Škoda Favorit, rz. 3M4 0647, béžové barvy
věsce městského úřadu převzato, bude s
ním nakládáno ve smyslu příslušných
právních předpisů jako s vrakem či vo-

Vzhledem k rozsahu infekce dřevokaznými houbami a stáří stromů není
vhodné použít tvarovací a ozdravné
řezy.
Na základě výše uvedeného odbor
životního prostředí žádosti vyhověl
a povolil kácení předmětných dřevin
v období vegetačního klidu. Za pokácená stromy bude žadatelem provedena na
předmětném pozemku náhradní výsadba v rozsahu 150 m2 keřového porostu
a to mezi komunikací a chodníkem na
Brněnské ulici.

– odtaženo dne 12.12.2008
- odtaženo dne 31.1.2009
- odtaženo dne 10.3.2009
- odtaženo dne 9.4.2009
- odtaženo dne 10.4.2009
- odtaženo dne 18.5.2009
- odtaženo dne 20.5.2009
- odtaženo dne 20.5.2009
- odtaženo dne 21.5.2009
- odtaženo dne 25.5.2009
- odtaženo dne 11.5.2009
- odtaženo dne 11.5.2009

zidlem opuštěným. Vozidlo pak bude
zlikvidováno na náklady vlastníka ( dle
§19, odst.3, zákona č.13/1997 Sb.).

Odbor životního prostředí v současné
době vede správní řízení ve věci povolení kácení 8 kusů javorů (Acer pseudoplatanus), které se nachází na ulici
Rejskova. Jedná se o dospělé stromy,
jejichž obvody kmenů ve výšce 130 cm
nad zemí dosahují rozmezí od 130 cm
do 200 cm. Kácení má být povoleno na
základě zdravotního stavu dřevin, který
se za poslední 2 roky rapidně zhoršil.
V roce 2007 byl u javorů proveden zdravotní a bezpečnostní řez, který spočíval
v odstranění suchých větví, dále byly
v korunách zkráceny odumírající větve. Přes tato provedená opatření stromy nadále odumírají a chřadnou. Na
stromech jsou patrny dutiny, praskliny
a infekce kosterních větví a vzhledem
k jejich lokalitě představují nebezpečí pro
kolemjdoucí občany. V případě, že výsledkem provedeného správního řízení bude
pokácení těchto dřevin, bude v této lokalitě
provedena náhradní výsadba v rozsahu 8
kusů javorů s cílem obnovení javorové aleje,
která představuje dominantu Rejskovy ulice.
-odbor životního prostředí-
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Druhé kolo přijímacího řízení na Univerzitu Tomáše Bati
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická vyhlašuje II. kolo
přijímacího řízení pro akademický rok
2009/2010 pro bakalářský studijní program Ekonomika a management, forma studia prezenční.
Studium ve studijním programu Ekonomika a management bude realizováno
Institutem bezpečnostních technologií v
Regionálním vzdělávacím centru v Uherském Hradišti, na detašovaném pracoviš-

ti v Prostějově a detašovaném pracovišti
UTB ve Zlíně v Praze – Vinoři.
Přihlášky ke studiu pro tento studijní
program přijímá studijní oddělení Fakulty technologické UTB ve Zlíně pouze elektronickou formou tj. pořízením
e-přihlášky. Termín pořízení e-přihlášky je do 31. 7. 2009; termín doručení
vytištěné e-přihlášky s požadovanými
náležitostmi a přílohami na adresu studijního oddělení Fakulty technologické
(Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně, Fakulta technologická,
Institut bezpečnostních
technologií,
studijní oddělení,
Studentské náměstí
1532, 686 01 Uherské Hradiště) je do
3.8.2009.
Administrativní
poplatek za přijímací řízení činí
440,- Kč. Poplatek
je možno poukázat složenkou nebo
bankovním převodem.
Veškeré další in-

Srpen 2009
04. 08. 2009 – blok č. 21 – J. Rokycany, kpt. J. Nálepky – část, J. Křičky, J.
Suka, O. Ostrčila, V. Nováka, J. Köhlera, Hrázky.
06. 08. 2009 – blok č. 22 – M. Alše,
Husitská, P. Jílemnického, I. Olbrachta,
K. Světlé, Sokolovská, Kyjevská, Trpínky, Jaselská, Prešovská, Čechůvky.
25. 08. 2009 – blok č. 23 – Dolní –

obslužná, Dolní – parkoviště 1, Dolní
– parkoviště 2, Dolní – parkoviště 3,
Dolní – vnitroblok, Šárka po Jezdeckou, Šárka – vnitroblok, Dvořákova,
Spitznerova, Puškinova, Ječmínkova.
27. 08. 2009 – blok č. 24 – Jezdecká, Studentská, Lidická, Okružní od
Brněnské, Okružní – parkoviště, Pešinova, Balbínova, Kazín, Šárka od Jezdecké, Dobrovského po Tylovu.

Přístup do datové schránky

by (vytisknout) datové zprávy ze své
datové schránky. Tento úkon bude
zpoplatněn.

Přístupové údaje zasílá ministerstvo
osobě, která o datovou schránku zažádala.
Přístup do datové schránky má pouze osoba, která zažádala o datovou
schránku. Tato osoba může určit pověřenou osobu nebo administrátora,
kteří budou mít určené úkony, které
mohou vykonávat v zastoupení.
Pokud osoba, která má zřízenou datovou schránku, nemá připojení k internetu, může na kontaktních místech
veřejné správy konvertovat do listinné
podo-
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Czech POINT
a datová schránka
Czech POINT je kontaktní místo,
kde kromě výběru datové schránky
můžete také udělat výpis z: katastru
nemovitostí, obchodního rejstříku,
živnostenského rejstříku, rejstříku
trestů, přijetí podání podle živnostenského zákona apod.
Na kontaktních místech Czech POINT můžete také zažádat o nové přihlašovací údaje do datové schránky, které

formace naleznou zájemci na webových
stránkách http://web.utb.cz
Zájemci o kombinovanou formu stu-

dia v Prostějově získají informace na telefonu: 724 646 726.
-red-

Domovní správa
Prostějov, s. r. o.
Křížkovského 36/ 7, Prostějov

Harmonogram odstavení tepelných zdrojů
DSP, s. r. o. v roce 2009 /posezónní údržba/

Kotelna
Tylova
v.s. Dolní
Sídliště svobody
v.s. Šmeralova
ZŠ Melantrichova 60
Finská 9
Netušilova 3

Vám budou vystaveny na počkání.
Seznam Czech POINTů naleznete v
seznamu na stránkách www.czechpoint.
cz nebo na místech označených logem.
Informace a osobní údaje
Veškeré údaje vedené v datových
schránkách jsou neveřejné a nelze je
poskytnout jiným osobám, s výjimkou
kontaktní adresy, na niž má být adresátu doručováno, byl-li dán souhlas k
jejímu zveřejnění. Ministerstvo vnitra
umožní orgánům veřejné moci identifikovat datovou schránku tak, aby do
ní mohlo být doručováno.
Správce a provozovatel informační-

Termín
3.8. - 7.8.
3.8. - 7.8.
10.8. - 14.8.
10.8. - 14.8.
17.8. - 18.8.
18.8. - 20.8.
24.8. - 25.8.

ho systému datových schránek zajišťuje náležitá opatření v oblasti bezpečnosti informačního systému datových
schránek. Správce ani provozovatel
nejsou oprávněni k přístupu do datových schránek jiných subjektů.
Správcem informačního systému
datových schránek je Ministerstvo
vnitra. Provozovatelem informačního
systému datových schránek je držitel
poštovní licence (Česká pošta, s.p.).
Ministerstvo vnitra za účelem správy
informačního systému datových schránek využívá údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel.
-příště : Konverze dokumentů -
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Aloise Fišárka
Antonína Slavíčka
Beskydská
Blahoslavova
Bohumíra Dvorského
Březinova
Cyrila Boudy
Českobratrská
Daliborka
Dělnická
Dukelská brána
-domy č. 1 - 4
Dykova
Emila Králíka
Fanderlíkova
Floriána Nováka
Floriánské nám.
Fügnerova
Hacarova
Hanačka
Havlíčkova

Anenská
- mimo Albert, sběrný
dvůratd..ažpokřižovatku
Anglická
- strana vozovky s garážemi
Bohumíra Šmerala
Boženy Němcové
Brandlova
Brněnská
- západní strana ulice domy se sudými čísly,
benzinky atd...
Bulharská
Česká
Demelova
Dr. Horáka
Drozdovice
Družstevní
Dukelská brána

Informace

Hlaváčkovo nám.
- Atrium
Hliníky
Hloučelní
Chodská
J. B. Pecky
Jana Švermy
Jana Zrzavého
Jiráskovo nám.
- od křižovatky Kravařova x Plumlovská
směrem k lázním
Josefa Lady
- sudá čísla domů a dál
po severní obslužné až
ke Hloučele
K. H. Kepky
Karla Svolinského
Kostelecká
Kpt. O. Jaroše
Kramářská

- Prior
Filipcovo nám.
Hradební
Jana Olivetského
Jiráskovo nám.
- od křižovatky Kravařova x Plumlovská
směrem k Palacké
Jungmannova
Knihařská
Kolárovy sady
Komenského
- sudá čísla domů
Kostelní
Koželuhova
Krasická
- od křižovatky s Drozdovickou po křižovatku s ul. V polích
Krátká

Školství
a sociální oblast

Krapkova
Kravařova - sudá čísla
domů
Martinákova
Melantrichova
nám. Práce
nám. T. G. Masaryka
- domy č. 18 - 30
Nerudova
Netušilova - sudá čísla
domů
Obráncu míru
Olomoucká
Palečkova
PartyzánskáPernštýnské nám. 1
Plumlovská
- sudé domy od centra
po kruhový objezd
Pod Kosířem
- od kolejí směrem do

Kravařova
- lichá čísla domů
Krížkovského
Krokova
Lutinovova
Máchova
Mánesova
Mlýnská
Mozartova
Na hrázi
nám. Svat. Čecha
nám. T. G. Masaryka
-domyč.1-16+kuželna
Okružní
- od kruhového objezdu na Brněnské směrem k Určické
Palackého
Plumlovská
- liché domy od centra

centra
Polišenského
Polská
Přikrylovo nám.
Rejskova
Resslova
Ruská
Skálovo nám.
Sladkovského
Stanislava Suchardy
Šafaříkova
Šerhovní
Školní
Šumavská
U Stadionu
Václava Špály
Valašská
Vápenice
Vojáčkovo nám.
- Národní dům
Za velodromem

po kruhový objezd
Pod Záhořím
Poděbradovo nám.
- strana s Českou poštou a KB
Podjezd
Raisova
Riegrova
Rostislavova
Rumunská
sídl. Svobody
Stanislava Manharda
Šlikova
U spořitelny
Úprkova
Určická
Vodní
Waitova
Žeranovská
Žižkovo nám.

Kontakt na Domovní správu
KŘÍŽKOVSKÉHO 7, PROSTĚJOV, TEL.: 582 301 733
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Aloise Krále
Arbesovo nám.
Atletická
Barákova
Bezručovo nám.
Bratří Čapku
Budovcova
Divišova
Edvarda Valenty
Erbenova
Hlaváčkovo nám.
- domy 2a, 3
Hybešova
Jana Kuchaře
Kollárova
Konečná
Kotěrova

Kotkova
Krásná
Květná
Lužická Milíčova
Močidýlka
Na výsluní
nám. E. Husserla
nám. Odboje
nám. Padlých hrdinu
nám. Spojenců
nám. U kalicha
Netušilova
- lichá čísla domů
Neumannovo nám.
Olympijská
Petrské nám.
- směrem k ul. Sádky

Pod Kosířem
- od kolejí směrem k
hale Sportcentra
Přícní
Sádky
Sadová
sídl. E. Beneše
Slovenská
Sportovní Strojnická
Sušilova
- lichá čísla domů
Svatoplukova
Tovačovského
Tyršova
Újezd
- sudá čísla domů
Veleslavínská

Vencovského
Vítězslava Nezvala
Vojáčkovo nám.
- proti Národnímu
domu
Vojtěcha Outraty
Vrahovická
Vrlova
Wolfova
Wolkerova
- jen lichá čísla domů
31 - 38
Za Místním nádražím
Za Olomouckou
Zborov

Balbínova
Brněnská
- východní strana
ulice - domy s lichými čísly a nebo
např. hřbitov…
Dobrovského
Dolní
Dvořákova
Husovo nám.
Hvězda
Janáčkova
Ječmínkova
Jezdecká
Jihoslovanská
Joštovo nám.
Karlov
Kazín

Komenského
- lichá čísla domů
Letecká
Libušinka
Lidická
Mojmírova
Na příhoně
Na spojce
Okružní
- od kruhového objezdu na Brněnské
směrem k dálnici
Ovocná
Pešinova
Petrské nám.
- domy 1 - 8
Poděbradovo nám.
- strana naproti

České pošty
Pražská
Předina
Přemyslovka
Puškinova
Rozhonova
Slezská
Sokolská
Spitznerova
Studentská
Sušilova
sudá čísla domů
Svatoplukova
- celá mimo lichá
čísla do centra po
Vrahovickou ul.
Šárka
Švabinského

Tetín
Trávnická
Třebízského
Tylova
Újez
- lichá čísla domů
Vladimíra Ambrose
Vrahovická
- lichá čísla domů
od centra po koleje
Vrchlického
- sudá čísla domů
od centra po koleje
Winklerova
Wolkerova
- celá mimo lichá
čísla domů 31 - 37
Žešov

Bohuslava Martinů
Čs. armádního sboru
Čs. odboje
Hrázky
Husitská
Ivana Olbrachta
Jana Rokycany
Jano Köhlera
Jaroslava Křicky
Jaroslava Kučery
Jaselská
Josefa Hory

Josefa Lady
- lichá čísla domů a
dál po severní obslužné až ke Hloučele
Josefa Suka
Karoliny Světlé
Kojetínská
Kpt. Nálepky
Kralická
Kyjevská
Majakovského
Marie Majerové

Marie Pujmanové
Mikoláše Alše
Oskara Nedbala
Otakara Ostrčila
Ovesná
Petra Jilemnického
Prešovská Průmyslová
sídl. Svornosti
Smetanova
Sokolovská
Švýcarská

Tovární
Trpinky
U Spalovny
Václava Talicha
Vítězslava Nováka
Vrahovická
- celá od kolejí
do Vrahovic
Za drahou
Zátiší
Zikmunda Wintra

5. května
Anenská
- strana vozovky
s Albertem, sběrným dorem atd..
až po křižovatku
Anglická
- strana vozovky s
domy č. 2 - 10
Belgická
Borová
Cechovická
Domamyslická
Dr. Uhra
Družební
Duhová
Elišky
Krásnohorské
Esperantská
Finská
Francouzská
Gabriely Preissové

Habrová
Holandská
Italská
J. V. Myslbeka
Jabloňová
Jaroslava Kaštila
Jasanová
Jasmínová
Javorová
Javoříčská
Ječná
K rybníku
Karafiátová
Kaštanová
Kosířská
Krasická
- mimo jižní stranu od centra po
křižovatku s ul. V
polích
Lipová
Luční

Mathonova
Moravská
Na blatech
Na Brachlavě
Na okraji
Na splávku
Na vyhlídce
nám. J. V. Sládka
Norská
Plumlovská
- od kruhového
objezu po konec
katastru PV
Pod vinohrádkem
Průchodní
Průchozí
Rudolfa
Těsnohlídka
Růžová
Slunečná

Stroupežnického
Šeříková
Šípková
U sv. Anny
V loučkách
V polích
V zahradách
Vasila Škracha
Vícovská
Višnová
Za humny
Zahradní
Západní
Zlechovská
Žitná
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Bezpečnostní stojany na jízdní kola
– informace městské policie
Město Prostějov patří mezi města, kde cyklistu
potkáte téměř na každém kroku. Jízdní kolo jako
dopravní prostředek je mezi Prostějovany opravdu
velice oblíben. Jenže i naše občany trápí vědomí,
že při odložení jízdního kola, např. z důvodu nákupu, se mohou vrátit zpět a zděšeně zjistit, že svého
„miláčka“ už zde nemají. Ještě v roce 2001 bylo
na území města odcizeno celkem 312 jízdních kol
a Prostějov v této oblasti patřil mezi nejpostiženější
města v celé ČR.

