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28. října jsme 
si společně připo-
menuli devadesáté 
výročí vzniku prv-
ní Československé 
republiky. Státu, 
který vyvstal po 
první světové válce 

na troskách rozpadnuvšího se Rakous-
ka-Uherska mimo jiné i díky nezměr-
nému úsilí Tomáše Garrigue Masaryka 
a Milana  Rastislava Štefánika. 

Masaryk, fi lozof a politik, spatřoval 
ve vzniku nového státu šanci pro národ, 
který po staletí existoval pouze v rámci 
mnohonárodnostní monarchie. Viděl 
možnost jedince prosadit se ve svo-
bodné zemi, ukázat své schopnosti a 
dosáhnout tak úspěchu. Možná i proto 
se nám často vybaví při vzpomínce na 
Masaryka jeho myšlenka „nebát se a 
nekrást“. Domnívám se však, že svými 
postoji zároveň apeloval na odpověd-
nost jedince. Tyto hodnoty nejsou ani 
zdaleka po devíti desítkách let překoná-
ny. Možnost realizovat se, ale i nutnost 
být odpovědný vůči sobě i vůči svému 
okolí platí neustále. 

V poslední době se nezřídka setká-
váme s nářky, že ne vše je v našem 
okolí v pořádku. Tu si postěžujeme na 
nepořádek kolem popelnic a snažíme se 
pohnat k odpovědnosti úřad či úklido-
vou společnost, tu vidíme nešvary v par-
cích a na dětských hřištích například v 
podobě poházených stříkaček a stěžuje-
me si, že s tím město, potažmo stát nic 
nedělá. Uvědomme si ale, že jsme to my 
všichni, jsou to naši sousedé a známí, 
kteří mnohdy dělají nepořádek kolem 
popelnic, vynášejí sem křesla, stolky, 
počítače; jsou to naše děti a dospívají-
cí, kteří třeba odhodí stříkačky u pís-
kovišť. Ptejme se, co my sami můžeme 
proti těmto nešvarům dělat. Mějme na 
paměti, že žádná instituce naše problé-
my plně nevyřeší, řešit musíme sami. 
Jen tak můžeme pozitivně ovlivnit náš 
společný život ve společ-
ném městě i státě.

Ing. Jan Tesař, 
starosta města Prostějova

Připomenuli jsme 
si devadesáté 
výročí vzniku 

republiky
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Příprava městského rozpočtu je jako 
vždy asi tím nedůležitějším úkolem, 
který na nás každý rok touto dobou 

čeká. Pro rok 2009 zatím, a to zatím 
zdůrazňuji, počítáme s příjmy běžného 
rozpočtového období v celkovém obje-

mu zhruba  jedna miliarda třista mili-
onů korun. K těmto předpokládaným 
příjmům rozpočtujeme v první verzi  
návrhu výdaje v celkové výši zhruba 
jedna miliarda stodvacetpět milionů 
korun.  Na první pohled jednoduchý 
početní úkon - od příjmů odečteme 
výdaje a výsledkem je plusový rozpo-
čet. Tak jednoduché to ovšem není. 
Když zatím počítáme s tím, že nein-
vestiční výdaje mají být devětsetdva-
cetsedm milionů, pak pro výdaje inves-
tiční, což je právě ona finanční položka 
rozpočtu, která zajímá občany nejvíce, 
zůstává zhruba stodevadesátosm mili-
onů. A aby to bylo možná ještě složitěj-
ší, tak musíme řešit požadavky správců 
jednotlivých rozpočtových kapitol na 
další peníze (na neinvestiční výdaje) 
nad  tzv. koeficient jedna. Pokud těmto 
požadavkům, které jsou ze značné míry 
oprávněné, vyhovíme jen z jedné třetiny, 
pak to bude znamenat, že na investice 
bude o nějakých 11 – 12 milionů méně. 

A protože investiční výdaje dále dělíme 
na tzv. jiné investice a investice staveb-
ní, pak je otázkou, kolik budeme moci 
z těch 180 – 190 milionů korun uvolnit 
na stavební investice. Takže naše další 
práce bude spočívat v hledání možných 
dalších příjmů i dalších úspor. Možnosti  
v obou případech tady asi jsou, ale nepři-
jdou samy. A rozhodování o tom, které 
akce, které investice jsou nezbytné, bude 
tím nejnáročnějším, co nás v budoucích 
dnech a týdnech čeká. 

A malá poznámka na závěr. 
Finance našeho města současnou 

finanční krizí nejsou ohroženy. Musím 
ale říci to příslovečné  ale. Základem 
příjmů městského rozpočtu jsou pře-
devším finance, které město dostává z 
celostátně vybíraných daní. Mohu jen 
doufat, že hospodářský útlum se naší 
republiky tolik nedotkne a výše těchto 
dotací se nebude snižovat.  

Miroslav Pišťák, 
 místostarosta města Prostějova

Příprava rozpočtu na rok 2009

Informace o průběhu komunitního 
plánování sociálních služeb v Prostě-
jově

Rada města Prostějova vzala na vědo-
mí předložený materiál o průběhu komu-
nitního plánování sociálních služeb ve 
městě Prostějově a schválila smlouvu o 
partnerství k projektu „Vytvoření střed-
nědobého plánu rozvoje sociálních 
služeb v Prostějově“ společně se Žádostí 
o fi nanční podporu z Operačního pro-
gramu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Návrh investičních akcí, 
na jejichž realizace bude 

možné podat žádost 
o přidělení dotace 

z ROP Střední Morava
Rada města Prostějova vzala na vědo-

mí návrh investičních akcí, na jejichž 
realizace bude možné podat žádost o 
přidělení dotace z ROP Střední Morava 
v rámci prioritní osy 2. Integrovaný roz-
voj a obnova regionu, oblast 2.2 Rozvoj 
měst, podoblast 2.2.1 Fyzická revitalizace 
území.

Stavební úpravy domu 
na ul. Jezdecká 6a a 6b

Rada města Prostějova schválila zadá-
ní zakázky v objemu 100 tis. Kč (krycí 
stříšky nad balkónovými dveřmi v domě 

na ul. Jezdecká 6a a 6b) Pros-
tějovské stavební společnosti 

– PROSTAS, s.r.o.,
a uložila Ing. Antonínu Zajíčkovi, 

vedoucímu odboru rozvoje a investic, 
zajistit vypsání veřejné obchodní soutěže 
na realizaci dalších stavebních úprav dle 
důvodové zprávy.