A to byl právě jeden z impulzů,
proč město v roce 2001 prvně zakoupilo v rámci programu prevence kriminality bezpečnostní stojany na jízdní kola
za celkovou částku 225 tisíc korun. Rozmístění stojanů bylo provedeno na základě
podrobného rozboru krádeží jízdních kol
ve spolupráci z Policií ČR, tehdejším odborem koncepce a rozvoje města, odborem
životního prostředí a odborem dopravy.
Cílem tohoto projektu byla možnost si
své kolo zabezpečit tak, aby pachatel měl co
nejmenší možnost se kola zmocnit. Ve čtyřech etapách bylo ve městě nainstalováno
více než 630 stání na téměř 70 místech. Stojany jsou dnes umístěny takřka před každým úřadem, institucí, školou. Pokud bylo
jízdní kolo řádným způsobem uzamknuto

půlfabkou, nebyl
neb dosud zaznamenán žádný
případ krádeže.
krádeže Stojan samozřejmě umožňuje i použití
klasických lankových
p
zámků,
ale poté už poskytuje
zám
pouze
pou výhodu uzamčení k pevné p
překážce!
Tímto po
počinem se podařilo počet
odcizených jízdních kol postupně výrazně snížit
snížit.
Stále ovšem platí, že valná část lidí nezná způsob spr
správného uzamykání jízdního
kola do zmíněných stojanů. Proto strážníci
skupiny prevence realizují akce, které mají
přiblížit postup, jak stojany řádně využívat.
Čas od času jsou zmíněné akce doprovázeny i věnováním potřebné půlfabky k uzamčení kola do stojanu. Strážníci cyklistům
předvedou postup, jak stojany používat, a
těm, kterým se tento způsob zamlouvá darují potřebný zámek.
Pokud tedy chcete využívat bezpečnostní stojan, tak, jak se má, musíte
k tomu vlastnit půlfabuku, kterou lze
zakoupit na Informačním středisku

tově chráněným výrobkem firmy TANO
TECHNIK, spol. s.r.o.
(podrobnější informace na www.tano.cz
)
ww
- Skupina preven
prevence městské
policie, www.prostejov.eu
www.pr

Městského úřadu
adu vedle radnice, na
Městské policii v ulici Havlíčkova nebo v
prodejnách s cyklistickými
yklistickými potřebami.
Bezpečnostníí stojany VELOCK používané ve městě
tě Prostějově jsou paten-
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Máme za sebou zhruba měsíc aktivit
Prostějovského léta 2009
2009. Účastníci měli
možnost vyzkoušet si nabídku Aquaparku, Sportcentra, přijít na PIZZA KVÍZ
do knihovny nebo zažít příjemné kulturní odpoledne ve Smetanových sadech.
„Přestože jsme teprve v polovině, už
teď můžeme říct, že zájem je potěšující.
Smetanovy sady zažívaly nápor stovek rodin s dětmi, které přišly a účastnily se her,
soutěží a dalšího připraveného programu.
Obdobná situace nastala i v Prvním prostějovském kinematografu, kdy byl altánek
v době promítání doslova v obležení více
než dvou set diváků. Také akce v Aquaparku, v knihovně či Sportcentru se setkávají
s velmi pozitivním ohlasem návštěvníků.
Těší nás, že většina účastníků Prostějovského léta 2009 se rekrutuje především z
čtenářů Radničních listů. A právě proto,
a také proto, že i srpen bude nabitý řadou
akcí Prostějovského léta 2009, přinášíme v
části Radničních listů PRO kompletní nabídku na srpen,“ konstatoval místostarosta
Pavel Drmola.
-red-

Prázdninová fotosoutěž – „Historie Prostějova mladýma očima“
Soutěž probíhá od svého vyhlášení do 30. 9. 2009.
Zúčastnit se může každá fyzická osoba do 20 let věku včetně, s trvalým bydlištěm na území České republiky, která v
době trvání soutěže zašle soutěžní fotografii na adresu fotosoutez@prostejov.
eu a uvede svou platnou e-mailovou adresu, jméno a příjmení, resp. soutěžní
fotografii zašle na CD/DVD označené
platným telefonním číslem společně se
svým jménem a příjmením.
Rozlišení fotografie musí být minimálně 5 Mbpix, přijímány budou ve formátu
JPEG nebo TIFF. Každý účastník má právo
zaslat do soutěže maximálně 10 snímků.
Na snímcích budou zachyceny nejen historické a památné budovy v Prostějově, ale
i jejich fragmenty, interiéry či netradiční
pohledy na ně. Ke každému snímku bude
uveden jeho název s krátkým popisem. VýV sobotu 13.
června se na nám.
T.G.M. sešlo asi
8
neziskových
organizací v tzv.
Prostějovské koalici neziskových
organizací – aneb PRKNO. Na úvod
každoroční společné akce Pochod všech
generací nabídli organizátoři občanům
města 8 krátkých aktivit, které soutěžící
seznamovaly s činností „nezis-
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Pochod všech generací
kovek“. Účastníci si mohli vyzkoušet slalom na invalidním vozíku, chůzi a podpis
poslepu, vyrobit si s pracovnicí Mateřského centra jednoduchou hračku, přiřadit
fotografii chráněného území na mapu
Prostějovska, u Dobrovolnického centra
ADRA zorientovat se v možnostech pomoci chudým zemím, složit puzzle - logo

ICM anebo spojit na barevném letáčku
loga neziskovek s náplní jejich práce.
Před 11. hodinou se účastníci vydali na
pochod směrem k Hloučele, kde od 1.
zastavení naučné stezky proběhla vycházka s odborníky kolem dalších zastavení této stezky. O říčce Hloučele postupně zajímavě povídali Václav Kopečný, Jana

herci budou kontaktováni na základě uvedeného e-mailu, resp. telefonního čísla.
Soutěžní podmínky jsou zveřejněny
také na webových stránkách města Prostějova www.prostejov.eu.
Vyhodnocení soutěže proběhne v říjnu 2009 porotou složenou z odborníků a
neodborníků.
Ohodnocené fotografie budou použity pro kalendář města Prostějova 2010
a pro propagační a prezentační účely s
uvedením jména autora fotografie.
Výhry pro soutěžící v celé soutěži:
Pro výherce budou připraveny hodnotné ceny, např. digitální fotorámeček, přenosný externí HDD do USB
portu, USB flash disky, fotoalbum, propagační a prezentační materiály města
Prostějova.
Daňková, Martin Kincl a Eva Malečková.
Po přícho
příchodu do cíle, jímž bylo občerstvení U Abrahámka,
byli vyhodnoceni a
Ab
odměněni nejlepší účastníci. Poté se už
rozehrála kapela
Hloučeláci, na ohýnku se
k
opékaly špekáčky, na stolech byla připravena chutná nabídka vzorků biopotravin a
potravin Fair Trade. Celá akce proběhla v
rámci projektu Zdravého města Prostějov,
finančně ji podpořilo Město Prostějov a
UNO Olomouckého kraje.
-ezatl-
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MĚSTSKÉ LÁZNĚ
PROSTĚJOV
Floriánské nám. 1, 796 01 Prostějov,
tel.: 582 344 427, www.dsp-pv.cz
Krytý plavecký bazén (kosmetika, masáže, solárium, posilovna…)
Vstupné: dospělí 40 Kč/h, každá další
hodina 30 Kč, mládež do 18 let 30 Kč/h,
každá další hodina 20 Kč/
h, děti do
6 let zdarma

Školství
a sociální oblast

KOUPALIŠTĚ TJ SOKOL
VRAHOVICE
Vrahovice, tel.: 608 456 344 , www.vrahovice.unas.cz
(4 dětské bazénky, bazén pro dospělé,
kuželky, stolní tenis, nohejbal, volejbal…)
Otevřeno: 9 – 19 h
Vstupné: dospělí 25 Kč/den, mládež do
15 let 15 Kč/den

AQUAPARK KOUPELKY
PROSTĚJOV
– venkovní vodní park

Kaleidoskop
informací

Volný čas

573 355 139, www.muchropyne.cz
(volejbal, nohejbal, tenis, stolní tenis,
skokanské prkno, tobogán, ohřívaná
voda)
Otevřeno: červen - září
pondělí - pátek 10 - 19 h, sobota,neděle 9 - 19 h
Vstupné: dospělí 60 Kč, děti 6 – 15 let,
studenti, senioři 40 Kč, do 6 let zdarma, po
16 hod jednotlivé vstupné 30 Kč
ŽELEČSKÉ BAHAMY
- vzdálenost od Prostějova
cca 16 km
Želeč, 798 07 Prostějov
(dětská skluzavka, kuželková dráha,
koutek pro malé děti)
Provozovatel: p. Remeš, tel.: 582 370
663
Otevřeno: červenec – srpen 11 – 19 h
Vstupné: děti do 6 let zdarma, děti, dospělí 20 Kč/den
NÁMĚŠŤ NA HANÉ
– vzdálenost od Prostějova
cca 17 km
Přírodní areál, 783 44 Náměšť na
Hané
Provozovatel: obec Náměšť na Hané,
tel.: 585 951 399, 585 757 812 www.namestnahane.cz
Otevřeno: červen – srpen 9 - 19 h
Vstupné: do 15 let 20 Kč, dospělí 40 Kč

Krasická 6, 796 01 Prostějov, tel.:
582 330 895, www.dsp-pv.cz
Vstupné: dospělí 80 Kč/den, od 16 h
a po-pá/50 Kč, děti do 6 let 20 Kč/den,
od 16 h a po-pá/10 Kč, mládež do 18
let, důchodci nad 65 let 50 Kč/den od
16 h a po-pá/30 Kč
Dva tobogány, skluzavka Kamikadze, umělé vlnobití, proudový kanál, chrliče, bublinky, dětské hřiště
s lezeckou stěnou a dětský bazén pro
nejmenší.
Provozní doba:
červenec – srpen 9.00 – 20.00 hodin
Sportoviště
Beachvolejbal, volejbal, tenis, florbal,
stolní tenis, minigolf, petangue, basketbal.
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PLUMLOVSKÁ PŘEHRADA
PLÁŽ I. – U vrbiček – otevřená denně
PLÁŽ II. – U Lázničků
(hřiště na míčové hry, půjčovna sportovních potřeb a loděk)
Koupaliště Kojetín
- vzdálenost od Prostějova
cca 20 km
Ulice Závodí, 752 01 Kojetín, tel.: 581
761 830, www.kojetin.cz
Otevřeno: červen – srpen, po-pá 10 – 19 h
so-ne-svátky 9 – 19 h
Vstupné: dospělí 40 Kč, děti, studenti,
důchodci a držitelé průkazu ZTP 30 Kč
po 17 h se platí poloviční poplatek
Koupaliště Chropyně
– vzdálenost od Prostějova
cca 28 km
Moravská 552, 768 11 Chropyně, tel.:

KOUPALIŠTĚ STRAŽISKO
- vzdálenost od Prostějova
cca 21 km
Provozovatel: obec Stražisko, tel.: 582
376 520
Otevřeno: od poloviny června denně
od 9-19 h, noční koupání do 22 h
Vstupné: děti do 3 let zdarma, mládež
20 Kč/den, dospělí 30 Kč/den
BALDOVEC – vodní svět –
vzdálenost od Prostějova
cca 30 km
Baldovec 319, 798 62 Rozstání - Baldovec

Sport

Otevřeno od 8 – 21 h, tel.: 582 395
440, www.baldovec.cz
jeskynní systém 100 m2 s relaxačními
zónami
(Whirpool, parní sauna, masážní sprchy, lanové centrum, horol. věž, paintball…)
AQUAPARK VYŠKOV
Sportovní 752/5, 682 01 Vyškov, tel.:
517 348 745, www.bazenvyskov.cz
(masážní lavice, tobogány, plavecký
bazén, bazén pro děti, sauna, Whirpool…)
Otevírací doba letního a krytého areálu v červenci a srpnu 8 – 20 hod.
Vstupné: děti do 6 let 25 Kč/h, dospělí od 70 Kč/h, mládež do 18 let, osoby
od 60 let od 60 Kč/h, invalidní osoby /
ZTP/ od 50 Kč
PLAVECKÝ STADION
OLOMOUC - vzdálenost
od Prostějova cca 15 km
Legionářská 11, Olomouc, tel.: 585
427 208, www.olterm.cz
Venkovní areál v provozu 9 – 20 hod.
AQUAPARK OLOMOUC
- vzdálenost od Prostějova
cca 15km
Kafkova, Olomouc-Slavonín, tel.:
588 517 770 (771), www.aqua-olomouc.cz
(sauna, solárium, masáže, provazové
atrakce, vodopád, skluzavka, beachvolejbal…)
Otevřeno: PO, ST, PÁ 8 – 22h., ÚT, ČT
7 – 22h., SO, NE 9 – 22h.
Vstupné: dospělý 150 Kč/den (od 14
hod /100 Kč), dítě 7 – 15 let 100 Kč/den
( od 14 hod/70 Kč)
Vstup na vnitřní atrakce 15 Kč/15
min
Aktualizace 12. 6. 2009
Zpracoval: Informační služba Městského úřadu Prostějov, tel.: 582 329 722
– 723, www.prostejov.eu informace@
prostejov.eu

Půjčovna
P
ůjčovna p
plavidel
lavidel – p
pláž
láž U v
vrbiček
rbiček
Plumlovská
P
lu
umlo
ovská pře
přehrada:
řehrad
a a:
ad
Plastové šlapadlo

100,-- Kč a hod.

Plechové šlapadlo

80,-- Kč a hod.

Loďka

80,-- Kč a hod.

Kanoe

70,-- Kč a hod.

Vestičky, úschovna
Kontakt:

ZDARMA!
608 775 563
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Úprava prostoru před hlavním náražím
V pondělí dne 17. srpna 2009 bude
zahájena realizace stavební části projektu rekonstrukce prostoru autobusových zastávek umístěných v přednádražním prostoru železniční stanice
Prostějov hl. nádraží. Po dobu výstavby
bude v tomto místě omezen provoz a
zároveň budou dočasně přesunuta autobusová stanoviště. Předpokládaný
termín ukončení stavebních prací je 30.
listopadu 2009.

Současný stav přednádražního prostoru již neodpovídá dnešním požadavkům
na zajišťování služeb městské hromadné
dopravy a je rizikovým místem křížení
veřejné dopravy s individuální. Záměrem
projektu je revitalizace celého prostoru
se zaměřením na komfort cestujících a
zjednodušení dopravní situace. Výsledkem bude 15 nových autobusových stání
a jednoduší zpřístupnění Janáčkovy ulice
pro individuální dopravu.

Na realizaci tohoto projektu získalo
město Prostějov dotaci z Regionálního
operačního programu Střední Morava ve
výši 8,5 mil. Kč.
Děkujeme všem cestujícím a řidičům
za pochopení pro plánovaná omezení,
bez nichž není možné úpravy provést.
Další informace včetně situačního
plánu naleznete na webových stránkách
města Prostějova www.prostejov.eu (odkaz: http://www.mestopv.cz/cz/aktuality/

esf/projekty-podporovane-evropskymifondy-3.html#zastavky_Janackova )
-red-

Začátkem prázdnin odstartoval nový
program na podporu energetických úspor
Olomoucký kraj se snaží vyřešit negativní dopady současné hospodářské
krize. Snížit spotřeby energií, oživit
podnikatelské aktivity stavebních firem
a zvýšit zaměstnanost v regionu má pomoci finanční příspěvek na zateplení
rodinných domů a výměnu oken.
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Až 30 tisíci korun přispěje
kraj zájemcům z řad fyzických

osob na zateplení obvodového pláště a
výměnu oken u rodinných domů, v nichž
také trvale žijí. Objekty, určené k bydlení,
se musí nacházet na území Olomouckého
kraje. Stavební práce musí být ukončeny
až po termínu zahájení poskytování příspěvku, který je stanoven na 1. 7. 2009.
K dosažení zaručené úrovně energetických úspor je nutné použití kvalitního
zateplovacího systému a pořízení dveří a

oken od certifikovaných výrobců.
Podrobné informace k Podmínkám poskytování příspěvku podávají
všechny hospodářské komory v Olomouckém kraji již od 15. 6. 2009.

e-mail: ohkpv@ohkpv.cz
www.ohkpv.cz

Okresní hospodářská
komora Prostějov

kontaktní pracovník:
Helena Chalánková

Lidická 6, Prostějov, PSČ 796 01

Tel.: 582 332 489,
fax: 582 332 721
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LIDÉ DOBRÉ VŮLE SE SETKALI NA OSLAVNÉ MŠI
K SVÁTKU SV. CYRILA A SV. METODĚJE
Přesně za rok 5. 7. 2009 se opět setkali lidé
dobré vůle na oslavné mši svaté k svátku
našich věrozvěstů sv.Cyrila a sv. Metoděje
v kostele na Brněnské ulici v Prostějově.
Po mši následovalo milé setkání všech v
zahradních prostorách před Paxem (objekt
vedle kostela). Čtenářům nebudu opakovaně připomínat 20. výročí znovuotevření
kostela a historickými nálezy, které zde
byly 5. 7. k vidění. Chtěla bych poděkovat
všem, kteří se zasloužili o skvělý pocit z
vydařené akce, knězům, farníkům, dík
patří vedení města Prostějova, panu starostovi Ing. Janu Tesařovi i panu místostarostovi Miroslavu Pišťákovi, kteří vytvořili
takříkajíc třešničku na dortu našich oslav a
připomněli, že dříve spojení lidí dobré
vůle, jak světské, tak církevní, všech, kteří

chtějí konat dobro, bylo naprostou a mělo
by i nadále být samozřejmostí. Dík patří i
tisku a medializaci celé akce, návštěvnost
byla skvělá, sešlo se nás několik set lidí.
V uvedeném kostele ještě budou nějaký
čas k vidění nástěnky nejen ze zajímavé
historie kostela, ale i současného dění
Salesiánského hnutí mladých, z dění farnosti a akcí, které v naší farnosti probíhají.
Kostel je otevřen v době mší svatých každou středu v 17 hodin a každou neděli
v 9 hodin.
Už teď máme spoustu plánů do budoucna.
Každý, kdo něco dělá, ví, že není lehké
nadchnout lidi pro společnou dobrou věc,
o to větší radost je, když se dílo daří.
Krásné prázdniny a dovolené…
MVDr. Zuzana Bartošová

VIII. MEZINÁRODNÍ SOCHAŘSKÉ
SYMPOZIUM LETOS TROŠKU JINAK
Organizace sympozia
se v roce 2009 liší od
všech
předchozích
ročníků. Této výjimečné umělecké akce se
totiž účastní výhradně
čeští sochaři, žáci Vladimíra Preclíka, kteří
zde vytvoří sousoší k
uctění památky této
osobnosti.
„Vladimír Preclík byl významný český
sochař, malíř, spisovatel a pedagog.
Zemřel 3. dubna 2008. Vladimír Preclík
byl také hlavním uměleckým komisařem
sochařských sympozií v Prostějově, a to
od jejich založení v roce 2002 až do roku
2008. Byl znalcem života a díla sochařky
Hany Wichterlové, kterou nazval první
dámou českého sochařství,“ vysvětlil místostarosta Prostějova Pavel Drmola.
Každý účastník sympozia vytvoří vertikálně komponovanou sochu ve vlastním
uměleckém výrazu. Takto vytvořené plastiky budou součástí jednoho instalačního
celku, který se stane památníkem Vladimíra Preclíka. Sousoší bude instalováno v
centru města, na Skálově náměstí, na trav-

naté ploše vymezené budovou zámku a
prostějovské knihovny. Kompozice soch v
daném prostředí, jejich ukotvení v terénu a
úprava plochy ve vztahu k okolí budou
řešeny městem Prostějovem ve spolupráci
s autory soch. Architektonický projekt
památníku zpracuje z pověření města Pro-

stějova ing. arch. Zdeněk Beran, rovněž
žák profesora, akademického sochaře Vladimíra Preclíka.
VIII. ročníku mezinárodního sochařského
sympozia Hany Wichterlové v Prostějově
v roce 2009 se účastní sochaři Mgr. Daniel Klose, MgA. Václav Kyselka, MgA.