Veřejná fi nanční podpora - 
Komise sociální a zdravotní
Rada města Prostějova schválila 

poskytnutí nenávratné veřejné fi nanční 
podpory z rozpočtu města Prostějova z 
prostředků komise sociální a zdravotní 
ve výši 40.000,-- Kč Domovu důchodců 
Prostějov, příspěvkové organizaci, Neru-
dova 1666/70, Prostějov, na terapeutic-
kou činnost.

Veřejná fi nanční podpora - 
Komise životního prostředí
Rada města Prostějova schválila 

poskytnutí nenávratné veřejné fi nanční 
podpory z rozpočtu města Prostějova z 
prostředků komise životního prostředí 
ve výši 4.000 Kč AJSHA a.s., Samota 133, 
798 58 Čechy pod Kosířem, na den ote-
vřených dveří útulku pro psy VOŘÍŠEK.

Veřejná fi nanční podpora 
– Státní okresní archiv 

Prostějov
Rada města Prostějova schválila 

poskytnutí nenávratné veřejné fi nanční 
podpory z rozpočtu města Prostějova z 
prostředků nerozdělené veřejné  fi nanční 

podpory v kapitole 70 ve výši 50.000,-
- Kč Státnímu okresnímu archivu Pros-
tějov, Třebízského 1, na tisk publikace o 
historii prostějovského průmyslu v mezi-
válečném období.

Rozpočtové opatření kapitoly 
40 – životní prostředí

Rada města Prostějova schválila roz-
počtové opatření ve výši 250 tisíc korun 
na ozdravování hospodářských zvířat, 
zajištění péče o toulavé psy – služby.

Rozpočtové opatření kapitoly 
60 - rozvoj a investice (PD 

Husovo nám.)
Rada města Prostějova schválila roz-

počtové opatření ve výši 450 tisíc korun 
na studie, záměry a plány k rekonstrukci 
Husova náměstí.  

Informace – využití areálu 
bývalých jezdeckých kasáren 

v Prostějově
Rada města Prostějova vzala na vědo-

mí návrh zadávacích podmínek pro zpra-
cování architektonicko-urbanistického 
investorského záměru zástavby areálu 
bývalých jezdeckých kasáren na ul. Jez-
decká v Prostějově.

Veřejná fi nanční podpora 
– 1. SK Prostějov

Rada města Prostějova schválila 

poskytnutí nenávratné veřejné fi nanční 
podpory z rozpočtu města Prostějova z 
prostředků nerozdělené veřejné 

fi nanční podpory v kapitole 70 ve výši 
50.000,-- Kč 1. SK Prostějov, fotbalové-
mu klubu, Sportovní 1, 79601 Prostějov, 
na uhrazení cestovních nákladů k zápa-
sům žáků.

Záležitosti výborů a komisí
Rada města Prostějova vzala na vědo-

mí informaci o jmenování Jitky Volfo-
vé, zaměstnankyně odboru občanských 
záležitostí, novou tajemnicí Kontrolního 
výboru Zastupitelstva města Prostějova.

Mandátní smlouva pro sprá-
vu, provoz a údržbu parkovišť

Rada města Prostějova schválila Man-
dátní smlouva pro správu, provoz a údrž-
bu parkovišť od 1.1.2009 do 31.12.2010 
se společností .A.S.A.TS Prostějov, s.r.o. 

Smlouvy o spolupráci města 
Prostějova s partnery 
při realizaci projektů 
cyklistických stezek

Rada města Prostějova souhlasila s 
uzavřením smluv o spolupráci při reali-
zaci projektů cyklistických stezek Prostě-
jov - Kostelec na Hané, Krasice - Čecho-
vice, v ul. Bohumíra Šmerala.

Výpis z usnesení 47. schůze Rady města Prostějova, konané 23. 9. 2008
(kompletní usnesení k nahlédnutí v kanceláři starosty nebo na webových stránkách města www.mestopv.cz )
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Po ukončení činnosti ZŠ 
a MŠ Rejskova budou 
žákovské kolektivy od 
příštího školního roku pře-
vedeny na tři prostějovské 
školy. Konkrétně na ZŠ a 
MŠ Palackého, ZŠ a MŠ 
Kollárova a ZŠ E. Valenty. 
V současné době vrcholí 
jednání o úvazcích učitelů 
a znám je i plán konkrét-
ního přesunu jednotlivých 
tříd.

„Snažíme se zajistit práci nejen pro 
učitele ze Základní školy Rejskova, ale 
i pro správní zaměstnance a věřím, že 
zaměstnání na nových školách najde až 
95% všech zaměstnanců z Rejskovy ško-
ly. K nám na první stupeň do budovy na 
Skálově náměstí přejdou z Rejskovy ško-

ly všechny třídy prvního stupně  včetně 
třídních učitelů. Do budovy na Palackého 
tř. se přesunou ročníky 6. až 9., některé se 
svými třídními učiteli, plus další pedago-
gové. Celkem u nás najde práci dvanáct 

učitelů a dvě vychovatelky,“ vypočítává 
ředitel ZŠ Palackého Jiří Pospíšil.

Základní škola Kollárova pojme 4 spe-
cializované třídy prvního stupně včetně 
pěti pedagogů a jednu vychovatelku. 
Základní škola E. Valenty připravila pro-
story pro druhý stupeň specializovaných 
tříd a přijme čtyři učitele.

„Naším společným úkolem nyní je, 
nestresovat děti v souvislosti s plánova-
ným přesunem na nové školy, ale naopak 
zajistit hladký průběh a kvalitní výuku na 
Rejskově škole do konce letošního školní-
ho roku,“ zdůraznil místostarosta města 
Pavel Drmola.

Co se týče učitelů a dalších zaměst-
nanců, vše bylo již projednáno s odbo-
rovými organizacemi na školách. „Nyní 

řešíme úvazky jednotlivých zaměstnan-
ců. Dle dohody ředitelů základních škol, 
na něž přejdou žáci z Rejskovy školy, 
se mohou rodiče individuálně nebo i 
ve skupinách domluvit na návštěvě a 
prohlídce jednotlivých škol. Jsme pře-
svědčeni, že děti se nemají čeho obávat, 
přivítá je příjemné prostředí, budou se i 
nadále učit v kolektivu svých stávajících 
spolužáků, potkávat budou i své známé 
učitele a zcela jistě se brzy začlení do 
nového prostředí, kde si najdou nové 
kamarády. Jako vždy jsme k dispozici 
rodičům pro poskytnutí dalších infor-
mací,“ doplnil závěrem Jiří Pospíšil.

Příprava školního roku 2009/2010 na základních 
školách Palackého, Kollárova a Valenty 

Kontakty na jednotlivé školy:

ZŠ  Palackého třída 14 - 16, 796 01 Prostějov, telefon: +420 582 345 
060, e-mail: zspal@iol.cz  , skola@palacka.com  

Budova Skálovo nám. 5, Prostějov,  telefon: +420 582 344 660, e-mail: 
skalovo@palacka.com, www.palacka.com

Základní škola a mateřská škola Kollárova ul.4 796 01 Prostějov, tel-
efon: +420 582 345 160, e-mail: zskol@pvskoly.cz, www.zskol.cz 

Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52, Prostějov 79603, telefon: 
+420 582 366 040, e-mail: zsval@pvskoly.cz, http://zsval.pvskoly.cz/ 

Ve dnech 17. a 18. října 2008 pro-
běhly volby do krajů. V Olomouckém 
kraji, jehož součástí je i město Pros-
tějov, přišlo k urnám celkem 38,5% 
oprávněných voličů. Výsledky: ČSSD 
39,78 %, ODS 20,34 %, KSČM 15.8 
%, KDU-ČSL 8,75 %, 

Z těchto voleb vzešlo následující 
nové Zastupitelstvo Olomouckého 
kraje:

ČSSD (27 mandátů): 
Tesařík Martin, 54 let, Mačák Alois, 

44 let 
– Pro-

stějov, Fischer Michael, 52 let, Rašťák 
Radovan, 50 let, Zemánek Jiří, 43 let, 
Pavličíková Eva, 47 let, Dvořák Jaro-
mír, 48 let, Kubjátová Yvona, 39 let, 
Martínek Pavel, 43 let, Holík Pavel, 51 
let – Prostějov, Petřík Miroslav, 38 let, 
Šoltys Pavel, 43 let, Vomáčka Jaroslav, 
52 let, Kopečný Josef, 53 let, Kaňovský 
Alexandr, 49 let, Mezihorák František, 
71 let, Crhonek Karel, 59 let, Krákoro-
vá Pajůrková Šárka, 33 let, Dvořáková 
Ivana, 52 let, Muroň Zdeněk, 53 let, 
Mimra Petr, 50 let, Ščudlík Svatopluk, 
56 let, Mikulec Vladimír, 57 let, Gaj-

důšek Miroslav, 39 let, Kapoun Miro-
slav, 33 let, Faltýnek Jaroslav, 46 let 
– Prostějov, Tesařová Hana, 49 let

ODS (13 mandátů):
Kosatík Ivan, 51 let, Drmola Pavel, 

38 let – Prostějov, Wisiński Petr, 45 let, 
Novotný Martin, 36 let, Sobotík Josef, 
55 let, Polášek Petr, 47 let, Lebedová 
Hana, 57 let, Sekanina Pavel, 54 let, 
Zapletal Marek, 44 let, Horák Dalibor, 
43 let, Pořízka Dušan, 45 let, Linhart 
Stanislav, 49 let, Papajk Blahoslav, 56 
let

KSČM (10 mandátů):

Černý Alexander, 55 let, Vlčková 
Miroslava, 57 let, Janíček Josef, 60 let, 
Sumara Ivan, 51 let, Marek Miroslav, 
55 let, Nekl Josef, 55 let, Šmíd Václav, 
57 let – Prostějov, Hlavešová Alena, 58 
let, Urbánek Vladimír, 32 let, Vašíčko-
vá Milada, 42 let

KDU-ČSL (5 mandátů):
Horák Pavel, 44 let, Chalánková Jit-

ka, 51 let – Prostějov, Slavotínek Ivo, 
32 let, Šiška Otakar, 59 let, Kubíček 
František, 58 let 

Zdroj: server Českého 
 statistického úřadu

Foto ZŠ Kollárova.

Tělocvična ZŠ Palackého (Skálovo 
nám.).

Počítačová učebna ZŠ Palackého.

Cvičná kuchyňka ZŠ E. Valenty.
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V úterý 4. listopadu bude Zastu-
pitelstvo města Prostějova  na svém 
zasedání mimo jiné jednat o prodeji 
parcel u nové nemocnice. Již dříve 
byly schváleny důležité dokumen-
ty nutné k provedení aukce (aukční 
vyhláška, aukční řád, vzor kupních 
smluv a vyhlášen záměr prodeje). V 
případě, že zastupitelé definitivně 
prodej odsouhlasí, mohou odstar-
tovat  první aukce. Přesné pokyny a 
aktuální informace včetně aukčního 
kalendáře naleznou zájemci na webo-
vých stránkách www.aukce-prostejov.
cz   nebo www.mestopv.cz 

AUKCE STAVEBNÍCH PARCEL

www.aukce-prostejov.czwww.aukce-prostejov.cz
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ÚPLNÁ UZAVÍRKA KOMUNIKACE OKRUŽNÍ, 
v místě BULHARSKÁ, URČICKÁ

V době od středy 22.10.2008 do 
středy 31.12.2008 dochází k úplné 
uzavírce komunikace v Prostějově na 
ulici Okružní, v místě mezi ulicemi 
Bulharská a Určická, a současně k úpl-
né uzavírce silnice na ulici Určická v 
místě křižovatky s ulicí Okružní.

Druh uzavírky:
- úplná uzavírka komunikace v Prostě-

jově na ulici Okružní, v místě mezi ulice-
mi Bulharská a Určická

- úplná uzavírka silnice na ulici Určická 
v místě křižovatky s ulici Okružní

Důvod uzavírky: 
   realizace stavby „Křižovatka Okružní 

– Určická“

Délka uzavírky:  
   cca 300 m

Délka objížďky: 
    cca 1000 m

Popis objížďky: 
Severně od uzavírky:
ve směru Určická - Brněnská:
přes ulice Dr. Horáka (jednosměrně), 

Bulharská, Okružní,
ve směru Brněnská – Určická:
Bulharská, Okružní, Stanislava Man-

harta (jednosměrně),
Jižně od uzavírky:
ve směru Určická - Brněnská:
přes komunikaci na úrovni městského 

hřbitova jednosměrně ve směru západ - 
východ

ve směru Brněnská – Určická:
přes komunikaci na úrovni cihelny jed-

nosměrně ve směru východ - západ

Změny v dopravě:
Doprava bude vedena po výše popsa-

ných objízdných trasách. Dojde k ovliv-
nění trasy autobusových linek MHD 
21 a linek 780751 Otaslavice – Určice 
– Prostějov a 780310 Kobylničky – Urči-
ce – Prostějov. Dojde k zrušení zastávek 

MHD Okružní, Určická, rybník, Žera-
novská. Linka MHD 21 bude obslu-
hovat zastávky na trase linky MHD 2 

Brněnská, Brněnská křižovatka, Kro-
kova, Palackého. Příměstské autobusy 
využijí objízdnou trasu.     