Jiří Marek, Mgr. David Medek, Mgr.
Tomáš Medek a MgA. Miroslava Špačková - Šobrová.
V sobotu 8. 8. 2009 bude na slavnostní
vernisáži ve 13:00 hodin na Skálově
náměstí odhalen památník Vladimíra
Preclíka.
-red-
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Kino Metro 70

Školní 1, PV, tel.: 582 332 678

Kino Metro 70

SOBOTA 1. SRPNA
15.00 Harry Potter
a Princ Dvojí krve

STŘEDA 12. SRPNA
18.30 Veni, vidi, vici
21.00 Veřejní nepřátelé

21.00

Americký dobrodružný rodinný film. Temná tajemství
se zjevují… V hl. rolích D. Radcliffe, R. Grint, E.
Watsonová, H. Bonham - Carterová režie: David
Yates, 154 min!, český dabing, ŠUP, premiéra,
mládeži přístupný.

ČTVRTEK 13. SRPNA
16.00 Doba ledová 3
- Úsvit dinosaurů

ÚTERÝ 25. SRPNA
18.30 Víno roku
21.00 Stáhni mě do pekla

18.00
21.00

Harry Potter
a Princ Dvojí krve
Harry Potter
a Princ Dvojí krve

Operace Dunaj

Česko-polská tragikomedie. Když do hospody, tak
s tankem. V hl. rolích J. Menzel, E. Holubová, M.
Stuhr, M. Issová, M. Zoubková, B. Polívka, J.
Budař, J. Dušek, režie: Jacek Glomb, premiéra,
mládeži přístupný

NEDĚLE 2. SRPNA
15.00 Harry Potter
a Princ Dvojí krve
18.00 Harry Potter
a Princ Dvojí krve
21.00 Harry Potter
a Princ Dvojí krve
PONDĚLÍ 3. SRPNA
15.00 Harry Potter
a Princ Dvojí krve
18.00 Harry Potter
a Princ Dvojí krve
21.00 Wrestler

Americký rodinný animovaný film. Led a sníh
definitivně zmizely a země je plná tajemných nástrah… Režie: C. Saldanha, M. Thurmeier, 96 min,
český dabing, premiéra, mládeži přístupný.

18.30

21.00

Operace Dunaj

PÁTEK 14. SRPNA
16.00 Doba ledová 3
- Úsvit dinosaurů
18.30 Operace Dunaj
21.00 Operace Dunaj
BIO KORUNA

Americký akční film. Lákání ringu a wrestlingová
vášeň… V hl. rolích M. Rourke, M. Tomeiová, E.
R. Woodová, režie: Darren Aranofsky, 109 min,
české titulky, premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný

ÚTERÝ 4. SRPNA
15.00 Harry Potter
a Princ Dvojí krve
18.00 Harry Potter
a Princ Dvojí krve
21.00 Wrestler

Stáhni mě do pekla

Americký horor. Pekelné spáry staré čarodějnice
hrozí… Režie: Sam Raimi, české titulky, premiéra, mládeži od 12 let přístupný

STŘEDA 26. SRPNA
18.30 Víno roku
21.00 Stáhni mě do pekla
ČTVRTEK 27. SRPNA
18.30 Všude dobře, proč být doma
Americká komedie. Komedie oscarového režiséra
Sama Mendese! V hl. rolích J. Krasinski, M.
Rudolphová, J. Daniels, M. Gyllenhaalová, režie:
Sam Mendes, české titulky, premiéra, mládeži do
12 let nevhodný

21.00

Zack a Miri točí porno

Americká komedie. Jsou mladí a potřebují peníze.
Nový fim Kevina Smithe. Režie: Kevin Smith, 101
min, české titulky, premiéra, mládeži do 15 let
nepřístupný

SOBOTA 15. SRPNA
16.00 Doba ledová 3
- Úsvit dinosaurů
18.30 Operace Dunaj
21.00 Operace Dunaj

PÁTEK 28. SRPNA
18.30 Všude dobře, proč být doma

NEDĚLE 16. SRPNA
16.00 Doba ledová 3
- Úsvit dinosaurů
18.30 Operace Dunaj
21.00 Operace Dunaj

SOBOTA 1. SRPNA
21.00 Hotel pro psy

STŘEDA 5. SRPNA
15.00 Harry Potter
a Princ Dvojí krve
18.00 Harry Potter
a Princ Dvojí krve
21.00 Wrestler

americká komedie s českými titulky

NEDĚLE 2. SRPNA
21.00 Pohádky na dobrou noc
BIO KORUNA

Americká rodinná hudební komedie. Žila dva životy, teď si musí vybrat jen jeden z nich….Na motivy
světově úspěšného TV seriálu - hit pro mládež!
Režie: Peter Chelsom, 102 min, český dabing, premiéra, mládeži přístupný

PONDĚLÍ 3. SRPNA
21.00 Pařba ve Vegas

Americké akční drama. O některé sny se vyplatí
bojovat. Režie: D. Montiel, 105 min, české titulky,
premiéra,mládeži od 12 let přístupný

americká komedie s českými titulky

21.00

česká komedie

Případ nevěrné Kláry

Italsko-česká komedie. Další film podle předlohy
M. Viewegha - tentokrát v italské produkci! V hl.
rolích L. Chiattiová, I. Glen, C. Santamaria, M.
Šimůnek, P. Němcová, A. Geislerová režie:
Roberto Faenza, 95 min, český dabing, repríza,
mládeži od 12 let přístupný

ČTVRTEK 6. SRPNA
16.00 Hannah Montana

21.00

Zack a Miri točí porno

SOBOTA 29. SRPNA
18.30 Všude dobře, proč být doma
21.00 Zack a Miri točí porno
NEDĚLE 30. SRPNA
18.30 Všude dobře, proč být doma
21.00 Zack a Miri točí porno
Vracíme se k původním začátkům
představení!
PONDĚLÍ 31. SRPNA
17.30 Pokoj v duši

BIO KORUNA
Slovenské drama. Příběh přátelství a zrady!
Jeden z nejúspěšnějších slovenských filmů,
který na Slovensku vidělo za sedm týdnů přes
100 tis. diváků! V hl. rolích A. Mokos, R.
Luknár, H. Krajčiová, J. Hanzlík, režie:
Vladimír Balko, 97 min, premiéra, mládeži do
12 let nevhodný

20.00

Andělé a démoni

Americký thriller. Od autora Šifry mistra
Leonarda. V hl. rolích T. Hanks, E. McGregor,
S. Skarsgard, režie: Ron Howard, 140 min,
české titulky, ŠUP, repríza, mládeži do 12 let
nevhodný

Letní kino Mostkovice

rodinná fantasy – komedie, český dabing

PONDĚLÍ 17. SRPNA
18.30 Život je boj

Školní 1, PV, tel.: 582 332 678

ÚTERÝ 18. SRPNA
18.30 Život je boj
21.00 Případ nevěrné Kláry

ÚTERÝ 4. SRPNA
21.00 Sněženky a machři po 25 letech
STŘEDA 5. SRPNA
21.00 Veřejný nepřítel č. 1
biografický thriller s českými titulky

ČTVRTEK 6. SRPNA
21.00 Holka z města
americká komedie s českými titulky

PÁTEK 7. SRPNA
21.00 Noc v muzeu 2
americká komedie s českým dabingem
Uzavřené představení pro hosty PV auto Prostějov

animovaný film pro celou rodinu v českém znění

PONDĚLÍ 17. SRPNA
20.30 Andělé a démoni
americký thriller s českými titulky

ÚTERÝ 18. SRPNA
20.30 Marley a já
pokračování úspěšné komedie s českými titulky

STŘEDA 19. SRPNA
20.30 Bolt, pes pro každý případ
animovaný rodinný film v českém znění

ČTVRTEK 20. SRPNA
20.30 Hranice ovládání
krimifilm režiséra Jima Jarmusche s českými titulky

PÁTEK 21. SRPNA
20.30 Harry Potter a Princ dvojí krve
americký dobrodružný rodinný film v českém znění

SOBOTA 22. SRPNA
20.30 Harry Potter a Princ dvojí krve
americký dobrodružný rodinný film v českém znění

NEDĚLE 23. SRPNA
20.30 Peklo s princeznou
česká filmová pohádka

SOBOTA 8. SRPNA
21.00 Dvojí hra

PONDĚLÍ 24. SRPNA
20.30 Kámoš k pohledání

krimi - thriller s českými titulky

americká komedie s českými titulky

NEDĚLE 9. SRPNA
21.00 Sobík Niko

ÚTERÝ 25. SRPNA
20.30 Doba ledová 3

animovaný rodinný film s českým dabingem

animovaný rodinný film v českém znění

PONDĚLÍ 10. SRPNA
20.30 Ženy

STŘEDA 26. SRPNA
20.30 Krvavý Valentýn

americká komedie s českými titulky

pokračování úspěšného hororu s českými titulky

ÚTERÝ 11. SRPNA
20.30 Vy nám taky, šéfe!

ČTVRTEK 27. SRPNA
20.30 Veřejní nepřátelé

česká komedie

americký krimithriller s českými titulky

STŘEDA 12. SRPNA
20.30 Happy go Lucky

SOBOTA 8. SRPNA
18.30 Veni, vidi, vici

Anglická komedie. Vyplouváme! Vysíláme! A vy si
trhněte…! V hl. rolích P.S. Hoffman, B. Nighy, K.
Branagh, E. Thompsonová, režie: R.Curtis, 134
min, české titulky, ŠUP, premiéra, mládeži od 12
let přístupný

PÁTEK 28. SRPNA
20.30 Jménem krále

britská komedie s českými titulky

nový český film- historické drama

Česká romantická komedie. Romantická komedie z
golfu… V hl. rolích F. Tomsa, J. Kocurová, S.
Nováková, B. Klepl, V. Postránecký aj. režie: Pavel
Göbl, 95 min, premiéra, mládeži přístupný

PÁTEK 21. SRPNA
18.30 Admirál
21.00 Piráti na vlnách

ČTVRTEK 13. SRPNA
20.30 Veřejný nepřítel č. 1 - Epilog

SOBOTA 29. SRPNA
20.30 Líbáš jako bůh

zakončení gangsterské ságy, české titulky

Závěrečné představení sezony. Přijďte se rozloučit
při jednom z nejúspěšnějších filmů roku, s předními
českými filmovými herci.
Ukončení sezony v Letním kině
MOSTKOVICÍCH.

18.30
21.00

Hannah Montana
Veřejní nepřátelé

Americký krimithriller. Johny Depp jako americkej „Babinskej„. V hl. rolích Ch. Bale, M.
Cotillardová režie: M.Mann, 143 min., české titulky, premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný

PÁTEK 7. SRPNA
16.00 Hannah Montana
18.30 Hannah Montana
21.00 Veřejní nepřátelé

21.00

Ruský válečný velkofilm. O životě a smrti admirála Kolčaka.Režie: Andrej Kurčak, 123 min,
české titulky, premiéra, mládeži od 12 let přístupný

Piráti na vlnách

PÁTEK 14. SRPNA
20.30 Případ nevěrné Kláry
italsko-česká komedie v českém znění

SOBOTA 22. SRPNA
18.30 Admirál
21.00 Piráti na vlnách

NEDĚLE 9. SRPNA
18.30 Veni, vidi, vici
21.00 Veřejní nepřátelé

ÚTERÝ 11. SRPNA
18.30 Veni, vidi, vici
21.00 Veřejní nepřátelé

ČTVRTEK 20. SRPNA
18.30 Admirál

21.00

Veřejní nepřátelé

PONDĚLÍ 10. SRPNA
18.30 Veni, vidi, vici
21.00 Veřejní nepřátelé

STŘEDA 19. SRPNA
18.30 Život je boj
21.00 Případ nevěrné Kláry

BIO KORUNA

SOBOTA 15. SRPNA
20.30 Na odstřel
NEDĚLE 16. SRPNA
20.30 Madagaskar 2

NEDĚLE 23. SRPNA
18.30 Admirál
21.00 Piráti na vlnách
PONDĚLÍ 24. SRPNA
18.30 Víno roku

Pozvánka na 20. ročník
„Silvestrovského promítání“
31. 12. 2009!

americká krimi-detektivka s českými titulky

BIO KORUNA

Pravdivý příběh o lásce, vítězství a kvašení…. V hl.
rolích B. Pullman, A. Rickman, režie: R. Miller, 110
min, české titulky, premiéra, mládeži od 12 let přístupný

Kino Oko Němčice n/H
ÚTERÝ 4. SRPNA
21.00 Harry Potter – princ dvojí krve
Harry začíná již 6. rok v Bradavicích a do rukou se mu
dostává stará kniha, která je velmi zvláštně označena -

tel.: 582 386 529

„Tato kniha je majetkem Prince dvojí krve“. Zároveň se
dozvídá další střípky z Voldemortovy temné minulosti.
Velká Británie/USA/2009, 140 min, český dabing,
vstupné 70,- Kč
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WRESTLER
Na konci 80. let zaplňoval Randy „The
Ram“ Robinson, profesionální wrestler,
titulní stránky novin. Nyní, o dvacet let
později, se těžko protlouká životem a ve
školních tělocvičnách a komunitních
centrech kolem New Jersey dělá vystoupení pro hrstky nezdolných wrestlingových fanoušků. Své dceři se odcizil a není
schopen si udržet skutečný vztah. Randy
žije pro vzrušení z show a pro obdiv
svých fanoušků. Nicméně infarkt ho
donutil odejít do důchodu. Pomalu si
začíná zvykat na novou situaci a oceňovat
stav svého života – snaží se znovu spojit
se svou dcerou a rozvinout vztah se stárnoucí striptérkou. Nic z toho se však
nedokáže vyrovnat lákání ringu a wrestlingové vášni, které hrozí, že ho opět
pohltí.
Mickey Rourke jako zápasník, který už
nemá co ztratit a čeká ho poslední utkání.
Snímek The Wrestler se honosí Zlatým

VENI, VIDI, VICI
Honza je normální devatenáctiletý kluk z
Ústí nad Labem, po tragické smrti svého
otce - vášnivého golfisty, vyrůstá jenom s
maminkou a malým bráškou Lukáškem.
Rodina se smrtí otce těžce vyrovnává, navíc
se na ní řítí i existenční problémy v podobě
exekutorů vymáhajících pohledávky za
lichvářskou půjčku na byt.
Honza tak místo plánovaných romantických prázdnin nastupuje na brigádu do
luxusního hotelu v Karlových Varech.
Právě probíhá Mezinárodní filmový festival a Honza má jedinečnou možnost
„vychutnat si“ velký svět z jeho odvrácené
stránky – jako myč nádobí a příležitostný
číšník v jedné osobě . Pracuje celé dny a
noci a všechen výdělek posílá rodině. Strýc
zařídí Honzovi brigádu v golfovém klubu.
Staré instinkty se vrací. Golfový trenér
Karel okamžitě rozpozná velký talent a
nabídne mu pomoc. Svůj první turnaj
Honza vyhrává. Honza brzy začne při své

ŽIVOT JE BOJ
Život na newyorských ulicích je tvrdý.
Zvlášť když v kapse nemáte ani cent.
Dostáváte ránu za ranou a je jen na vás,
jestli spršku direktů ustojíte, nebo ji
dokonce začnete vracet. Talentovaný
Channing Tatum si v akčním dramatu Dita
Montiela Život je boj zahrál kluka, který
se pokusil vlastní osud vyřídit K. O. systémem v hodně nerovném souboji.
Shawn MacArthur, který si přijel do města
ve stínu Sochy svobody splnit ten pravý
Americký sen, si vydělává na živobytí
pouličním prodejem padělaného zboží. Je
to drsná škola, ve které musíte mít rychlé
nohy, když se na rohu vynoří policisté, a
ještě rychlejší ruce, když narazíte na konkurenci. Při jedné ruční výměně názorů
uvidí Shawna podvodník s relativně dlouhými prsty Harvey Boarden (Terrence
Howard) a nabídne mu vstupenku do
světa nelegálních pouličních zápasů ve
volném stylu. Partnerství založená jen na
vydělávání peněz obvykle nemají dlohou
perspektivu. Shawn se ale od prvních
zápasů prezentuje jako obrovský talent,
který má šanci to ze špinavých sklepů

Režie: Darren Aronofsky

lvem pro nejlepší film z festivalu v
Benátkách 2008. Získal též dva Zlaté
glóby: Mickey Rourke ho obdržel za
výkon v hlavní roli a Bruce Springsteen
za titulní píseň.
Režie:Pavel Göbl

strmé cestě za úspěchem ztrácet půdu pod
nohama. Přestává mít čas na trénink a
poslední kapkou je vážné zranění při tréninku. V nemocnici teprve Honzův příběh
začíná...
Režie: Dito Montiel

nočních klubů dotáhnout až do nejvyšších
pater manhattanských mrakodrapů, kde se
lze před newyorskou smetánkou porvat za
pohádkové peníze. Tahle verze splněného
snu má ale pořádně ušmudlanou patinu,
což si i Shawn záhy uvědomí. Ovšem
opustit tenhle klub elitních rváčů je mnohonásobně těžší než do něj vstoupit.