Aktuálně Informace
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Po zhruba roční přípra-
vě pracovníků odboru 
informačních technologií 
MěÚ proběhla v měsíci 
září obnova samotné-
ho centra informační 
sítě Městského úřadu 
v Prostějově spojená s 
občasnými plánovanými 
odstávkami některých 
agend. Na těchto pra-
cích, které kladly velké 
nároky na znalosti a 
časovou kapacitu, se 
podíleli všichni pracovní-
ci odboru informačních 
technologií městského 
úřadu s maximálním 
nasazením. 

Za podpory vedení města, vedoucích 
odborů a ostatních pracovníků došlo 
ke konsolidaci serverové infrastruktury 
z heterogenního serverového prostředí 
na jednotnou platformu ve virtuálním 
prostředí. V praxi to znamená, že došlo 
k převodu aplikací do nového prostředí 
Microsoft  2008 server a zrušení serve-

rového prostředí NOVELL. Současně 
dochází k ukončení využívání poštov-
ního serveru  DOMINO v prostředí 
LOTUS NOTES, který zůstane po dobu 
asi půl roku funkční pouze pro přístup 
k prohlížení staré pošty a dat v aplika-
cích (rezervace prostředků, technická 
podpora, úkoly, porady,…). Nově bude 
v průběhu listopadu používán jako poš-
tovní server MS Exchange 2007 s klien-
ty MS Outlook. Staré aplikace nad LO-
TUS NOTES byly nahrazeny novými 
moderními aplikacemi ITIS s třívrstvou 
architekturou. Konsolidace servero-
vé infrastruktury umožnila zrušit staré 
samostatné přístroje umístěné v již nevy-
hovující místnosti v budově radnice na 
nám. T.G.Masaryka a převést tyto serve-
ry do virtuálního prostřední a umístit je v 
nové technické místnosti na Školní ulici. 
Uvolněné prostory staré serverovny na 
radnici například umožní po stavebních 
úpravách vybudování dlouho očekávané 
plošiny pro přístup handicapovaných 
občanů na fi nanční odbor MěÚ, který 
před tím nebyl možný.

„Jde o první etapu přebudování infor-
mační infrastruktury s tím, že v následují-
cích letech chceme v této práci pokračovat, 
tak abychom patřili mezi moderní města i v 
oblasti IT. Nově zavedené technologie zásad-
ním způsobem umožní zvýšit bezpečnost a 
snížit náklady na správu a údržbu informač-
ních technologií a umožní například zavede-
ní datových schránek, které budou povinné 
ze zákona od 1.7.2009,“ uvedl místostarosta 
Prostějova Ing. Pavel Drmola.

Průběh realizace, postup a časový har-
monogram konsolidace serverové infra-

struktury řídil vedoucí odboru informač-
ních technologií Mgr. Leo Schlattauer. 
Roli integrátora a garanta za celé řešení 
pro prostějovský městský úřad zajistila 
společnost Computer System cz, jejíž 

zástupce Ing. Radomír Gröger v pátek 
10. října ofi ciálně předal nové servery v 
budově úřadu na Školní ulici městu.

Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí MěÚ v Prostějově

Nová serverovna městského úřadu

Na městských webových stránkách 
přibyla jedna novinka. 

„Připravili jsme pro zájemce 
novou virtuální prohlídku náměstí 
T.G.Masaryka a obřadní síně prostě-
jovské radnice. Naší motivací bylo obo-
hatit současné webové stránky města o 
virtuální model zmíněných prostor tak, 
aby kdokoliv na světě, kdo má přístup 
k internetu, si mohl nejen prohlédnout 
krásné centrum našeho města a nej-
krásnější síň budovy radnice, ale mohl 
se v tomto virtuálním prostředí i projít,“ 
vysvětlil autor projektu Petr Šomek. 

Jde o jakousi obdobu trojrozměrných 
počítačových her, kdy pomocí myši či 
šipek na klávesnici uživatel prochází 
těmito scenériemi, může natočit svůj 
pohled vodorovně či svisle, nebo se 
dokonce prostorem proletět. 

„Věříme, že se uživatelům tento typ 
virtuální návštěvy prostějov-
ského náměstí T.G.Masaryka a 

obřadní síně radnice bude líbit. Podob-
né prohlídky se stávají trendem i v rám-
ci podpory cestovního ruchu, kdy je 
cílem přiblížit zajímavá místa a vzbudit 
zájem o jejich návštěvu. Konkrétně v 
případě naší nové prohlídky si přímo 
na městských webových stránkách po 
rozkliknutí odkazu Virtuální prohlídka 
si uživatel vybere, zda zvolí panorama-
tickou prohlídku, která je zde k dispo-
zici už déle, nebo novou trojrozměr-
nou. Pochopitelně jsou zde popsány i 
technické požadavky na spuštění 3D 
prohlídky,“ dodal místostarosta Pavel 
Drmola. -jg-

Virtuální prohlídka
Už více než rok nabízí město Prostě-

jov občanům bezplatnou internetovou 
službu nazvanou Hromadná korespon-
dence.

„Jejím prostřednictvím sdělujeme 
uživatelům nejčastěji údaje o blokovém 
čištění města či o plánovaných výpadcích 
elektrické energie. V souvislosti s přein-
stalací informační infrastruktury jsme 
vyhodnotili fungování této služby a roz-
hodli jsme se rozšířit nabídku okruhů, o 
nichž můžeme zasílat zájemcům zprávy. 
Jsou jimi vedle uvedených oblastí také 
odstávky energií obecně (pochopitelně 
takové, o nichž máme sami od správců 
sítí informace), dále uzavírky a dopravní 
omezení ve městě, kulturní a společenské 
akce a ostatní sdělení. Zájemce si může 
zvolit dle uvážení od jednoho do všech 
pěti okruhů. Stejně tak si může vybrat uli-
ci nebo ulice, o kterých chce být informo-
ván, případně celé město. Způsob regis-
trace zůstává stejný – tedy zaregistrovat 

se můžete pouze z e-mailové adresy, na 
kterou chcete dostávat daná sdělení. Po 
zavedení údajů do webového formuláře 
obdrží uživatel potvrzující e-mail a tepr-
ve jeho odesláním je registrace dokon-
čena. Většina stávajících uživatelů byla 
již obeznámena s nutností přeregistrace, 
uvítáme však i nové zájemce. Tato služ-
ba je totiž velmi pružná a lidé se zavčasu 
dovědí, i tak zvaně na poslední chvíli, 
důležité zprávy. U blokového čištění jsme 
přesvědčeni, že hromadná koresponden-
ce napomůže předejít spoustě odtahů 
vozidel a z toho plynoucích fi nančních 
sankcí, v případě odstávek elektrické 
energie pak vedle informovanosti obča-
nů může včasné upozornění pomoci i 
živnostníkům nebo malým fi rmám  pře-
dejít případným ztrátám způsobeným 
například nemožností využít výpočetní 
techniku,“ vysvětlil místostarosta Pavel 
Drmo-
la.

Hromadná korespondence v novém!
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V poslední době se, lidově řečeno, 
roztrhl pytel s majiteli domů, pozem-
ků, nájemci provozoven a dalšími 
uživateli objektů v městské památkové 
zóně, kteří provádějí úpravy domů na 
náměstí T. G. Masaryka a v okolních 
ulicích, uličkách a náměstích. Done-
dávna pěkné počasí k podobným akti-
vitám přímo svádělo, přesto se nesmí 
zapomínat na to, že k řadě stavebních 
činností je třeba předem si vyžádat 
příslušné povolení stavebního úřadu 
(ohlášení, stavební povolení, územní 
rozhodnutí), a pokud jde o činnosti 
na území městské památkové zóny, tak 
také příslušné stanovisko státní památ-
kové péče. Každý občan, který hodlá 
na území památkové zóny stavět, bou-
rat, rekonstruovat, provádět udržovací 
práce, úpravy zeleně či terénu nebo 
provozovat podnikatelskou činnost a v 
souvislosti s tím např. označovat pro-
vozovnu, umísťovat reklamu, měnit 
užívání prostor na jiný účel ap., musí 
dle zákona o státní památkové péči 
požádat o závazné stanovisko příslušný 
orgán státní památkové péče. V Prostě-
jově je to Městský úřad, odbor správy 
majetku města, oddělení památkové 
péče. Stanovisko orgánu památkové 
péče má pak buď podobu vyjádření 
(to v případě, že zamýšlená činnost se 
zájmů státní památkové péče netýká 
nebo je nemůže ohrozit) nebo závaz-
ného stanoviska (pokud ve věci rozho-
duje i stavební úřad), případně samo-
statného rozhodnutí (v případě, že k 
zamýšlené činnosti se stavební úřad 
podle stavebního zákona nevyjadřuje 
– i v takovém případě ale nelze práce 
provádět bez rozhodnutí orgánu státní 
památkové péče, protože památková 

péče v památkově chráněných úze-
mích své zájmy uplatňuje i v případě, 
že se netýkají prací, na které se vztahu-
je povolení stavebního úřadu). Laicky 
řečeno: ke každé zamýšlené činnosti v 
památkové zóně, která má spojitost se 
stavebními nebo montážními pracemi 
či údržbou nemovitostí a pozemků, 
umístěním reklamy nebo i jen s dočas-
nými montovanými stavbami či zaříze-
ními, je vždy třeba požádat o vyjádření 
orgán státní památkové péče. Pokud 
jsou práce prováděny bez stanoviska 
orgánu státní památkové péče, vysta-
vuje se vlastník objektu, jeho správce či 
uživatel postihu podle zákona o státní 
památkové péči, kdy sankce může v 
případě fyzických i právnických osob 
až do výše 2 milionů korun! 

Už jen z tohoto důvodu je dobré 
myslet na dodržování zákona a před 
započetím jakýchkoliv prací vždy včas 
požádat o stanovisko orgán státní 
památkové péče a v případech stano-
vených stavebním zákonem i stavební 
úřad.

K ujasnění si, zda daný objekt či mís-
to činnosti se nacházejí ještě v městské 
památkové zóně nebo až za její hranicí, 
lze zjednodušeně uvést vnější hranici 
památkové zóny, která prochází ulice-
mi Vápenice, Přikrylovo náměstí, Bla-
hoslavova, Jiráskovo náměstí, Palacké-
ho, Komenského, Netušilova, náměstí 
E. Hussserla a okrajem Svatoplukovy 
ulice kolem Vojáčkova náměstí zpět na 
Vápenici. Oblast sevřená těmito ulice-
mi je prostorem městské památkové 
zóny, na který se vztahují výše uvedená 
zákonná ustanovení.

Pro usnadnění orientace v této pro-
blematice uvádíme na závěr příkla-

dy činností, ke kterým se v městské 
památkové zóně stavební úřad nevy-
jadřuje, ale vyžadují přesto rozhodnutí 
orgánu státní památkové péče:

- údržba domu (výměny žlabů, svo-
dů, klempířských prvků, opravy komí-
nů, instalace antén, nátěry oken, dveří, 
výkladců provozoven, zábradlí, opravy 
oken a dveří, opravy schodišť, dlažeb, 
nové rozvody, opravy podlah v interié-
ru, opravy plotů, výměna přípojek...)

- reklamy a označení (reklamy na 
lešení při opravě domu, zavěšené rekla-
my na šňůrách a lanech, označovací 
tabulky a pamětní desky na fasádě, 
reklamní polepy výkladců provozo-
ven)

- předzahrádky restaurací (instalace 

pódia a jeho ohrazení, markýzy)

V téměř všech ostatních, zde neu-
vedených, případech je třeba kromě 
závazného stanoviska orgánu státní 
památkové péče i povolení stavebního 
úřadu (územní rozhodnutí, ohlášení či 
stavební povolení).

V případech pochybností se obraťte 
na oddělení památkové péče Městského 
úřadu v Prostějově, které sídlí v budově 
radnice, ve 3. poschodí nad informační 
službou. Rádi Vám zde zodpoví všech-
ny Vaše dotazy.

Mgr. Daniel Zádrapa, vedoucí 
oddělení památkové péče odboru 
správy majetku města Městského 

úřadu v Prostějově

Jak je to s výstavbou v městské památkové zóně? 

O stručnou 
odpověď jsme 
požádali mís-
tostarostu města 
Prostějova, Mgr. 
Aloise Mačáka, 
který mimo jiné 
metodicky řídí 

odbor sociálních věcí.