VEŘEJNÍ NEPŘÁTELÉ
Téměř dvouapůlhodinové kriminální
drama Michaela Manna Veřejní nepřátelé,
v němž hlavní roli hraje Johnny Depp, je
snímkem o proslulém bankovním lupiči
Johnu Dillingerovi. Nejedná se o klasický
životopisný snímek, neboť Michael Mann
se soustředí na krátkou, pouze třináctiměsíční výseč z poslední etapy Dillingerova
života, kdy FBI pod Hooverovým vedením
vyhlásila válku zločinu a sundala si „bílé
rukavičky“. Ve filmu, který začíná v roce
1933, se prolínají dvě roviny: ona „veřejná“ zločinecká – i ryze osobní. Ta první
rekonstruuje pečlivě připravené bankovní
loupeže, jež Dillingerův gang prováděl,
jeho útěky z vězení, ale i urputnou snahu
federálního agenta Melvina Purvise
(Christian Bale) dostat se jakýmikoli prostředky na gangsterovu stopu. „Intimní“
vrstva příběhu nahlíží na gangsterův vztah
k půvabné francouzsko-indiánské šatnářce
Billie Frechetteové (Marion Cotillardová).
Michael Mann se zločince, kvůli jehož

OPERACE DUNAJ
Operace Dunaj – to byl krycí název pro
invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968. Mezi polskými
tanky, které vyrazily osvobodit souseda,
údajně ohroženého kontrarevolucí, je i starý tank „Beruška“. Ten vyjede z kasáren
jako poslední, beznadějně zabloudí a k
ránu zkolabuje v pohraničním českém
zapadákově. Jeho obyvatelé neskrývají
odpor k okupantům. Když však obě strany
zjistí, že se staly obětí situace a že jsou
schopny se lidsky dohodnout, začnou
mezi aktéry vznikat nejrůznější vztahy. Je
třeba opravit tank, pochlubit se českou
knedlíkovou kuchyní a možná se i zamilovat... „Nezajímá mne ideologie, ale historie z pohledu člověka. Je to film o porozumění,“ prohlásil debutující Jacek
Głomb, který svou tragikomedii natočil
podle vlastní divadelní inscenace, uvedené
v roce 2006 v polské Lehnici. Tu s okupací Československa spojují historická fakta:

VÍNO ROKU
V roce 1976 bylo filmové údolí Napa v
Kalifornii plné slunce, vinohradů a těžké
práce. Kalifornská vína byla na světě téměř
neznámá, přestože některé nejlepší značky
rostou právě tady.
Film ukazuje trochu jiný portrét Kalifornie
než je běžné, vidíme zde vrozené společenské a sociální rozdíly mezi blonďatými
privilegovanými dobyvateli a tmavovlasými, tvrdě pracujícími chudými domorodci. V jistém smyslu film ukazuje i nejistotu doby osm let po Woodstocku, kdy si
lidé nebyli jistí, pro jakou se mají rozhodnout budoucnost. Ale především je to o
víně, kvalitním víně, které Steven Spurrier
(skvělý Alan Rickman) najde v Severní
Kalifornii a přiveze do Francie. A teprve
tam je poprvé bráno vážně…
Příběh má jednoduchou zápletku o otci a
synovi, který vlastnímu otci připravuje
stálá zklamání. Syn se uprostřed této krajiny plné světla, vína a vinařů jednoho léta
plného slunce a lásky zamiluje, a svět se
pro něj náhle změní. Hlavní událostí filmu
je soutěž mezi francouzskými a kalifornskými víny, kterou ve Francii sponzoroval

Režie: Michael Mann

dopadení FBI v roce 1933 založila speciální čtyřicetičlenný oddíl, nesnaží heroizovat. S ohledem na jeho hereckého představitele Johnnyho Deppa mu ale ponechává
kavalírskou image gangsterského Robina
Hooda, jenž v dobách hospodářské krize
bral peníze bankám, nikoli jejich ožebračeným klientům.
Režie: Jacek Glomb

operovalo odtud sovětské velení invaze a
byli sem převezeni zatčení čeští politici,
spjatí s pražským jarem.
Režie:Randall Miller

Steven Spurrier a kde vína z Napy vyhrají
nad víny francouzskými. Víno roku je
lehká, barvitá komedie s trochou trpké
příchuti reality.
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O předplatné s hereckými hvězdami je velký zájem
Po měsíční přestávce obnoví v pondělí 3.
srpna v 11 hodin předprodejní středisko
Městského divadla v Prostějově prodej
předplatného na sezónu 2009 – 2010.

V posledním červnovém týdnu využilo 886
z celkem 1355 současných předplatitelů
nabídku a obnovilo si abonmá za
zvýhodněnou cenu. „Našim předplatitelům

Městské divadlo
Vojáčkovo nám. 1, 796 01 Prostějov
tel.: 582 329 600
předprodej: 582 333 390
e-mail: divadlopv@volny.cz
www.divadlo.prostejov.cz

rezervujeme jejich sedadla do konce prvního srpnového týdne, tedy do 7. srpna. Po
tomto datu je nabídneme jiným zájemcům,“ informovala ředitelka Městského

Divadelní pokladna (předprodej vstupenek) je otevřena od
pondělí do čtvrtka od 11 do 17.30 hodin, v pátek od 11 do 16
hodin. Od 30. června do 3. srpna 2009 je zavřeno. Vchod do
pokladny je z terasy Národního domu. Doprodej vstupenek
vždy půl hodiny před začátkem představení. Telefon do divadelní pokladny – 582 333 390. Informace poskytuje také
správa divadla ve 2. poschodí Národního domu nebo na telefonech 582 329 600 a 582 329 602.

divadla v Prostějově Alena Spurná s tím, že
o předplatné je tradičně velký zájem.
Nabídková brožura Městského divadla v
Prostějově na sezónu 2009 – 2010 zahrnuje celkem šestadvacet činoherních, operetních, operních, baletních a koncertních titulů, osmnáct pořadů pro děti a školní mládež
a dále upozorňuje na některé mimořádné
akce, mezi nimiž vyniká podzimní setkání
exkluzivních inscenací z Prahy, Brna a Bratislavy, které se v Prostějově podruhé uskuteční podruhé pod názvem Aplaus 2009.
Prostějovské divadelní menu je sestaveno z
hostujících divadel, neboť město vlastní
soubor nemá. Z pražských scén do Prostějova v příští sezóně zavítají například
Semafor, Rokoko, Divadlo Na Fidlovačce,
Divadlo v Řeznické, Dejvické divadlo,
Divadlo pod Palmovkou či Divadelní spolek Kašpar. Již z výčtu divadel je patrné, že
se v Prostějově opět vystřídá celá plejáda
hereckých hvězd: Jiří Suchý, Michal Dlouhý, Jan Potměšil, Tomáš Töpfer, Otakar
Brousek ml., Ivan Trojan, Radek Holub,
Anna Šišková, Květa Fialová, Libuše Švormová, Václav Postránecký, Igor Bareš,
Václav Vydra, Jana Boušková a mnoho
dalších. Simonu Stašovou, která vloni excelovala v představení Drobečky z perníku a
sklidila ovace ve stoje, uvidí předplatitelé
skupiny 5P v Římských nocích Divadla v
Řeznické. Stašová zde v další ze svých
vysněných životních rolích ztělesňuje italskou herečku Annu Magnani, jejího přítele
Tennessee Williamse hraje Oldřich Vízner.
Zastoupení v sezónní nabídce opět mají i
oblastní divadla: Moravské divadlo Olomouc, Slezské divadlo Opava, Klicperovo
divadlo Hradec Králové a Východočeské
divadlo Pardubice.
„Umělecky hodnotné zážitky čekají také
na návštěvníky sedmi abonentních koncertů,“ řekla ředitelka Spurná. Moravská
filharmonie Olomouc bude v Prostějově
koncertovat dvakrát – v říjnu uvede Dvořákovu Novosvětskou a v únoru zahraje
společně s Hradišťanem. Mimořádný
hudební projekt nazvaný Labyrint vášní
přivede do Prostějova stálé sólisty Národního divadla Soňu Červenou a Jana Mikuška.
Obohacením prostějovského kulturního
života jsou také představení a koncerty
uváděné mimo předplatné. „Letošní sezónu odstartujeme dříve než v minulých
letech. Na sobotu 29. srpna máme přislíbené představení Chvíle pravdy s Dagmar Havlovou a Petrem Kostkou. Po Brně
a Bratislavě jsme jediným městem, kde
bude tato inscenace na sklonku léta uvedena,“ prozradila ředitelka Spurná a vyjmenovala ještě další pořady, na které se lidé
mohou těšit: koncert Miro Žbirky, České
nebe Divadla Járy Cimrmana, koncert
Melody Makers, či představení Divadla
Spejbla a Hurvínka pro děti a jejich rodičovský doprovod.
-eze-

16

Vstupenky na Melody Makers opět v prodeji
V pondělí 3. srpna od 11 hodin bude
obnoven prodej vstupenek na koncert
Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers,
který se letos mimořádně koná počátkem nové divadelní sezóny.
V posledních letech patřil věhlasný band
neodmyslitelně k předvánoční programové
nabídce Městského divadla, tentokrát se
koncert uskuteční již v pátek 25. září a stane
se tak nepochybně ozdobou zahájení sezóny 2009 – 2010.
„Pan Havelka bude v čase před Vánocemi
zaneprázdněn režií operety Netopýr v
Národním divadle v Brně. Nechceme riskovat, že by se tradiční koncert v Prostějově
nekonal a domluvili jsme se proto na zářijovém termínu,“ uvedla ředitelka Městského divadla v Prostějově Alena Spurná. Připomněla, že Havelka s Melody Makers již
Prostějovanům jednou nevánočně zahráli v
květnu 2004 – tehdy dokonce potěšili publikum hudebním „předkrmem“ v zahradní

restauraci. Tuto událost připomíná fotografie v publikaci Národní dům v Prostějově
vydané v roce 2007 ke stému výročí Národního domu.
O slavnostní vánoční koncert však prostějovské publikum ochuzeno nebude. „Na
čtvrtek 3. prosince máme přislíbený koncert
Gentlemen Singers, kteří v Prostějově
zatím neúčinkovali,“ prozradila ředitelka
Spurná.
Devítičlenný vokální soubor Gentlemen
Singers založili absolventi mezinárodně
uznávaného českého chlapeckého sboru
Boni pueri. Svým komorním složením a
různorodým repertoárem se stal unikátem
na české sborové scéně, jedním z nejznámějších a nejžádanějších mužských
vokálních souborů v České republice a hostem významných domácích i zahraničních
festivalů. Prostějovskému publiku představí
Gentlemen Singers svůj vánoční program.
-eze-

Havlová zahraje v Prostějově roli,
kterou se po letech vrátila k divadlu
Exkluzivním představením pražského
Studia DVA Chvíle pravdy s Dagmar
Havlovou-Veškrnovou a Petrem Kostkou
otevře v sobotu 29. srpna v 19 hodin
Městské divadlo v Prostějově novou divadelní sezónu. Po Praze, Brně a Bratislavě
je Prostějov jediným městem, kde je tato
převzatá inscenace Divadla na Vinohradech uváděna.
„Jsme velmi poctěni, že se nám podařilo toto
představení získat. Usilujeme o to již několik
let,“ uvedla ředitelka Městského divadla v
Prostějově Alena Spurná s tím, že Dagmar
Havlová v roli hospodyně Kathleen Hoganové bude v Prostějově účinkovat vůbec
poprvé.
Horovitzovou Chvílí pravdy v režii Ladislava Smočka se Dagmar Havlová po několikaleté pauze, během níž plnila roli první dámy
země, vrátila do vinohradského divadla.
„Uplynulo už několik let od doby, kdy mi při
návštěvě Vatikánu nabídl náš tehdejší velvyslanec a můj dávný kolega Martin Stropnický, který se chystal k návratu z diplomacie k
divadlu, abych se rovněž vrátila na svou
mateřskou scénu. Čas od času jsme o tom

mluvili, uvažovali o vhodné hře, až jsme se
setkali s Horovitzovou Chvílí pravdy. Ta hra
se nám oběma líbila hned po prvním přečtení. A líbila se i režiséru Ladislavu Smočkovi,
což pro mě bylo důležité, a tak nakonec
padla volba na ni. Zdá se mi, že na poměrně
jednoduchém příběhu ukazuje zápas člověka
se sebou samým, složitost hledání pravdy a
poznání, odpovědnost člověka za osud druhých, zlost rostoucí z dávných traumat, ale i
schopnost odpouštět. Tedy stavy mysli, za
které se stydíme, ale i ty na které jsme hrdí,“
uvedla Dagmar Havlová k pohnutkám, které
ji vrátily k divadlu.
Roli stárnoucího profesora hudby a angličtiny Jacoba Brackishe, muže pevných etických zásad a estetických norem, svěřil
režisér Smoček Petru Kostkovi. Profesor si
na inzerát najme hospodyni. Tak se do jeho
domu dostává Kathleen Hoganová, obyčejná irská žena, která nevyniká teoretickými
znalostmi ani nedosahuje úrovně jeho vzdělání, ale přináší do jeho života zcela jiné hodnoty a kvality. Navíc se brzy ukáže, že ti dva
mají mnohem více společného, než se zprvu
zdálo.
-eze-

Módní přehlídkou 25 modelů na „Kloboučkovém odpoledni“ v Domě sociálních služeb
v Prostějově dne 23. 6. zakončil Lazariánský servis ve spolupráci s divadelním spolkem
Historia první polovinu sezony roku 2009. Akce této části sezony se uskutečnily za finanční podpory Komendy řádu sv. Lazara a města Prostějova. Lazariánský servis zajistil
pro seniory celkem deset představení, z toho 4 premiéry. Všichni diváci vyslovili nejen
poděkování, ale i uznání všem účinkujícím.
Eva Suchánková, Foto Bob Pacholík

Zveme vás na hrad i na výstavu

Studenti Střední školy oděvní Prostějov,
s.r.o. prozradili, „Co se děje mezi přestávkami“.
I Vy máte možnost to zjistit, pokud
navštívíte na svých prázdninových cestách
hrad Bouzov.
Právě v prostorách nádvoří hradu mají studenti oborů Grafika v reklamní praxi a
Modelářství a návrhářství oděvů výstavu
svých uměleckých prací pod tímto názvem.
Představují zde několik desítek kreseb, fotografií, grafických návrhů, koláží, ukázky z
módních kolekcí, prostor na výstavě mají i

nápadité výrobky z tvorby žáků oboru Aranžér. Kreativitu, rozličnou inspiraci i vlastní
pojetí tématu lze cítit z každé práce, mnohé
jako by vzešly od skutečných uměleckých
mistrů.
Pokud budete mít cestu kolem, nenechte si
výstavu ujít. Je otevřena denně kromě pondělí v době od 9 – 16 hod do konce září a má
určitě každého čím zaujmout.
Posuďte sami, přinášíme vám malou ukázku.
Ilona Raková a studenti
Střední školy oděvní Prostějov, s.r.o,
Foto: Jakub Vašíček
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PŘEDSTAVUJEME NOSITELE
CENY MĚSTA PROSTĚJOVA 2008
Panu Alfrédu Jánskému je cena města
Prostějova udělena za statečnost v boji za
svobodu a demokracii v letech 1939 –
1945 a za úsilí o obnovy legionářských i
demokratických tradic po roce 1989.
Pan Alfréd Jánský vystudoval reálné gymnázium a abiturientský kurz při Obchodní
akademii v Olomouci, absolvoval důstojnickou školu a byl povýšen do hodnosti
podporučíka.
První den 2. světové války tj. 1.9.1939 byl
zatčen Gestapem a transportován do koncentračního tábora Dachau. Koncem září
byl dopraven do koncentračního tábora
Buchenwald, kde strávil 2 a půl roku a byl
zařazen do komanda Kamenolom, kde
práce byla mimořádně těžká.
Na podzim r. 1942 byl dopraven do dalšího
koncentračního tábora ve Francii, do Natzweileru, kde připravoval spolu s 8 dalšími
důstojníky útěk z tábora.
24.10 1942 byl přepraven do pověstného
vyvražďovacího tábora – do Osvětimi.
Také zde vytvořil malou skupinku pěti
vězňů, kteří byli ochotni riskovat. Vybudovali malý podzemní úkryt, kde se rozhodli
vyčkat příchodu Rudé armády a zde se také
dočkali osvobození.
Po dlouholetém pobytu v německých koncentračních táborech našel v sobě pan

Alfréd Jánský dostatek síly, aby nacistům
vrátil alespoň část příkoří a to v době působení v Československé armádě od února r.
1945 do konce války r. 1945. Byl povýšen
na poručíka a obdržel řadu vyznamenání.
Text: Martina Drmolová
Fota: Lukáš Andrýsek

MUZEUM HISTORICKÝCH KOČÁRŮ
NADCHLO VŠECHNY GENERACE
V sobotu 11. 7. 2009 bylo v Čechách pod
Kosířem slavnostně otevřeno jediné muzeum v České republice, které umožňuje lidem
shlédnout ojedinělou sbírku 40 – 50 historických kočárů, saní a dalších historických
předmětů. Lidé tak mohou každý den kromě
pondělí od 9 do 17 hodin shlédnout obrovský kus historie a umění řemeslnických
mistrů časů dávných a minulých. Toto unikátní dílo je odkazem pro další generace, aby
to, co vytvořily ruce našich předků, neupadlo v zapomnění. Muzeum vzniklo díky
obrovskému nadšení a naději, aby vešlo do
podvědomí dalších generací. Největší podíl
na tomto díle má restaurátor a majitel unikátní sbírky pan Václav Obr. Jak sám říká:
„Vytvořit něco takového bylo nesmírně
náročné a to jak po stránce finanční, tak i
fyzické. Celé dílo vzniklo vlastními silami a
financuje se zatím z celoživotních úspor,
které nejsou bezedné“.
Návštěvníci muzea se mohou těšit na nezapomenutelný zážitek, neboť je zde připraven
program, který v jiných zahraničních muzeích nezažijí. Při programu tak mají možnost
shlédnout na velkoplošném plátně film se
zvukovými efekty z dob dávno minulých.
Díky zatemnění tak vyniknou světelné efekty na určitých exponátech. Ukázky historických kočárových luceren tak bezpochyby
lépe vyniknou. Průvodce v dobovém kostýmu rovněž uvede diváka hlouběji do historie. Vše je sladěno v jeden celek tak, aby
návštěvník odcházel naplněn zážitkem, který
v něm utkví do konce života tak hluboce,
aby mohl předat tyto informace dalším generacím. A na co se můžeme těšit? Mimo to, co
jsem už zmínil, mohou návštěvníci zhlédnout největší sbírku luceren ve střední
Evropě, největší sbírku smutečních kočárů,

GALERIE EUFRASIO
V galerii Eufrasio pokračuje výstava soutěžních fotografií žáků ZUŠ na témata "Hudba" a "Fandím".
Současně je prodloužena výstava fotografiky "Motýli
v abstrakci" od Jaroslava Trubače.
Obě výstavy potrvají do začátku září 2009, kdy bude
zahájen stálý provoz rozšířené obrazárny.
Jan Matt Hájek
Foto atelier a Galerie Eufrasio,
Nám. T. G. M. 15, Prostějov

kočáry zrestaurované i v původním stavu.
Součástí prohlídky je i restaurátorská dílna.
No a samozřejmě i galerii dokumentů a tiskovin.
Pochopitelně právem patří poděkování všem
partnerům, spolupracovníkům, sponzorům a
příznivcům. Velký podíl na všem má i
občanské sdružení historické kočáry
„MYLORD“. Tato společnost pořádá výstavy, realizuje rekonstrukce, pořádá přednášky
a semináře a založila a začla sepisovat kroniku o historii kočárů, jejich výrobců na území
bývalého Rakousko - Uherska. Největší
poděkování však patří úzkému týmu pana
Václava Obra. Bez dlouholeté houževnaté
práce, bez zapálení a nadšení, bez lásky k
historii a bez opory nejbližších by tak velkolepé dílo nikdy nevzniklo. Jak praví sám restaurátor: „Muzeum historických kočárů v
Čechách pod Kosířem by mělo být jakýmsi
pomníkem a zároveň symbolem jako odkaz
tehdejších řemeslníků dalším generacím, což
je důležité právě v dnešní době. Mělo by mít
ducha, který se dotkne každého, kdo toto
muzeum navštíví.“ Více se dozvíte na
www.historickekocary.cz
Mgr. Michal MUCHA, foto: Zdeněk Franc
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Prostìjovská hvìzdárna v mìsíci srpnu

POZVÁNKY NA LETNÍ ŠKOLY
27. 7. – 1. 8. VŽDY V ČASE 21. 00 – 23. 30 HODIN XXI. LETNÍ ZÁBAVNÁ
ŠKOLA ASTRONOMIE „MĚSÍC – POZNEJTE NAŠEHO
NEJBLIŽÍHO VESMÍRNÉHO SOUSEDA.“
Ryze prázdninová setkávání zájemců a nadšenců, které spojuje snaha o sofistikované
pozorování Měsíce a letních souhvězdí. Žádná omezení týkající se věku, vzdělání apod.
Zaplacením poplatku je možno se přihlásit kdykoliv, s rizikem, že počet účastníků omezený je. Celkový poplatek, včetně učebnice, je 100 Kč.
28. 7. - 1. 8. VŽDY V ČASE 10. 00 – 11. 00 HODIN V. ŠKOLIČKA
(PRO 5 – 11 LETÉ DĚTI) ZAMĚŘENÁ NA SEZNÁMENÍ SE ZEMÍ.
Cyklus na sebe navazujících setkání o planetě na které žijeme, o Zemi. Proč se střídá den
a noc? Proč se střídají roční období? Je všude na Zemi stejné počasí? 1. 8. za bezmračné
oblohy pozorování částečného zatmění Slunce od 11. 55 do 12. 35 hodin. Celkový poplatek 50 Kč.
4. – 8. 8. A 11. – 15. 8. VŽDY V ČASE 10. 00 - 11. 00 HOD A 14. 00 - 15. 00 HOD
DÍVÁME SE NA SLUNÍČKO.
Pozorování a povídání o Slunci. Pořad pro mladší děti s doprovodem. Závěr každého setkání budou tvořit pohádky. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby a dvě
děti 20 Kč.
ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ
Tato pozorování se konají pouze a jen za předpokladu bezmračné oblohy a jsou doprovázena výkladem. Pozorování jsou určena jednotlivcům i malým skupinám do dvaceti osob
a účast na nich netřeba předem sjednávat. Skupinám o počtu větším než dvacet osob (nebo
v této výši uhrazenému vstupnému i menším skupinám) jsme připraveni, po nutné předchozí domluvě, připravit pozorování i v mimořádných, zde neuvedených, termínech.
Doporučujeme dostavit se včas, jen tak budete absolvovat celou nabídku. Proč vážit cestu
na pozorování? Na vlastní oči spatříte to, co znáte možná jenom z knih a televize. Krátery
na Měsíci, některé planety, mlhoviny, hvězdokupy, galaxie, hvězdy, sluneční skvrny… A
co určitě nespatříte? Dalekohledy nelze spatřit rychle se pohybující předměty (např. meteory) ani úhlově velké objekty (např. celá souhvězdí). Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro
dvě dospělé osoby a maximálně dvě děti 20 Kč.

tel. 582 344 130
POZOROVÁNÍ SLUNCE se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek od 15. 00 do 16. 00
hodin.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY DALEKOHLEDY se konají za bezmračné oblohy každé pracovní pondělí a čtvrtek od 21. 30 do 22. 30 hodin.
Nepřehlédněte: na oba druhy pozorování mají poslední návštěvníci vstup 30 minut před
koncem otevírací doby.
VÝSTAVY
- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE
- ZEMĚ - NAŠE PLANETA (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.
Změna programu vyhrazena. V období 1.7. 2009 – 15.9.2009 je na prostějovské
hvězdárně plánována generální oprava elektroinstalace. Ta může omezit,
pravděpodobněji však zcela znemožnit předpokládanou nabídku veřejnosti.
Nelze vyloučit, že mimo provoz bude i naše internetová adresa, včetně toku informací
z naší automatické meteorologické stanice. Aktuální informace získáte telefonicky.
XVIII. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK JE PŘIPRAVEN!
Klub pro 5 až 11leté děti. Nový ročník začíná 17. 9. v 16. 30 hodin, ukončen bude 17. 6.
2009. Jeho členové se budou scházet každou pracovní středu v 16. 30 hodin. Délka jednoho setkání je 75 minut, posledních 20 minut každého setkání je věnováno filmům a
pohádkám. Děti se budou seznamovat se sluneční soustavou, různými podobami Měsíce,
se souhvězdími i kosmonautikou. Na podzim a na jaře budou setkání doplněna za bezmračné oblohy pozorováním Slunce. V zimním počasí, za bezmračné oblohy, si mohou děti
prodloužit setkání o pozorování hvězdné oblohy, které končí v 18. 30 hodin. Pololetní
poplatek 100 Kč.
XXXVIII. ROČNÍK KLUBU GEMINI JE PŘIPRAVEN!
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: 8. 10. – zahájení školního roku 200/10 v 16. 30
hodin v přednáškovém sále hvězdárny a pak každý pracovní čtvrtek s výjimkou prázdnin.
Jednorázový poplatek na školní rok činí 100 Kč a platí se předem, nejpozději při první
návštěvě klubu. Tento poplatek opravňuje k bezplatnému vstupu na veškerou nabídku
Lidové hvězdárny v Prostějově, p. o., do 27. 5. 2010.

8. DÍL SERIÁLU O SOUHVĚZDÍ: SOUHVĚZDÍ ŠTÍRA (SCORPIUS, SCO)
MIMOŘÁDNÁ POZNÁMKA
Za zvířetníková souhvězdí považujeme tu
skupinu z 88 souhvězdí do nichž se v
průběhu roku promítá Slunce v pravé
poledne. Slunce postupuje na obloze ze
souhvězdí do souhvězdí po dráze zvané
ekliptika. Máme-li být přesní, pak je třeba
uvést, že ekliptika ale ve skutečnosti neprochází jen těmi obvykle citovanými dvanácti nýbrž třinácti souhvězdími. Tím třináctým je Hadonoš (Ophiuchus, symbolizovaný v řecké mytologii bohem lékařství
Aeskulapem), ve kterém je Slunce dokonce delší úsek ekliptiky než v sousedním
Štíru. Přesto souhvězdí Hadonoše ke
zvířetníkovým souhvězdím neřadíme.
SOUHVĚZDÍ ŠTÍRA
Popis souhvězdí Štíra zahájíme nepříliš
povzbudivým sdělením: toto souhvězdí od
nás nikdy neuvidíme celé. Spatřit celého
Štíra mohou až obyvatelé nebo návštěvníci
krajin ležících jižně od čtyřicátého stupně
severní šířky (Česká republika se rozkládá
okolo padesátého stupně). V případě některých souhvězdí je třeba hodně zapojit fantazii, abychom v rozestavení hvězd spatřili
to co jejich pojmenování nabízí. U Štíra je
tomu naopak. Toto nebezpečné zvířátko je
na hvězdné obloze v plné parádě, navíc v
akční pozici, ve které je připraveno bodnout svého soka. A jeho nepřítelem není
nikdo jiný než velmi zdatný lovec Orión.
Ten kdysi zvládal své řemeslo natolik
dobře, že hrozilo, že svými šípy zahubí

všechnu zvěř, čemuž bylo třeba zabránit.
Pokoušela se o to právě za pomoci Štíra
bohyně Héra. Štír pak za své snažení nedostal žádné pomíjivé státní vyznamenání
jakéhokoliv stupně, stuhy či kříže, ale byl
za své zásluhy trvale umístěn na oblohu! A
budete-li chtít toto zvířátko ve hvězdném
postavení poctít svým vděčným pohledem
večer, pak pamatujte, že vhodným intervalem je období od května do září. A jak už
bylo naznačeno hledat toto souhvězdí
respektive jeho severní část musíte velice
nízko nad obzorem. Nastává tedy vhodná
příležitost k tomu, abychom popsali nejnápadnější hvězdu tohoto souhvězdí. Nejjasnější hvězda souhvězdí Štíra nese jméno

Antares. Pro milovníky původu slov nebo
jmen lze dodat, že původ pojmenování je
třeba hledat ve slovech Anti – Ares. Anti =
proti, Ares je řecké pojmenování planety
Mars. A skutečně načervenalé vzezření
hvězdy Antares a planety Mars se pozemšťanům jeví téměř totožné. Prozradím
však jednu fintu, jak při večerním rande
zvýšíte svoji prestiž, když bezpečně odlišíte na obloze hvězdu od planety. Upřete-li
zrak na hvězdu, pak nejpozději do jedné
minuty zaznamenáte, že její jas kolísá,
hvězda mihotá. Budete-li upírat svůj
pohled na planetu nebo náš Měsíc, pak
jejich jas zůstane naprosto neměnný, nekolísavý, přestože váš pohled bude sebedelší

a sebevášnivější. Antares je v rodině ostatních hvězd považován za hvězdu chladnou
a obří. Připomeneme-li si, že průměr Slunce je 109 x větší než je průměr Země, pak
průměr hvězdy Antares převyšuje sluneční
průměr třistanásobně. Pro úplnost se sluší
dodat, že Antares má svého pouhýma
očima nepozorovatelného a ke všemu ještě
nazelenalého hvězdného průvodce.
Přesvědčí vás o tom malý dalekohled. Na
závěr potěším milovníky hvězdokup. Ti by
rozhodně měli vědět o kulové hvězdokupě
M4 vzdálené od nás 8 000 světelných let a
otevřené hvězdokupě M7 vzdálené desetkrát méně, které se v souhvězdí Štíra
nacházejí.
Jiří Prudký
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Dne 25. června 2009 byli v obřadní síni prostějovské radnice slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy města Prostějova tito
noví občánci města Prostějova:
Martin Zatloukal
Monika Heráková
Jakub Kordek
Magdaléna Černá
Aneta Hebelková
Adéla Kuncová
Joshua Starzyk
Tomáš Kýr
Julie Lešanská
Rostislav Kment
Anna Říhová
Lukáš Hrubý
Tomáš Vrba
Nikolas Vobejda
Barbora Veličková
Tereza Krejčí
Vojtěch Klemsche
Filip Pišta
Valerie Procházková
Václav Vaněk
Jakub Procházka
Marek Přikryl
Simona Čechová
Nikola Fatrdlová
Tereza Nakládalová
Mikuláš Jakub Machala
Jiří Kalvoda
Justin Šaňa
Matyáš Louman
Jiří Ječmínek
Barbora Vodáková
Dne 9. července 2009 byli v obřadní síni prostějovské radnice slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy města Prostějova
tito noví občánci města Prostějova:
Petr Vysloužil
Tereza Jankovičová
Nikola Snášelová
Matyáš Matečný
Radek Přikryl
Nelly Marciánová
Jakub Zigmund
Adam Halouzka
Ondřej Černý
Regina Zbránková
David Ošťádal
Michaela Julínková
Lukáš Cibulec
Jiří Kolář
Klára Wilde
Valerie Marková
Lukáš Záruba
Jiří Zapletal
Tereza Patricie Suchá
Kateřina Entlová
Tereza Melicherová
Karolína Sekaninová
Viktorie Vitásková
Vanessa Streitová
Tomáš Trnka

Mateřské centrum Cipísek
www.mcprostejov.cz, e-mail: mcprostejov@centrum.cz
tel. 602364868
tel.602364874
MC Dvořákova
MC Sídliště svobody

Obě pracoviště jsou od 1.8. do 28.8. z provozních
důvodů pro veřejnost uzavřena.

Zahradní slavnost se skákacím hradem
zahájení nového školního roku na zahradě MC
Dvořákova ve čtvrtek 27.8. od 9.30 do 12.30.

Zápisy do kroužků pro děti od 2 do 6 let
a do kurzů pro dospělé na 1.pololetí:
proběhnou na obou pracovištích MC °
od 31.8. do 11.9. od 8.30 do 12.00
Připravujeme nové kroužky pro děti i dospělé
a nově i programy pro těhotné maminky.
Nabídka bude uveřejněna v srpnu na
www.mcprostejov.cz a na pracovištích MC
Rezervace vstupenek na přednášku dr. Jiřiny
Prekopové, která se uskuteční 20.10., již probíhá
e-mailem.
MC Cipísek hledá pro příští školní rok externí lektory
kroužků pro děti (hudební, pohybové, výtvarné) a lektory
programů pro dospělé (cizí jazyky, kreativní a vzdělávací
programy) a rodiče pro vedení Klubu dvojčat.

MC Cipísek připravuje na podzim 2009
výstavu fotografií na téma Rodina.
Budeme rádi, když nám zašlete
vaše povedené fotografie
na e-mail:mcprostejov@centrum.cz Děkujeme.

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

Akce plánované na srpen

PODĚKOVÁNÍ DĚTÍ Z MŠ SMETANOVA

V měsíci srpnu bude ICM Prostějov otevřeno každý všední den od 12:30 do 18:00 hod.,
a to pouze s výjimkou v době od 10. - 21. srpna, kdy bude ICM Prostějov zcela zavřeno.

Prázdninová herní odpoledne v ICM
I během prázdnin si přijďte zahrát do ICM Prostějov zajímavé společenské a deskové hry.
Herní odpoledne budou pravidelně každé úterý a čtvrtek od 14:00 do 18:00 hod. (po
domluvě je možný i jiný termín). Přijít mohou jednotlivci i celé skupiny. Máme pro vás připraveny hry jako např. Česko/Evropa – otázky a odpovědi, Tabu, Genial, Twister, Kde leží
Uppsala?, Ligretto, Jambo, Královské rošády, Šiki Miki apod.

DDR odpoledne
Během prázdnin si můžete vyzkoušet v ICM Prostějov také taneční podložky. Nejen že si
můžete zlepšit kondičku a postřeh, trochu se u počítače protáhnout, ale také si můžete
zasoutěžit s kamarády o drobné ceny.
Více informací najdete opět na www.icmprostejov.cz

Děti z mateřské školy Smetanova ulice
Prostějov děkují paní M. Sokolové z
Okrašlovacího spolku Prostějov a panu ing. Zapletalovi za krásnou úpravu
naší školní zahrady.
V rámci environmentální výchovy se děti
seznámily s novými přírodními materiály

naučily se poznávat nové druhy rostlin a
keřů. Velkým přínosem pro ně také bylo
pozorování postupu zahradních prací při
tvorbě nového zábavného chodníčku, kde
bosou nohou poznávají a srovnávají druhy
použitých materiálů. Teď se již všichni i s
rodiči můžeme těšit z výsledku.
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STAROSTA POBLAHOPŘÁL JUBILANTOVI

Blahopřejeme
v měsíci červenci své jubileum oslavili:
Anna Novotná, Prostějov, Ladislav
Hradečný, Prostějov, Emilie Studená,
Prostějov, Jiří Černoch, Prostějov, Přemysl Moural, Prostějov, Marta Navrátilová, Prostějov, Božena Pluskalová, Prostějov, Božena
Šmídová, Prostějov, Jaroslav Protivanský, Vrahovice, Rudolf Švancer, Domamyslice, Eva Vaňková,
Prostějov, Miloslav Šilhánek, Domamyslice, Marta
Hrůzová, Prostějov, Bohuslav Přikryl, Vrahovice,
Bohuslav Trimmel, Prostějov.

70

Pan František Sedlář z Prostějova oslavil nedávno sté narozeniny. K tomuto jubileu
mu poblahopřál i starosta města Jan Tesař.

PIETNÍ AKCE ANTHROPOID

Růžena Ševčíková, Prostějov, Ludmila
Vystavělová, Prostějov, Ludmila
Komárková, Prostějov, Jana Králová,
Prostějov, Anna Zahradníčková, Prostějov, František Jančík, Prostějov, Růžena Greplová, Prostějov, Marie Pešáková, Vrahovice, Zdenka Eichlerová, Prostějov, Věra Mazáčová, Prostějov, Anna
Herrmannová, Prostějov, Miloš Foltin, Prostějov,
Jaroslav Vedral, Prostějov, Anna Hrubá, Prostějov, František Jančík, Prostějov.