Rada města odsouhlasila na svém 
zasedání dne 7. října 2008 ukončení 
projektu „Světlo naděje“ pro mladé lidi 
do 26 roků na Pražské ulici č. 1 v Pros-

tějově z 

důvodu, že tento projekt již dlouhodo-
bě neplnil svůj účel. Tato nemovitost, 
která má 11 bytových jednotek, bude 
využívána pro potřebu sociálněprávní 
ochrany dětí, kterou musíme ze záko-
na zajišťovat. Celkem musíme zajistit 
20 – 25 bytových jednotek. K ostat-
ním ubytovaným nemáme povinnost 
zajišťovat bydlení. Postupně v řádu 
týdnů tedy přestěhujeme matky s dět-
mi do tohoto objektu. Máme vytipo-
vané další dvě vhodné nemovitosti pro 
tyto účely. 

K tématu se vrátíme i v dalších vydá-
ních Radničních listů.

Ptáte se na: Ubytovna
v Kostelecké ulici

V květnu letošního roku absolvovali 
členové Klubu stomiků Prostějov, o. s. 
ozdravný pobyt ve Valašských Klobou-
kách. 

 
Na tuto akci přispělo formou veřejné 

fi nanční podpory také město Prostě-
jov. „Náš klub sdružuje spoluobčany po 
operacích kolostomie, ileostomie a uros-
tomie a pomáhá jim k opětnému začle-
nění do běžného života. Městu Prostějov 
děkujeme nejen za letošní podporu, ale i 
za uplynulá období, kdy našemu klubu 
bylo vždy v našich požadavcích vyho-
věno,“ uvedl předseda Klubu 
stomiků Jaromír Obr. - red-

Rekondiční 
pobyt stomikůKontakt na 

Městský úřad 
Prostějov: 

tel: 582 329 111 

fax: 582 342 338 

e-mail: 

posta@mestopv.cz 
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Odbor životního pro-
středí Městského úřadu 
v Prostějově prověřil 
před časem stav droz-
dovického rybníka. Bylo 
potvrzeno, že zejména 
břehy rybníka jsou ve 
špatném technickém 
stavu, což přimělo vede-
ní města tuto situaci 
řešit. 

„Břehy rybníka mají po celém obvo-
du tvrdé opevnění dlažbou z lomeného 
kamene na podkladní beton, místy také 
ze žulových kostek, které je rozlámané, 
pod betonem jsou kaverny zasahující 
hlouběji do břehu. Tyto propadliny ne-
jsou v trávě vidět, při nečekaném zapad-
nutí však může dojít k úrazu. Západní 
břeh nemá pobřežní pásmo - těsně podél 
hrany břehu vede asfaltový chodník, 
respektive cesta. Břehové linie západní-
ho, jižního a východního břehu jsou pří-
liš přímé. Rybník nemá příbřežní mělči-

nu ani ostrůvek. 
Potrubí nápust-
ného kanálu je 
ve spodním úse-
ku poškozené. 
Podél jižního 
a východního 
břehu rybníka 
rostou mohutné 

duby, u severního břehu méně vhodné 
dřeviny. Na hraně břehu celého rybníka 
chybí typické břehové porosty. Převýšení 
koruny hráze či břehu nad hladinou je 
nedostatečné, někde jen 20 cm,“ cituje 
detaily ze zprávy odboru životního pro-
středí místostarosta Vlastimil Uchytil. 

Návrh revitalizace rybníka proto čítá 
několik postupných kroků, k nimž patří 
mimo jiné vytvoření mělčiny v pruhu 
širokém 5 - 15 metrů se 2 – 3 tůněmi pro 
obojživelníky u severozápadního břehu 
po obou stranách přítoku. Drobnou měl-
činu pak odborníci doporučují vytvořit v 
jihozápadním koutu rybníka. U západní-
ho břehu by mělo být rozšířeno pobřežní 
pásmo zhruba o 0 – 4 m. Současné přím-
kové linie břehů budou při úpravách 
mírně zvlněny. Břehy v okolí betonových 
objektů budou opevněny kamennou rov-
naninou či záhozem. Dále dojde napří-
klad k výsadbě břehového porostu podél 

rybníka (osázeny mají být zejména olše,  
místy smuteční vrby, pro zpevnění hrany 
břehu). Počítá se i s výsadbou mokřad-
ních a vodních rostlin na ploše litorálu u 
severozápadního  břehu, v deltě přítoku, 
v jihozápadním rohu rybníka a u ostrova 
- rákos, orobinec, kosatec žlutý, ostřice, 
šípatka, puškvorec, v tůních - leknín bílý, 
stulík, lakušník aj. Revitalizací rybníka 
bude v podstatě provedena jeho celko-
vá rekonstrukce, která je dnes již stejně 
nevyhnutelná. Bude-li provedena příro-

dě blízkým způsobem tak, jak je pláno-
váno, má město šanci získat část fi nanč-
ních prostředků z operačního programu 
Životního prostředí. „Aktuálně necháme 
zpracovat projektovou dokumentaci 
za zhruba 240 tisíc korun včetně DPH. 
Rozpočet vlastní stavby je odhadován 
na  zhruba pět milionů 600 tisíc korun 
bez DPH,“ dodal místostarosta Vlastimil 
Uchytil.  -jg-

(další podrobnosti naleznete na webu 
města www.mestopv.cz )

Rybník v Prostějově – Drozdovicích čeká revitalizace

04.11.2008 – blok č. 31 
Žitná, Borová, Družební, Karafi á-

tova, Šípková, Šeříková, Jasmínová, V 
Loučkách, Na Splávku, Za Humny, Pod 
Vinohrádkem, Domamyslice – u kap-
ličky

06.11.2008 – blok č. 27 
 J. V. Myslbeka, Norská, Švýcarská, 

Finská, Francouzská, Belgická, Ital-
ská, Holandská, Anglická, sídl. Západ 
– parkoviště, sídl. Západ – cyklostezka, 
sídl. Západ – vnitroblok

11.11.2008 – blok č. 25 
 Drozdovice, průchod B. Šmerala 

– Drozdovice, Na Hrázi, V Polích, Dr. 
Uhra, V. Škracha, Javoříčská, J. Kučery, 
Vícovská, J. Kaštila, Krasická – část za 
Moravskou

13.11.2008 – blok č. 26 
 Krasická od Moravské, Moravská, 

Moravská – vnitroblok parkoviště, 
Moravská – vnitroblok, Moravská – 
plocha u Galy, zástavba Mera, Západní, 
Západní – parkoviště

19.11.2008 – blok č. 11 
Barákova II, nám. Odboje, 

Hybešova, V. Outraty, Vrlova, Tova-
čovského, Kotkova, Kotěrova, Arbeso-
vo nám., Sborov, Neumanovo nám., J. 
Kuchaře, Parkoviště Kotěrova

Jednotlivé čištěné bloky budou týden 
dopředu označeny přenosným svislým 
dopravním značením IP 25a „Zóna s 
dopravním omezením“ s dodatkovou 
tabulkou s přesně vyznačeným datem 
a hodinou čištění. V případě nerespek-
tování dopravního značení musí řidiči 
počítat se sankcemi.