75

Anna Holubová, Prostějov, Marie Pavlová, Prostějov, Zdeňka Blažíková,
Prostějov, Vlasta Mézlová, Prostějov,
Rudolf Frélich, Prostějov, Kamila Lípová, Prostějov, Zdenka Stőrová, Prostějov, Josef Kučera,
Prostějov, Ignác Režný, Čechovice, Ladislav Zvonek, Prostějov, Milada Netuková, Prostějov, Ing.
Josef Polcer, Prostějov, Jaroslav Kaštyl, Vrahovice, Anna Dostálová, Prostějov, Josefa Burianová,
Vrahovice.
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Dne 18.června 2009 se u příležitosti 67.
výročí smrti příslušníků skupiny
ANTHROPOID uskutečnili pietní akty v
Resslově ulici a Technické ulici v Praze Dejvicích. Před kostelem sv. Cyrila a
Metoděje v Resslově ulici jsme si připomněli význam operace ANTHROPOID,
uctili hrdinský čin Jana Kubiše a Jozefa
Gabčíka, kteří provedli atentát na Reinharda Heydricha. Nejen kladením věnců,
ale zejména naší přítomností jsme uctili
památku československých parašutistů,
kteří právě v tento den před 67 lety obětovali svůj život v kryptě kostela ve jménu
vojenské cti a svobody.
Pietních aktů se zúčastnili, v zastoupení
prezidenta ČR tajemník Jakl, předseda PS
ČR Vlček, ministři obrany a vnitra, náčel-

ník GŠ AČR a zástupci dalších společenských organizací. Každoročně se těchto
aktů zúčastňují i početné skupiny regionálních Klubů výsadkových veteránů z
České a Slovenské republiky.
Druhý pietní akt byl u památníku československých parašutistů v Technické ulici
v Dejvicích. Ústřední postavou obou pietních aktů byl jeden z mála žijících výsadkových veteránů, čestný předseda Čs.obce
legionářské, armádní generál František
Sedláček.
Za Klub výsadkových veteránů Prostějov
se těchto pietních aktů zúčastnili Ing.
J. Starý, Ing. J. Čtverák a O. Hájek. Účast
na této akci nám byla umožněna díky podpoře z rozpočtu města Prostějova.
Ing. J. Čtverák

Farnost Povýšení svatého kříže srdečně všechny zve

NA HODOVÉ SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÉ
v kostele Povýšení svatého Kříže v Prostějově
v neděli 13. září 2009.
Pořad bohoslužeb bude v hlavním farním kostele
v 7.30 v 9.00 v 10.30 a v 14.30 svátostné požehnání.
P. Dan Žůrek
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Libuše Dvořáková, Prostějov, Jiří
Ovad, Prostějov, Zdeňka Procházková,
Prostějov, Františka Lošťáková, Prostějov, Věroslava Zemandlová, Prostějov, Oldřich
Hyrman, Prostějov.

90

Karel Diviš, Prostějov, Vlasta Paňáková, Prostějov, Vlasta Coufalová, Prostějov, Anna Zabořilová, Prostějov, Anna Čechovská, Domamyslice, Zdeněk Ptáčník, Krasice.

92
95
97

Marie Adamcová, Prostějov.
Anna Otavová, Prostějov.
Marie Lalošáková, Prostějov.

23

PROVOZNÍ DOBA
MĚSTSKÉ KNIHOVNY PROSTĚJOV V SRPNU
OD 1. DO 9. SRPNA 2009 OMEZENÝ PROVOZ:
PŮJČOVNA PRO DOSPĚLÉ + ČÍTÁRNA, Skálovo nám. 6, tel. 582 329 660
pondělí a středa (3.8., 5.8.)
8.00 – 17.00
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ, Vápenice 9, tel. 582 329 673
pondělí a středa (3.8., 5.8.)
9.00 – 11.00

12.00 – 16.00

HUDEBNÍ ODDĚLENÍ UZAVŘENO
OD 10. DO 31. SRPNA 2009 PRÁZDNINOVÝ PROVOZ:
PŮJČOVNA PRO DOSPĚLÉ + ČÍTÁRNA
pondělí a středa
8.00 – 17.00
úterý
zavřeno
čtvrtek a pátek
8.00 – 16.00
sobota
zavřeno
HUDEBNÍ ODDĚLENÍ
pondělí
12.00 – 17.00
středa
8.00 – 12.00
čtvrtek
12.00 – 16.00
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
pondělí – pátek
9.00 – 11.00
12.00 – 16.00
úterý a sobota
zavřeno
POBOČKY na SÍDLIŠTI SVOBODY i na ul. STUDENTSKÁ
budou po dobu prázdnin uzavřeny.

PIZZA KVÍZ V KNIHOVNĚ PODRUHÉ
Už podruhé se na dětském oddělení
Městské knihovny Prostějov konal
prázdninový Pizza kvíz. Jedná se o akci
v rámci Prostějovského léta 2009. Už
tradičně mohou děti do patnácti let soutěžit v řešení křížovek a jako odměnu
získají domácí pizzu (na snímku), kterou
vlastnoručně pečou knihovnice Jarmila
Šmucrová a Lída Coufalová.
O akci je velký zájem a nutno říct, že někteří soutěžící už dlouho v předstihu netrpělivě čekají až se každý čtvrtek ve 12 hodin
otevřou dveře dětského oddělení na Vápenici 9. Samotná soutěž proběhne velmi
rychle, ale děti pak v knihovně mohou zůstat a bavit se buď čtením časopisů, knížek
nebo surfováním po internetu.
Upozornění! Pizza kvíz proběhne i 30.
července a 6. srpna, kdy je omezený provoz knihovny.
Malí čtenáři a posluchači mohou také využít nabídky naší knihovny a přijít si
poslechnout pohádky a příběhy, které čtou
knihovnice na dětském oddělení každý
otevírací den od 10 do 11 hodin.
Pro ty, kdo nechtějí jen sedět a poslouchat
jsme přichystali každou středu 12 do 13.30
hodin Den šikulů. Děti si na dětském oddě-

FOCENÍ S MĚSTSKOU KNIHOVNOU

Jistě si většina čtenářů všimla, že probíhá
celonárodní anketa Kniha mého srdce. I naše
knihovna se aktivně zapojila do nejrůznějších
doprovodných akcí (např. Osobnosti čtou
svoje oblíbené knihy, sbírání hlasů pro nejoblíbenější knihu aj.) V souvislosti s touto anketou byla vyhlášena fotografická soutěž pro
čtenáře knihoven. Odborným garantem této
celostátní soutěže je fotograf Jan Šibík.
Abychom se jako knihovna mohli do soutěže
přihlásit potřebujeme zaslat kvalitní fotografie. Proto se obracíme na vás, milí čtenáři (i
nečtenáři) a vyhlašujeme lokální kolo foto-

soutěže s názvem Focení s knihovnou. Pět
nejlepších fotografií zašleme do celostátního
kola, aby reprezentovaly naše město. Nejlepší
fotografie vystavíme v Městské knihovně
Prostějov. A ty nejúspěšnější mají šanci dostat
se až na vernisáž Týdne knihoven ve Vsetíně,
kde se koná prestižní Knihovnický happening. Fotografie zasílejte na e-mail foceni
sknihovnou@email.cz do 9. září 2009.
Garantem lokálního kola je fotograf Bohuslav
Pacholík. Hodnotit budeme fotografie ve
dvou okruzích: Knihovna mého srdce a Čtení
mého srdce.
-ap-

lení MěK mohou vyrobit drobný dáreček,
nebo suvenýr. Poprvé to byly berušky z
papíru a kolíčků na prádlo, podruhé
papírové květinky a příště jsou na programu večerníčkovské čepice a papírové lodičky. Milé děti a milí rodiče, přijďte si i vy
vyzkoušet svou zručnost. Naše knihovnice
vám rádi pomohou a poradí.
MgA. Aleš Procházka, ředitel

S RECEPTEM DO PROSTĚJOVSKÉ KNIHOVNY
Milí čtenáři, máte nějaký vyzkoušený recept, díla. Nezapomeňte uvést svoje jméno a kono který se chcete podělit s ostatními? Přijďte s takt. Naším záměrem je vydání knihovnické
ním do knihovny nebo jej zašlete na e-mailo- kuchařky složené z vašich receptů.
vou adresu: knihovnickakucharka@email.cz.
Těšíme se na vaše příspěvky,
Podmínkou je fotografie vašeho kulinářského
Vaše knihovnice

V LÉTĚ SE NEČTE A KNIHOVNÍCI SE NUDÍ…

Tento omyl patří mezi lidmi k nejrozšířenějším. Stačí nahlédnout do košíků našich čtenářů a první část nadpisu tohoto článku je
vyvrácena. (Např. 8. července jsme obsloužili přes čtyři stovky lidí!) Mnozí se pod tíhou
vypůjčených knih prohýbají jakoby měly být
knížky další den zrušeny. Je to pochopitelné.
Doba dovolených nabízí chvíle pohody s
knížkou v jedné ruce a chladivým nápojem v
druhé (v případě deště doporučujeme naopak
něco pro zahřátí).
A knihovníci? Ti na půjčovně se pořádně
naběhají, aby byli všichni návštěvníci spokojeni a rychle obslouženi. A ti v zázemí knihovny pro změnu vymýšlejí jak návštěvu knihovny zpříjemnit a vylepšit. Když si třeba otevřete stránky http://knihovna.prostejov.cz/
můžete hned do lišty napsat své přání co vám

v knihovním fondu chybí. Nebo se dovědět
jaké tituly teď „frčí“ (sezónní nabídka knih
(mimochodem teď „frčí“ mapy a průvodci).
A na dětském oddělení pro změnu můžete
hlasovat pro Nejkrásnější čtenářský list nebo
přinášet příspěvky do 8. ročníku soutěže
Sovičkiáda 2009.
Mezitím, co se rodí a realizují nápady knihovnic a knihovníků, probíhá vyřazování
poškozených knih ze skladů, zjednodušování
výpůjčního systému pro čtenáře, likvidování
neplánovaných katastrof a spousta drobných,
ale důležitých činností. Výsledkem toho
všeho „neviditelného“ hemžení v knihovně
by měl být spokojený čtenář. A pokud se nám
to někdy nedaří, napište nám o tom, abychom
mohli věci společně vylepšit.
MgA. Aleš Procházka, ředitel
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V průběhu měsíce května a června proběhla setkání vedení města Prostějova s
občany.
Postupně
komunikovali
bč
P t ěk
ik li zástupci
át i
města s lidmi v Krasicích, Domamyslicích,
Čechovicích, dále ve Vrahovicích, Žešově,
na Sídlišti svobody, Sídlišti E.Beneše, v lokalitě Tylova a na Sídlišti Hloučela.
Některá setkání provázela hojná účast diskutujících, jinde byl zájem menší. Nicméně i tak vzešla ze
schůzek celá řada podnětů. Ty jsou nyní postupně
vyhodnocovány a zpracovávány jednotlivými
odbory městského úřadu. Konečný kvalifikovaný
výstup včetně přijatých opatření bude zveřejněn
v Radničních listech bezprostředně po úplném
vyhodnocení všech podnětů.
-jg-

BEZPLATNÁ
TELEFONNÍ
LINKA
NA RADNICI
Od 1. července 2009
funguje bezplatná
telefonní linka
na Informační službu
Městského úřadu
Prostějov.
Telefonní číslo
je 800 900 001.
Volat můžete
v průběhu provozní
doby informační
služby, tedy
v pondělí – čtvrtek
od 8:00 do 17:00 hod.,
v pátek od 8:00
do 16:00 hod.
29. července 2009
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Takový byl název 16. ročníku
výtvarné soutěže pro děti vyhlášené Územním sdružením Českého
zahrádkářského svazu, Daliborka
3. Prostějov.
Děti měly vytvořit výkres nebo polytechnickou práci, která by demonstrovala jejich vztah k bylinkám. Do
soutěže bylo možné zaslat obrázek,
výkres (formát max. A3), výrobky

Školství
a sociální oblast

z přírodních i umělých materiálů.
Ze všech došlých prací (176 ze 17
školských zařízení) byla uspořádána
okresní výstavka s následným vyhodnocením (celkem bylo oceněno 40
prací v 8 kategoriích), ceny byly předány za přítomnosti učitelů a rodičů
dne 6. května 2009 v sídle Územního
sdružení ČZS v Prostějově. Dále byly
všechny práce odeslány do národního

Soutěž probíhala v těchto kategoriích:
Kresba, malba
Polytechnické práce
A – mateřské školy
A – mateřské školy
B – základní školy, 1.stupeň
B – základní školy, 1.stupeň
C – základní školy, 2.stupeň
C – základní školy, 2.stupeň
Z – speciální školy
Z – speciální školy

Kaleidoskop
informací

Volný čas

kola, ve kterém z tisíců prací bylo oceněno celkem 80 (v každé kategorii 10),
8 cen putovalo do Prostějova. Ceny z
národního kola byly slavnostně předány místostarostou Pavlem Drmolou
na prostějovské radnici za přítomnosti

Sport

hostů. Úsilí o zapojení dětí do prospěšné zájmové činnosti podpořilo
také město Prostějov, za což mu patří
velký dík.
-Vlasta Ambrožová,
ředitelka ZŠ Majakovského,
František Nevrtal, předseda ÚS ČZS-

Velcí pro malé podruhé

Nedávná akce „čisté ruce“
na Střední zdravotnické škole
Některého čtenáře možná podle titulku napadnou jisté dřívější politické
události, ale rádi bychom vás uklidnili,
že v článku o nic takového nepůjde.
To jen žákyně třetího ročníku a jejich kantoři z prostějovské „zdravky“
tak přejmenovali svůj výzkum, který
se zabýval problematikou žloutenky hepatitidy typu A, které se jinak říká
nemoc špinavých rukou. Na tomto výzkumu chtěly žákyně prokázat, že, ač si
všichni myslíme, že si ruce umýváme
často a dobře, není tomu tak. A jak tedy
celý výzkum probíhal?
Respondenti z řad kolegů žáků,
nejdříve vyplnili krátký dotazník, kde
odpověděli na otázky, jak často, zda
před jídlem, či po použití WC si ruce
myjí, následně si ruce umyli ve speciálním roztoku Visirub a potom je
vložili do speciálního přístroje pod názvem Derma LiteCheck, který ukázal
pod infračervenými paprsky místa na
rukou, která byla nedostatečně umyta.

Studentky – výzkumnice, pak každému respondentovi označily na speciálním listu s obrysem rukou tato špatně
umytá místa, přesně očíslovaná a samy
zaznamenaly do tabulky tento konkrétní údaj. A co bylo zjištěno?
Prakticky všichni si ruce umýváme
stejně špatně, aniž o tom přemýšlíme
a vnímáme to. Proto děvčata hodlají
výsledky výzkumu nejen zveřejnit, ale
zapojit do průzkumu i širokou veřejnost a vypracovat určitý preventivní
program, samozřejmě především mezi
svými vrstevníky a zabránit tím šíření
nebezpečné choroby, kterou hepatitida
typu A jistě je.
Jak řekla ředitelka školy Ivana Hemerková je důležité takovéto preventivní programy provádět. Jednak se
žákyně naučí pracovat na určité výzkumné úrovni a jednak může jejich
aktivita pomoci dobré věci, kterou šíření správných hygienických návyků
mezi širokou veřejností jistě je. -mm-

I v letošním školním roce si studenti
ze 2.V a 4.N Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova ve výtvarné výchově připravili zajímavé společenské hry pro prvňáčky z naší školy.
Pod vedením p.uč. P. Hemerkové si
v několika hodinách mladí výtvarníci
navrhli a v týmové práci vyrobili různé
hry. Nejen návrh a realizace herního pole
a figurek, ale také sestavení a napsání
pravidel a výtvarně ztvárněný „obal“ daly

Řidiči jezdili v červnu výrazně
pomaleji, přestupky klesly o 60 %
Celkem radary vyfotily 3 379 řidičů,
kteří porušili pravidla silničního provozu. Jejich počet se proti květnu (8 335
přestupků) snížil o 60 %.
Tradičně nejhorší byla situace na ulici
Kojetínská. Rychleji, než povoluje zákon,
tudy jelo 1 430 motoristů. V květnu jich
ale bylo přes tři a půl tisíce. Za jediný měsíc tak jejich počet klesl o 60 %. Ubylo
také řidičů, kteří překročili rychlost 80
km/hod (v květnu 177, v červnu 92, tedy
o 44% méně). Rekordmanem byl muž,
který se 21. 6. před pátou odpoledne řítil
Kojetínskou ulicí 165 km/hod.
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hrám punc „zboží zakoupeného v obchodě“.
Veronika Zemánková a Lenka Makovcová předstoupily před zvědavé prvňáčky
s úvodním slovem a nastal čas plný her. Děti
se zaujetím „bojovaly“ o vítězství a studenti si vychutnávali „odměnu“ za svou práci
v podobě dětského zápalu a úsměvu.
Všechny práce – hry – zůstanou u dětí pro
další volné chvilky. Pavlína Hemerková
RG a ZŠ města Prostějova

Problémy s dodržováním předpisů
mají motoristé také na ulici Brněnská.
I tady ale zaznamenaly měřiče výrazný pokles počtu přestupků, o více než
70 %. V květnu zde překročilo povolenou
rychlost přes dva tisíce řidičů, v červnu
jich bylo 588.
Řidiči také méně často projížděli křižovatkami na červenou. Na dodržování
tohoto pravidla dohlíží v Prostějově celkem šest stacionárních radarů. V červnu
počet těchto případů klesl z 286 na 221,
tedy o 23 %.
-an-

29. července 2009

Aktuálně

Informace

Školství
a sociální oblast

Kaleidoskop
informací

Volný čas

Sport

Cesta do pravěku
Na Informační službě Městského úřadu Prostějov si mohou
zájemci zakoupit novou publikaci s názvem České kuriozity
III Radnice a náměstí. Mezi více
než pěti desítkami měst a náměstí naleznou čtenáři také zajímavosti z Prostějova, konkrétně
pasáže o historii, věži radnice i
otázku, kam že zmizela první
socha prezidenta T.G.Masaryka.
Mezi městy Olomouckého kraje
v brožurce nechybí ani metropole Olomouc, dále například
Hranice či Šumperk. Publikace
je k dostání za částku 99,-- korun.
-jg-

Děti ze 3.A naší školy strávily s p. uč. Evou
D
Kytnarovou
Kyttnarovou a p. uč. Zdeňkem Slatinským v
měsíci červnu krásné dny na ozdravném
pobytu v Hynčicích pod Sušinou.
Při putování do pravěku čekala na děti
spousta činností, např. vyráběly pravěká

Nová publikace k historii
prostějovské sokolovny
Publikaci ke stému výročí
postavení a otevření prostějovské sokolovny autora Karla Taberyho vydala Tělocvičná jednota Sokol I Prostějov.
Čtenáři se seznámí jak s významnými sokolskými oddíly,
tak například i s loutkářským
odborem Sokola I nebo s tradicí šibřinkových slavností.
Zatím využívá TJ Sokol publikaci jako svůj prezentační
materiál, vyloučena však není
ani nabídka veřejnosti prostřednictvím některého knihkupectví.
-jg-

V sobotu 13. června proběhla oslava
120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Hablově. Na úvod něco
málo z historie. Sbor byl založen v červenci roku 1889, vytvořením 13tičlenné
čety činných členů v Olšanském sboru
z hablovských dobrovolníků. Tato četa
byla prvopočátkem dalších aktivit. 12.
června 1892 se stala Hablovská četa samostatným hasičským sborem. Od té
doby se aktivně účastní dění v okrsku i
v obci, pomáhají při likvidacích požarů
a jiných živelných pohrom. S přibývající
náročností na sbor bylo nutné zkvalitňovat také techniku. Po ruční stříkačce
taženou koňmi byla zakoupena v roce
1957 dvoukolová motorová stříkačka PS
16. Následně bylo pořízeno hasičské vozidlo Tatra 805, které již splňovalo požadavky na moderní sbor. Nyní má sbor k
dispo-
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trika, malovaly na kameny a soutěžily v pravěkých tlupách, do kterých byly rozlosovány
se spolužáky ze ZŠ Kollárova, třeba v pravěkém tanci.
Za soutěže v družstvech dostávaly tlupy
do soutěžních mamutů otisk mamutí tlapky
a na konci pobytu čekala každou vyhodnocenou tlupu sladká odměna a diplom.
V polovině týdne jsme zvládli výstup
směrem na Kralický Sněžník, a jak to má na
takové akci být, stihli jsme i společný oheň a
překonali svůj strach na stezce odvahy.
Ti nejodvážnější se podepsali na pergamen a vyluštili skrytou zprávu pravěkých
lovců.
Počasí nám sice moc nepřálo, ale zážitků
jsme si všichni odvezli moc a moc. Někteří
snad i poznání, že to v pravěku neměli naši
předci opravdu vůbec jednoduché, jak nám
prozradily nejen knihy při večerní pyžamkové párty, ale i samotné soutěže.
Za rok se těšíme na další výpravu za poznáním, třeba k Indiánům.
Eva Kytnarová a Zdeněk Slatinský

Hasičský záchranný sbor Olomouckého
kraje, Územní odbor Prostějov píše:
Vážený pane starosto,
Dne 23.5.2009 se několik členů jednotky
sboru dobrovolných hasičů města Prostějova z družstev Vrahovice a Domamyslice
zúčastnilo akce s názvem „Den záchranářů“. Třetí ročník této akce proběhl již tradičně v Poděbradech a na jeho organizaci
se podílelo více než 900 záchranářů ze 7
krajů České republiky.
Jednotka města Prostějova se úspěšně
zhostila ukázek zaměřených na činnosti dobrovolných hasičů v oblasti ochrany

Hablov žil oslavou
zici stříkačku PS 12 a vozidlo AVII 20
Furgon.
Furgon Sbor má dvě družstva – dospělých a žákovské, se kterými se zúčastňuje
okrskových soutěží. Významnou měrou
se podílí na kulturním životě obce. Přesvědčil nás o tom i při těchto oslavách,
které měly následující průběh.
Ve 12 hodin přijely jednotky okrsku
číslo 12 z Olšan, Štětovic a Biskupic. Ve
12. 30 začaly oslavy slavnostním průvodem obcí a položením věnce u pomníku
padlých z první světové války. Úvodní
část byla zakončena projevy. Nejdříve
vystoupil místostarosta SDH Hablov
bratr Vojtěch Kvapil a poté následovaly zdravice hostů – starosty obce ing.
Milana Kubíčka, místostarosty města

Prostějova pana Miroslava Pišťáka, člena ústřední odborné rady pro historii a
muzejnictví, čestného náměstka starosty okresního sdružení hasičů Prostějova
bratra Aloise Vláčila a za okrsek číslo
12 bratra Nezhyby. Součástí bylo také
ocenění členů sboru za obětavou práci
a zásluhy.
Oceněni byli:
Vojtěch Brabec, Jan Kovařík, Jaroslav
Přecechtěl, Ladislav Dostál, Lubomír
Labounek st., Vojtěch Kvapil st., Ladislav Řezníček, Pavel Kovařik, Lubomír
Labounek, Zdeněk Přecechtěl, Martin
Přecechtěl, Vojtěch Kvapil, Milan Přecechtěl.

obyvatelstva. Dobrovolní hasiči zde prokázali vysokou úroveň teoretických znalostí a
praktických zkušeností při výstavbě protipovodňových hrází a obsluze evakuačního
střediska.
Rád bych Vám a vedení města poděkoval za vyslání jednotky sboru dobrovolných
hasičů města na tuto významnou akci. Jednotka zde úspěšně reprezentovala město
Prostějov před téměř 15 000 návštěvníky.
plk. Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D.,
ředitel územního odboru
Po oficiální
ciáln části už následoval program, ve které
kterém přítomni občané viděli:
- námětové cvičení – útok
- vystoupení
vystoupe mažoretek z Olšan
- vyprošťování
zraněných z havavyprošťo
rovaného vo
vozidla a práci s plošinou profesionální hasiči z Prostějova
- záchranu osoby vrtulníkem záchranné služby včetně jeho prohlídky
Pro děti byly připraveny atrakce a
dospělým večer zpříjemnila zábavu
skupina Funny Melody.
Nejen perfektně moderovaný a připravený program, ale i přichystané občerstvení přispělo k nezapomenutelné
atmosféře této akce.
Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci a zajišťování této akce a také
sponzorům, kteří přispěli do tomboly,
ve které bylo celkem 90 cen.
Mgr. Alena Kvapilová
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Internetová str án k a Projektů
pro Prostě jov vzni k l a na d oméně w w w.propro stejov.eu zač átkem roku 2007, kdy p an ing.
Jan Nav r áti l zří di l tento web
pro p otřeby pr v n í ho proj ektu
- ře š ení probl emati ky Plum l ovské přehr ady. V čer v nu 2007 s e
j a k o re d a ktor př i d a l k pr á c i n a
webu p an Pavel D. F. Hr ubý, kter ý z a č a l n a té to a d re s e v yd áv at
m onitoring re g i on ál n í c h m é d i í
Střípky z Prostě jovsk a .
Postupně přibyl projekt Stromy
v Prostějově, byl kooptován externí projekt Prostějov na internetu,

Školství
a sociální oblast

vzniklo Diskusní fórum a Ankety.
Začátkem roku 2008 se na Projekty
přestěhoval z webu Nemocnice Prostějov projekt Městská doprava v
Prostějově a stránky dostaly dnešní
podobu. Na podzim roku 2008 pak
přibyly další projekty. Jedná se o
seznamy webových prezentací Občanských sdružení a spolků Prostějovska, Prostějovské úřady a Církve
a náboženské společnosti působící v
našem regionu. V prosinci 2008 byl
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uveden do provozu projekt Kultura
a vzdělávání, jehož součástí je stále aktualizovaný přehled aktuálních
kulturních akcí. Zatím nejnovějším
projektem je regionální podpora
Národní databáze občanských podnětů.
Projekty pro Prostějov jsou nekomerčním portálem, jehož základním
cílem je podpora občanského sektoru a řešení veřejných problémů prostějovského regionu. V současnosti

Sport

zajišťují
veškerý provoz a obsah
zaj
webu
dva výše uvedení občané, a to
we
na bázi dobrovolné práce bez nároku
na odměnu. Jde tedy o soukromou
iniciativu, která je zcela nezávislá, a
to jak na politické reprezentaci, tak
na zájmech ekonomického sektoru.
Cílem tvůrců portálu je přinášet
občanům Prostějovska aktuální informace o dění v regionu, kulturní programy a lokální internetové
odkazy. Portál nabízí spolupráci a
prezentaci občanským sdružením,
církvím, obcím a městům regionu.
V přípravě je i spolupráce nadregionální.
-ph-

Využívejte kapacity obou sběrných dvorů v Prostějově!
SD Průmyslová ul.,
Prostějov – Vrahovice

SD Anenská č. 11,
Prostějov

tel. 725 824 716
Provozní doba:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

9.00 – 13.00
zavřeno
zavřeno
9.00 – 13.00
9.00 – 13.00
9.00 – 13.00
9.00 – 13.00

13.30 – 17.00

13.30 – 17.00
13.30 – 17.00
13.30 – 17.00
13.30 – 17.00

tel. 582 334 711
Provozní doba:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

zavřeno
9.00 – 13.30
9.00 – 13.30
9.00 – 13.30
9.00 – 13.30
9.00 – 13.30
zavřeno

14.00 – 17.00
14.00 – 17.00
14.00 – 17.00
14.00 – 17.00
14.00 – 17.00

Na sběrném dvoře v Anenské ulici je stále hustý provoz

Nízkoprahové centrum Prostějov
Otvírací doba
pondělí, středa, čtvrtek 14-19 hod
(klub)
úterý, pátek 8-16 (individuální poradenství)
Terénní služba
Úterý 13 -19
Středa 14-19
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Využijte i kapacitu sběrného dvora v Průmyslové ulici!

Čtvrtek 11-13
Pátek 8 – 16
Nabízené služby jsou na www stránkách
http://www.podaneruce.cz/cz/programy/nizkoprahove-kluby/nzdm-prostejov.html?PHPSESSID=6efa5d6ead3e404af53859572fb163fa

29. července 2009

Aktuálně

Informace

Školství
a sociální oblast

Kaleidoskop
informací

Volný čas

Sport

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ NA PROSTĚJOVSKU V PLNÉM PROUDU
V dubnu letošního roku bylo Městu
Prostějov předáno rozhodnutí výběrové komise MPSV o poskytnutí dotace
z Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost. V následujících měsících tak na jeho území dojde k realizaci
projektu s názvem "Vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Prostějově" v předpokládané výši
2.393.040 Kč.
Středisko rozvoje sociálních služeb,
o.p.s. se sídlem v Jeseníku uspělo s žádostí
o dotaci na projekt zabývající se rozvojem
sociálních služeb v Prostějově. Smyslem
projektu je zpracovat střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb na území města

Prostějov, který by mapoval situaci v této
oblasti. Vznikne tak nadčasový dokument,
který poukáže na nedostatky v systému poskytování sociálních služeb a definuje potřeby jednotlivých uživatelů na vytyčeném
území. Projekt si klade za cíl dokončit započaté procesy plánování sociálních služeb,
zefektivnit vynaložené finanční prostředky
na tyto služby a vytvořit pevné organizační
struktury. Veškeré aktivity navážou na přípravnou fázi, která byla ve Městě Prostějov
již realizována pomocí zřízených pracov-

ních skupin mající plnou podporu Zastupitelstva města.
V rámci projektu bude zpracována např.
sociodemografická analýza, na kterou naváží analýza potřeb uživatelů sociálních
služeb, finanční analýza poskytování těchto služeb nebo katalog jejich poskytovatelů.
Získané informace budou dále zpracovávány a následně použity na tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
v Prostějově.
Tento projekt vznikl ve spolupráci Stře-

NEMOCNICE PROSTĚJOV OTEVŘELA NOVOU POČÍTAČOVOU TOMOGRAFII
Nové pracoviště počítačové tomografie (CT) dnes slavnostně uvedla do provozu Nemocnice Prostějov, člen skupiny
Agel. CT Toshiba Aquilion 32 v hodnotě
téměř 15 milionů korun patří k vysoce
moderním diagnostickým přístrojům.
Konstrukční řešení přístroje umožňuje
maximálně efektivní využití dávky záření a zároveň redukci mimo-ohniskové
radiace, čímž je dosaženo mimořádné
kvality obrazu při nižší dávce rtg záření pro pacienta. K dalšímu zvýšení bezpečnosti pacienta a zajištění efektivního
zobrazení je přístroj vybaven tvarovými
klínovými filtry, softwarem pro potlačení kvantového šumu, automatickým řízením expozičního příkonu a 3D filtrací
šumu.
„Nová počítačová tomografie významně
zkvalitní diagnostiku úrazových stavů, vyšetření nitrobřišních, hrudních a mozkových struktur, při kterém je schopna odhalit
chorobné změny již v počátečních stádiích
růstu. Vyšetření je rychlé, přesné a k pacientovi šetrné. Přístroj nevynechá jediný milimetr těla, kvalita snímků je velmi vysoká a

lékař je může prohlížet i v prostorovém 3D
zobrazení,“ říká ředitel nemocnice Ing. Tomáš Uvízl s tím, že podle předpokladů bude
ročně novým přístrojem vyšetřeno okolo
4000 pacientů.
Přístroj disponuje bohatou softwarovou
funkční výbavou, která mj. zahrnuje programy na rychlé trojrozměrné zpracování
obrazu včetně objemové rekonstrukce, CT
angio projekci k vyšetření cévního systému
a prokrvení mozku, CT kolonoskopie a redukci kostní tkáně. Pracoviště je vybaveno
dvěma diagnostickými stanicemi a injektorem kontrastní látky. Je schopno zachytit
nádorová onemocnění v časném stadiu a
podstatně usnadnit a zpřesnit diagnostiku
akutních a polytraumatizovaných pacientů.
Počítačová tomografie je rentgenologické
vyšetření, založené na zobrazování příslušné
oblasti těla ve vrstvách. „Pacient při vyšetření projede „tunelem“, v němž je umístěn
rentgen a záznamové detektory na otočném
prstenci. Podle toho, kterou část těla je potřeba vyšetřit, se zaměřuje konkretní vyšetření. Na počítačovou tomografii jsou posíláni například lidé po autonehodách nebo

pacienti s onemocněním páteře, hlavy nebo
vnitřních orgánů,“ popisuje primář oddělení MUDr. Martin Folprecht s tím, že vyšetření je zcela bezbolestné. Počítač následně
vyhodnotí i drobné rozdíly v pohlcování
rentgenového záření mezi jednotlivými částečkami tkáně či orgánu. Výsledný obraz je
podobný řezu příslušnou částí těla a při celkovém zhodnocení poskytuje trojrozměrný
obraz.
Nemocnice Prostějov trvale investuje
do přístrojového vybavení a zkvalitňování
svých služeb. V letošním roce byl již například zakoupen plně automatický systém
"HB&L Uro Quattro", který slouží k vyšetření moči a dalších biologických tekutin, v
hodnotě více než 1,1 milionu korun. „Od
prosince 2008 jsme nově vybavili léčebnu
dlouhodobě nemocných padesáti novými
moderními polohovatelnými lůžky s nočními stolky, dalších 10 nových lůžek bylo
určeno pro oddělení gynekologie a porodnice,“dodává Tomáš Uvízl.
Ing. Tomáš Želazko,
mluvčí holdingu Agel, tel. 721 015 316,
tomas.zelazko@seznam.cz

Splnění jednoho dávného snu…
Dávným snem mojí mámy
bylo projet se alespoň jednou na
Harley Davidsonu. Na toto její
přání jsem si před časem vzpomněla a napadlo mne, že sny se
nemusejí plnit jen o Vánocích.
Sedla jsem k webu, prohledala jej a našla kontakt na brněnský svaz členů Harley Davidson. Říkám si, zkusím je oslovit,
zda by byli ochotni jít se mnou
do této akce a mámu na superstroji svézt, přestože v současné
době není už úplně fit a chodí
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o berlích. Přiznám se, že moje
překvapení bylo obrovské.
obrovské Pan
Dušan Fedor z Prostějova totiž
nejen že přijel se svým naleštěným skvostem na naše sídliště,
ale mámu provezl ulicemi Prostějova a nedalekou obcí Smržice bez požadavku na jakýkoli
honorář. No a jaký to byl pro
mámu zážitek? Neopakovatelný, nevídaný. Prostě nejlepší
prázdninový dáreček…
Ještě jednou proto děkuji pánům Grolichovi a Fedorovi za radost, kterou udělali mojí mámě,
ale koneckonců i mě. -Pavlína-

diska rozvoje sociálních služeb, o.p.s. v
Jeseníku (žadatele projektu) a Města Prostějov (partnera projektu) a za finanční
podpory Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního
rozpočtu ČR (více na www.esfcr.cz a www.
mestopv.cz).
Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a
státního rozpočtu ČR.
Ing. Martina Mařáková
V Jeseníku dne 9.5.2009
Středisko rozvoje sociálních služeb,
o.p.s. Jeseník

NOVÝM PRIMÁŘEM
INFEKČNÍHO ODDĚLENÍ
PROSTĚJOVSKÉ NEMOCNICE
SE STAL
MUDr. ZDENĚK PROKEŠ
Novým primářem infekčního oddělení Prostějovské nemocnice, která
je členem skupiny AGEL, se od 1. července stal MUDr. Zdeněk Prokeš. Na
postu primáře tak nahradil MUDr.
Janu Kleinerovou, PhD.