Blokové čištění - listopad 2008

Novela zákona o odpadech, která nabyla 
účinnosti 13. srpna 2005, stanoví výrobcům 
elektrických a elektronických zařízení povinnost 
zajistit zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování 
a recyklaci vyřazených elektrozařízení. 

Občané  Prostějova a okolí mohou bez-
platně odkládat vyřazené elektrospotřebiče 
zdarma ve sběrném dvoře U Sv. Anny. Zpět-
ný odběr všech použitých elektrozařízení 
zajišťují kolektivní systémy kam patří též 
Elektrowin, které k tomu opravňuje zápis do 
Seznamu výrobců elektrozařízení vedeného 
Ministerstvem životního prostředí. Kolek-
tivní systémy již druhým rokem v Prostějo-
vě smluvně zajišťují celý proces, to znamená 
od odvozu ze sběrného dvora, až po předání 
zpětně odebraných elektrozařízení fi rmám, 
které se specializují na jejich ekologické zpra-
cování a recyklaci.

Výrobci velkých spotřebičů (chladničky, 
mrazničky, myčky, pračky, mikrovlnné trouby, 
atd.) a malých domácích spotřebičů ( vysavače, 
žehličky, topinkovače, fritovací hrnce, hodiny, 
vrtačky, pily, šicí stroje, atd.) založili 25. května 
2005 Elektrowin, a. s., jako provozovatele kolek-
tivního systému, jehož prostřednictvím se roz-
hodli plnit své zákonné povinnosti. Předmětem 
činnosti společnosti Elektrowin, a. s., je provo-

zování a řízení kolektivního systému, zajišťu-
jícího výrobcům podle § 37g písm. e) zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, 
společné plnění jejich povinností stanovených v 
osmém dílu hlavy III. zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, v platném znění, pro oddělený sběr, 
zpětný odběr, zpracování, využití a odstraně-
ní elektrozařízení a elektroodpadu. V době, 
kdy společnost Elektrowin, a.s. započala svou 
činnost, třídily domácnosti v České republice 
1,24 kg elektroodpadů na jednoho obyvatele. 
Za první rok činnosti kolektivních systémů již 
toto množství přesahuje 2 kg, v našem kraji je 
ale stále nízké.

Do konce roku 2008 se ale současné hod-
noty musejí zdvojnásobit. Ukládá nám to 
evropská směrnice, která stanovila členským 
zemím zajistit už do konce roku 2006 plnění 
kvóty 4 kg na obyvatele a rok. Česká republi-
ka požádala o dvouletý odklad a získala jej.

Neházejte elektrospotřebiče do popelnic, 
neodkládejte je v lese! Bezplatně je můžete 
odložit ve sběrném dvoře U Sv.Anny denně 
mimo neděli a pondělí a po otevření nového 
sběrného dvora na ul. Průmyslová za hlavním 
nádražím i tam. 

Kam s nefunkční ledničkou … 
mikrovlnnou troubou …fénem?

Kdo je společnost Elektrowin a.s.?
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V rámci projektu 
Zdravé město Pros-
tějov probíhají  pra-
videlně jedenkrát za 
rok  besedy a aktua-
lizace Plánu zdraví a 

kvality života, tzv.  Fórum Zdravého města. 
Plán zdraví a kvality života je dlouhodo-
bým dokumentem, jehož cílem je hledat 
konsensuální cestu k podpoře  zdraví, 

udržitelného rozvoje a kvality života v 
místních podmínkách města Prostějova.  Je 
jakýmsi přehledem záměrů, které by podle 
názoru veřejnosti a odborníků měly být 
postupně naplněny, aby bylo město mož-
né označovat jako „Zdravé a udržitelné 
město. Poslední aktualizace Plánu zdra-
ví a kvality života proběhla  v listopadu 
2007. Lidé se vyjadřovali takřka ke všem 
oblastem života ve městě. Letošní fórum 

Zdravého města  se uskuteční ve středu 
12. listopadu 2008 od 16,00 hod. v před-
náškovém sále Národního domu v Pro-
stějově na Vojáčkově nám. 1.  Občané 
tak opět dostanou možnost diskutovat o 
tom, co by v našem městě chtěli zlepšit, 
aby se jim v něm lépe žilo.  Součástí pro-
jednání bude také drobná tombola. Své 
připomínky budou moci vyjádřit nejen 
na místě, ale až do konce listopadu 2008,  

a to  na následujících sběrných místech:
- informační služba městského úřadu, 

nám. T.G.Masaryka 12 – 14
-     elektronicky na adresu koordinátor-

ky projektu Zdravé město Mgr. Evy Krejčí: 
eva.krejci@mestopv.cz

 - písemně na adresu Městského úřadu 
v Prostějově, nám. T.G.Masaryka 12 - 14, k 
rukám p. Evy Krejčí, koordinátorky projek-
tu Zdravé město.

Fórum Zdravého města

Ve dnech 17. – 27. června letošního roku 
proběhl v Prostějově rozsáhlý průzkum 
spokojenosti obyvatel s místním spole-
čenstvím. Šetření, jehož realizace se ujala 
Střední odborná škola podnikání a obcho-
du, se zúčastnilo celkem 785 respondentů z 
Prostějova. K získání výsledků bylo použito 
standardizovaného dotazníku, kdy proško-
lení tazatelé náhodně oslovovali obyvatele 
města podle daných věkových kategorií. Z 
celkového počtu 785 občanů se průzkumu 
zúčastnilo 46,8% mužů a 53,2% žen. Nej-
častěji zastoupenou věkovou kategorií byly 
skupina 31 – 40 let (19,2% respondentů) 

a 61 – 70 let (18,9%). Z hlediska sociální 
kategorie respondentů převažovali zaměst-
naní občané (51,1%). Většina dotazova-
ných měla středoškolské vzdělání s maturi-
tou nebo výučním listem (59,3%).

A jak šetření dopadlo?