MUDr. Zdeněk Prokeš se narodil
v roce 1968, vystudoval Lékařskou fakultu
Univerzity Palackého v Olomouci, na které
promoval v roce 1992. Po ukončení studií
nastoupil na interní oddělení prostějovské
nemocnice. Od roku 1996 pak pracoval
na infekčním oddělení, kde od roku 1998
zastával funkci zástupce primáře.
Nový primář získal atestaci I stupně.
v oboru vnitřního lékařství i nadstavbovou atestaci v oboru přenosných
nemocí. MUDr. Zdeněk Prokeš je členem Společnosti infekčního lékařství a
České hepatologické společnosti. Aktivně se podílí na činnosti ATB centra
v prostějovské nemocnici.
Jako svůj cíl si stanovil vytvořit vysoce odborné a zároveň k pacientům
přívětivé centrum k léčení infekčních
nemocí pro celý region Olomouckého
kraje. Ing. Tomáš Želazko, mluvčí
holdingu Agel, tel. 721 015 316, tomas.zelazko@seznam.cz
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Na Gymnáziu Jiřího Wolkera proběhly tradiční sportovní dny
Už zhruba dvě desítky let pořádá vždy
koncem
školního
Jiřík
šk l íh roku
k Gymnázium
G
ázi
Jiří
ho Wolkera sportovní dny. Ty letošní se
uskutečnily ve středu a čtvrtek 24. a 25.
června. Na dva dny tak škola ožila basketbalem, volejbalem, přehazovanou, kopanou a florbalem. „Studenti se na sportovní dny poctivě připravují a trénují, takže
většinou není problém získat pro dané
disciplíny sportovce,“ potvrdil zástupce ředitele GJW Michal Műller s tím, že
vítězové si za své výkony i tentokrát pochutnali na dortu, který věnovala obecně
prospěšná společnost Gaudeamus.
„Sportovní dny se konají vždy dva dny
před vysvědčením, letos jsme ale končili

už v pátek 26.června, takže se termín her
posunul.l Dů
Důvodem
dřívějšího
d
dří
ějšíh ukončení
k č í
školního roku bylo zahájení stavebních
prací na rekonstrukci zázemí pro školní
klub. Probíhá úprava prostor bývalého
bytu školníka a pro studenty a žáky tak
vznikne zázemí pro mimoškolní aktivity,
které provozuje třeba pěvecký sbor Lery´s
Cherries, divadlo POINT, probíhat zde
bude seminář tvůrčího psaní a řada dalších
klubových aktivit. Tento požadavek vzešel
od klientů z dotazníkového šetření v rámci
managementu kvality ISO, kdy se rodiče a
studenti vyjádřili, že by právě podobné zařízení uvítali,“ doplnil ředitel školy Michal
Šmucr.
-jg-

Raftaři

Prostějovští raftaři
zakončili velmi úspěšnou první část sezony
na umělém slalomovém kanále Trnávka u
obce Želiv. Ve hře bylo sedm sad medailí v
disciplínách slalom, sprint a kombinace mužů
a žen a titul v prestižním závodě týmů. A raftaři prostějovského WD TOMI - REMONT
teamu získali hned 6 zlatých a tím se stali opět
nejúspěšnějším klubem v ČR. V kategorii
mužů posádka TOMI - REMONT CVOK ve
složení Jan Šťastný, Aleš Daněk, Jan Havlíček
a Ondřej Pinkava získali titul ve všech disciplínách. Jejich ženským protějškům TOMI
- REMONT TEVA se pak podařil získat titul
absolutních mistryň ČR a ve sprintu. Pouze ve

Dne 19. až 21. června se cyklisté SKC
PV na pozvání Polského svazu cyklistiky jako nejlepší dráhové SCM v ČR
zúčastnili polského dráhového poháru
juniorů v super moderní cyklistické
hale ve Varšavě Pruškově. Toto pozvání
šéftrenér SCM s radostí přijal, protože
takto získané zkušenosti před ME juniorů na dráze v Bělorusku, které se koná
v polovině července, kde jsou v širší
nominaci hned tři naši závodníci jsou
neocenitelné. V této moderní 2 roky
staré cyklistické hale se v loňském roce
konalo ME juniorů a letos v březnu MS
mužů.
Naši 9 člennou výpravu / trenér
V.Vačkář, mechanik Richard Šmída st.
junioři Jakub Filip, Tomáš Goláň, kadeti
Ondřej Tkadlec, Robin Wagner, Tomáš
Malec, doplnění dvěma závodníky SCM
Ondrou Vendolským a Ondřejem Ponikelským s Olomouce./ čekala opravdu
tvrdá konkurence. Zkušenosti s touto
dráhou měli pouze Goláň a Vendolský,
kteří zde loni startovali na ME juniorů.
Závodů se zúčastnilo 75 juniorů a 29
děvčat. Počet závodníků i výkony vysoce
převyšovaly úroveň MČR.
V pátek se projevila pravděpodobně únava z dlouhé cesty

30

slalomu se musely spokojit se druhým místem.
Na tomto raftu pádlovaly Pavla Procházková, Michala Kratochvílová,
Petra Balatková a Vendula Procházková. Oba
tyto rafty pak doplněné bratry Vitou a Michalem Hricovými, Jiřím Vrbou, Václavem Kabrhelem a Zbyňkem Netopilem pak v soutěži
týmů, kdy jedou 3 rafty dohromady, nenechali
nic náhodě a suverénně si dopádlovali pro další
titul. V soutěži veteránů pak obě prostějovské
posádky získaly 1. a 2. místo. Tým WD TOMI
- REMONT tak ke sbírce medailí z MS v Bosně doplnil další cenné kovy a věří, že i v podzimní části sezony bude patřit ke špičce našeho
závodního raftingu.
-zn-

Úspěch cyklistů
a naše výkony
ýkony trenéra Vačkáře neuspokojily. Výborný výkon předvedl pouze
Tomáš Malec, který se v keirinu /sprint

první kola za motorovým vodičem/ probojoval do finále, kde obsadil 5 místo.
Dobré výsledky se dostavily v sobotu.

Ve sprint
sprintu družstev jsme v neuvěřitelně
početné kkonkurenci 13 družstev obsadili
pěkné 5 místo.
Ve stíhacím závodě družm
stev na 4 km jsme znovu obsadili 5 místo
opět z 13 startujících družstev. Prvních 6
družstev jelo velice vyrovnané časy a medaile nám utekla o 1,5 sec..
Největší úspěch na nás čekal v neděli,
J.Filip spolu s O. Vendolským suverénně zvítězili v závodě dvojic, kde 13 polským dvojicím nedali šanci a zvítězili s 1
okruhem náskoku. Tomáš Goláň pak ve
scretchi / hladký závod start cíl/ získal
výborné 4. místo.
Celkově lze tento první velký kontakt
našich mladých jezdců s polskou cyklistikou hodnotit velice kladně. Rovněž
kontakty, které zde trenér Vačkář buduje /ze všech jednání bylo stále patrné, že
v Polské i světové dráhové cyklistice je
stále velký pojem, což si doma již někdy
tak neuvědomujeme/ dávají příslib do
budoucna a možná že polské závodníky
přivítáme již letos v Prostějově na memoriálu Otmara Malečka na konci srpna.
15. 7. až 19.7. proběhne na našem velodromu MČR ve všech mládežnických
kategoriích. Přijďte nás povzbudit. -red-
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Taneční škola Pirouette
te
uzavřela svůj 1. rok působení na taneční scéně velkolepou show v Městském
divadle, která proběhla v
neděli 21. 6. 2009 od 17
hodin. Více než hodinový program zajišťovali
především tanečníci již
zmíněné školy, pozvaní
hosté a moderátor Aleš
Procházka.
Představily se děti všech
věkových skupin a to ty
nejmladší měly jen 3-5 let.
Kromě svých MINI choreografií, kde se děti předvedly jako mravenečci Ferdové, krokodýlci Šnapíci a
Barbie se svým „řidičem“,
natrénovaly i společnou
variaci, všem známou jako
ptačí tanec. V tu chvíli
bylo na parketě více než
50 dětí. Radost z pohybu z
nich přímo čišela.
Nejmladší
tanečníky
střídali starší s náročnějšími choreografiemi – A
život jde dál, Když ráno
vstávám. Představila se i
dueta, která získala medailová umístění na Mistrovství ČR a postoupila na
Mistrovství světa do Kanady. Junioři zatančili streetovou choreografii Turn it
up a parketovou kompozici
If. Nejstarší tanečnice se
představily v choreografií
S tebou v srdci, která celou
akci slavnostně zahajovala.
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Závěrem se na pódiu sešlo 60 tanečníků, kteří zatančili sedmi minutovou
choreografii všech tanečních stylů, kterým se tento rok věnovali. Společná
choreografie, tzv. School
production, byla vyvrcholením celého večera.
Všichni tanečníci získali
absolventské certifikáty s
ohodnocením jejich výkonů. Speciální ocenění pak
získali talenti roku, stabilně skvělí tanečníci a také
byla udělena netradiční
ocenění jako tanec do roztrhání těla nebo nejuniverzálnější tanečnice.
Kromě členů TŠ Pirouette se představili i
hosté, kteří přijali pozvání. Aerobik Klub Pavlíny
Radičové
representovala děvčata dvoučlenného
týmu sportovního aerobiku. Netradičně pojatou
gymnastickou sestavu zacvičili gymnasté oddílu TJ
Pozemstav kategorie Team
Gym. Na trampolíně předvedli dech beroucí skoky,
vruty, toče a salta. Divákům se tajil dech při až 5
metrových akrobaciích.
Lektorky taneční školy Petra Vránová, Tereza
Sekaninová a Lenka Malindová přejí všem tanečníkům krásné prázdniny a
těší se na další společnou
sezónu.
-red-
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Sdružení Podané ruce, o.s.
Oddělení Walhalla, Kontaktní centrum Prostějov
KONTAKTNÍ CENTRUM
PROSTĚJOV
nízkoprahové zařízení pro uživatele
nealkoholových drog, jejich blízké ,rodiče, partnery, kamarády
Vás zve na DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
dne 13.8.2009, 10 – 16 hod.

Jaké služby nabízíme?
Poskytujeme individuální poradenství,
rodinné poradenství,psychologickou pomoc a krizovou intervenci uživatelům i
osobám blízkým,právní a sociální servis,zprostředkování kontaktu a pomoc
při jednání s úřady, poradíme ve věcech
týkajících se drog a jejich užívání ,hygienický servis (sprcha, praní prádla) a

potravinový servis ,zajištujeme výměnu
injekčního materiálu ,zajistime detox,
léčbu a následnou podporu klientů po
léčbě ....
Kde nás najdete?
K -centrum, Vrahovická 83 (areál
Domu služeb), Prostějov -Vrahovice
kontakt: www.podaneruce.cz
kcentrum.pv@podaneruce.cz

NEŽ MNE ZDE ODLOŽÍŠ – VÍŠ, ŽE...

Tel.:582 361 401, 777 916 268,
776 654 685, 608 479 640
Sdružení Podané ruce, o.s., Francouzská 36, Brno 602 00
tel/fax: 545 247 535 email:info@podaneruce.cz www.podaneruce.cz
Sdružení Podané ruce, o.s. , Vrahovická 83, 798 11 Prostějov
Tel: 582 361 401 GSM: 777 916 268
email: kcentrum.pv@podaneruce.cz

Svěřte své
dítě do
„Mé školičky“

...nekompletní
rozebraný spotřebič
= poplatek!

Nabízíme šestidenní provoz pro děti
Od 1 do 7 let, s možností volby hodin,
Od 1 hodiny, až po celodenní

Denní režim od 7:00 do 18:00 hod.

Začátek provozu od 01. 08. 2009
Velké
spotřebiče

Nářadí, hobby
dílna

Sídlo: zš dr. Horáka (brněnská), prostějov
Dětem je zajištěn stravný i pitný režim dle norem a požadavků správné výživy dětí.

Střední
spotřebiče

vám radí
www.elektrowin.cz

Zahrada

Je dodržován pravidelný denní režim, který
respektuje potřeby dětí předškolního věku.

Malé
spotřebiče

Chlazení

Výuka anglického a německého jazyka
Pohyb na čerstvém vzhduchu
Příprava pro předškolní děti
Výtvarná činnost
Keramický kroužek
Pohybová činnost

...kompletní
nerozebraný spotřebič
= zadarmo!

Rozvoj rozumových schopností
Hudební činnost
Výuka plavání
Taneční kroužek

Pro bližší informace a zápis volejte:
Tel. 602 617 804, 739 619 794

Chraňme společně životní prostředí!
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Trvejte na svých právech

Záruční lhůty
a možnosti uplatněni reklamace
Koupili jste si krásný a drahý mobiln telefon
a po pár měscch se nedá použvat? Zkoušeli
jste ho reklamovat a prodávajc nechce
reklamaci uznat? Nebo byl opraven a rozbil
se znovu? Zde je pár drobných

rad

a doporučen, jak postupovat, pokud se na
výrobku v záruce objev vada.

Záručn lhůty upravuje § 620 občanského zákonku, který také stanov, že na žádost ku
pujcho mus prodávajc vydat záručn list. Záručn list mus obsahovat obchodn jmé
no, identifikačn čslo, adresu, obsah poskytované záruky, podmnky, dobu platnosti a způsob,
jak uplatnit nároky.
Pokud je v záručnm listě obsažen i seznam servisnch opraven, je možné připadnou reklamaci
řešit právě tam.

• Reklamace mus být vyřzena bez zbytečného odkladu maximálně však do 30 dnů;
po překročen této lhůty máte právo na výměnu věci nebo vrácen peněz.
• Za vyřzen reklamace se považuje předán výrobku po opravě, výměně nebo zamtnut, popř. vrácen peněz při odstoupen od smlouvy.
• Záručn lhůta se prodlužuje o dobu vyřizován reklamace.
TIP: Pokud je reklamace uznána, prodávajc je povinen uhradit vám všechny nutné náklady spojené s uplatněnm reklamace (tj. poštovné, jzdné, znalecký posudek
atd.). Na tyto náklady je však třeba mt doklad.

Co dělat, když prodávající reklamaci zamítne
• Pokud jste přesvědčeni, že reklamace je oprávněná, pokuste se
s prodávajcm dohodnout. Pokud
to nebude možné, upozorněte, že
jste připraveni se bránit.
• V přpadě, že nebude reklamace
opět uznána, nechtě si zhotovit znalecký posudek.
• Pokud posudek bude vypovdat ve
váš prospěch, uplatňujte reklamaci
opět u prodávajcho.Ten však ani
v tomto okamžiku nemus reklamaci uznat.
• Můžete se bránit soudn cestou; se
znaleckým posudkem máte velkou
šanci na úspěch. Naopak prodávajc riskuje, že msto drobné částky
za zbož bude muset platit několikanásobně vce.

TIP. Záručn doba se vztahuje i na zboi
prodávané ve slevě či výprodejch. Pouze jeli
poskytnuta sleva na určitou vadu, pak tuto vadu
nelze reklamovat.

Jak reklamovat
V přpadě, že se na výrobku vyskytne vada,
kterou jste nezavinili, doporučujeme věc reklamovat. K tomu je potřeba zapamatovat si následujc...
• Partnerem pro vyřizován reklamace je vždy prodávajc, ten má konečné slovo při
rozhodován o vyřzen reklamace.
• Reklamovat můžete v provozovně, kde byl výrobek zakoupen, v sdle podnikán nebo
i v jiné provozovně téže firmy s podobným sortimentem.
• Pokud reklamujete do 6 měsců od zakoupen, můžete se rozhodnout, zda chcete výrobek opravit nebo vyměnit.
• V přpadě reklamace po uplynut 6 měsců mus prodejce výrobek opravit, pokud je
vada odstranitelná, výměnu může kupujc požadovat, nenli to vzhledem k povaze
věci neúměrné.
• Jeli vada neodstranitelná, můžete žádat výměnu nebo vrácen peněz (volba je na vás)
• Při většm nebo opakovaném výskytu vad také můžete chtt penze zpět.
• Jeli reklamace vyřzena výměnou věci nebo jej součásti, začná běžet nová záručn
lhůta (může se stát, že na některou součást bude delš záručn lhůta než na zbylou část).

TIP: Prodávajc nen oprávněn požadovat poplatek za zamtnutou reklamaci.
Pokud tomu tak je, doporučujeme kontaktovat Českou obchodn inspekc

kompletní informace k tématu naleznete na

www.spotrebitele.info/nakupy
nebo v poradnách SOS po celé ČR

POZOR: Pokud prodávajc stanov záručn lhůtu delš, nežjurčuje zákon, může si také stanovit podmnky a rozsah záruky. Znamená to, že pokud je na věc záruka např. 5 let
po uplynut 24 měsců může omezit možnost uplatněn reklamace (napřklad požadavkem
předložit záručn list apod.).
SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ

www.spotrebitele.info
Jak při reklamaci nenaletět
• K reklamaci je nejjednodušš mt paragon; nen vaš povinnost ho uchovávat, ovšem
muste nějak prokázat nákup zbož. Prokázat nákup lze i jinými doklady (výpisem
z účtu při platbě kartou, záručnm listem, čestným prohlášenm apod.).
• Zbož můžete reklamovat i bez originálnho obalu.
• Prodávajc nen oprávněn vám odebrat paragon. originál si proto vždycky nechtě u sebe.
• Reklamovat můžete po celou provozn dobu prodávajcho.
• Pečlivě si přečtěte reklamačn protokol, než ho podepšete; často se stává, že spotřebitelé podepš delš lhůtu pro vyřzen, než je dáno zákonem, a pak jsou překvapeni,
že vyřizován trvá přliš dlouho.
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• Ochraňujeme práva spotřebitelů
v oblastech, kde síly jednotlivce
nestačí.
• Využíváme k tomu poradenství,
spotřebitelské vzdělávání,
spolupráci s médii a další formy
zviditelňování aktuálních
spotřebitelských problémů na
českém, ale i evropském trhu.
• Uvítáme vás v našich řadách.
Staňte se našimi členy.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SPOTŘEBITELŮ TEST
! Testujeme výrobky a v časopise TEST radíme,
co koupit a čemu se vyhnout. Varujeme před
nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky.
°odáváme spotřebitelům pomocnou ruku ve všech
spotřebitelských oblastech, upozorňujeme, na co
si dávat pozor při reklamacích, informujeme
p nových zákonech, varujeme před nekalými
praktikami prodávajících.

www.dtest.cz
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Příští Radniční listy
Děkujeme všem letošním partnerům
mezinárodního hudebního festivalu...

vyjdou 26. srpna,
uzávěrka
inzerce je
19. srpna.

Chcete inzerovat v Radničních listech?
Volejte 608 022 023!
Vše ostatní zařídíme za Vás!