„Potěšitelné je, že na otázku Jste spo-
kojen/a s Prostějovem, jako s místem, 
kde žijete a pracujete? odpovědělo 80,7% 
obyvatel ano a pouze 19,3% ne. Lidé 
hodnotili svou spokojenost škálou od 0 
do 10 bodů, kde 0 odpovídá spokojenos-

ti nejmenší a 10 
naopak spoko-
jenosti největší. 
V konkrétních 
oblastech živo-
ta (jako mož-
nost účastnit se 
místního pláno-
vání, možnost 
z a m ě s t n á n í , 
kvalita okolního 
životního pro-
středí, základní 
veřejné služby, 
možnost provo-

zovat své záliby, mezilidské vztahy apod.)  
ve městě jsme pak dopadli průměrně 
až nadprůměrně. Část průzkumu byla 
věnována i bezpečnosti ve městě, kdy 
61% respondentů uvedlo, že se cítí bez-
pečně, 39% vyjádřilo pravý opak. 63% 
hodnotí činnost městské policie pozitiv-
ně 37% negativně. Bohužel celých 73% 
respondentů nezná „svého“ okrskového 
strážníka, jen 8% jej zná osobně. Co se 
týče kulturních zařízení, nejvyšší hod-
nocení získalo kino METRO 70. U jedné 
oblasti bych se chtěl zastavit ještě blíže, a 
tou je kvalita městského životního pro-

středí. Z nabídnutých položek (hlučnost 
ve dne, hlučnost v noci, kvalita ovzduší, 
odvoz odpadů a čištění silnic, zastavěná 
prostranství a výstavba, parky a zeleň) 
je nejlépe hodnocen odvoz odpadů a 
čištění silnic, naopak jako nekvalitní je 
hodnoceno ovzduší a hlučnost ve dne. 
Získané podklady proto chceme využít 
jako vodítko pro další úvahy o rozvoji 
města,“ shrnul průzkum místostarosta 
města Vlastimil Uchytil.

Kompletní výsledky průzkumu 
naleznete na webových stránkách města 

www.mestopv.cz 

Spokojenost obyvatel s místním společenstvím 
v Prostějově – výsledky průzkumu

V uplynulém letním období zasahova-
la Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
města Prostějova celkem v osmi přípa-
dech likvidace rojů bodavého hmyzu. 

„Dobrovolní hasiči jsou pro tyto účely 
vybaveni speciálním oděvem i zařízením. 
Je to služba občanům, kterou provádějí 
zdarma,“ vysvětlila Zdeňka Richterová 
z oddělení krizového řízení Městského 
úřadu v Prostějově. Konkrétní zásahy 
prováděli hasiči v ulicích Ječmínkova, 
Knihařská, M. Majerové, Šumavská, kde 

likvido-
vali roje 

včel a v ulici M. Alše, kde likvidovali 
jednak vosí hnízda a jednak i roje sršňů. 
Těsně před akcí „Zámek dětem“ museli 
dobrovolní hasiči likvidovat roje včel i 
v tomto objektu. „Ráda bych poděko-
vala dobrovolným městským hasičům 
za odchyt bodavého hmyzu na nádvoří 
prostějovského zámku. Jejich zásah byl 
rychlý a kvalitní. I díky jejich profesi-
onální práci mohla proběhnout akce 
Zámek dětem v rámci Prostějovského 
kulturního léta,“ uvedla v této souvislosti 
ředitelka kulturního klubu DUHA Alice 
Gregušová. -jg-

Odchyt bodavého hmyzu
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Prostor Husova náměstí v jihový-
chodní části kompaktní zástavby města 
Prostějova se vyznačuje výraznou urba-
nistickou strukturou, která se dodnes 
projevuje zřetelným záměrem vytvoře-
ní obdélníkového náměstí protáhlého 
tvaru s prvky prostorové gradace.

Prostor náměstí jsme rozčlenili do tří 
částí tak, abychom mohli provést jeho 
postupnou rekonstrukci včetně inženýr-
ských sítí po etapách. Obáváme se, že 
rekonstrukce Husova náměstí jako celku 
by značně omezovala místní obyvatele 
a provoz fi rem sídlících v této lokalitě. 
Zároveň by v tomto rozsahu byly práce 
zbytečně prodlužovány.

První etapa byla zvolena v rámci stá-
vající cestní sítě od ulice Jihoslovanské 
po ulice Na Příhoně a Předina. Firma 
Vodovody a Kanalizace zde v roce 2007 
provedla rekonstrukci vodovodní a 
kanalizační sítě, na kterou jsme plynule 
navázali s výstavbou komunikací, par-
kovacích míst a chodníků. V průběhu 
výstavby došlo také k dohodě o prove-
dení rekonstrukce stávající plynové sítě 
s fi rmou JMP NET, která je vlastníkem 
plynovodu.

Firma Silnice Brno, spol. s r.o., která 
předložila nejvýhodnější cenovou nabíd-
ku ve výběrovém řízení, zahájila práce 
na samotné výstavbě komunikací v dub-
nu tohoto roku. Termín dokončení díla 
stanovený na měsíc říjen roku 2008 se 
podařilo dodržet.

Celkem bylo vybudováno 2400 m2 
asfaltových komunikací. Dále byly 
vydlážděny plochy pro parkování o roz-
loze 1530 m2 a kapacitě 106 míst, z nichž 
je 5 určených pro imobilní občany. Byly 
provedeny i rekonstrukce chodníků o 
celkové rozloze 1050 m2 a osazeny 3 
sloupy veřejného osvětlení.

Zakončením 1. etapy rekonstrukce 
Husova náměstí bude vysazení 100 m2 
keřů Tavolníků a položení 50 m2 sucho-
milného trávníku mezi chodníkem a par-
kovištěm tak, aby byla oddělena pěší část 
od pojízdné či parkovací části náměstí.

Celková cena díla je téměř 15 mil. Kč.

Ing. Antonín Zajíček, 
vedoucí Odboru rozvoje a investic 

městského úřadu Ing. Petr Brückner, 
odbor rozvoje a investic

Husovo náměstí – komunikace I. etapaHusovo náměstí – komunikace I. etapa

V říjnu letošního roku byly zahájeny 
práce na výstavbě cyklostezky, opravě 
chodníku a přeložce kabelu O2 na ulici 
Vodní v Prostějově, před domy 20 - 26.

Rekonstrukci realizuje fi rma SWIE-
TELSKY stavební, s.r.o. Za Městský úřad v 
Prostějově provádí stavební dozor zaměst-
nanec odboru rozvoje a investic Ing. Petr 
Brückner. Lze očekávat, že v průběhu prací  
bude omezen jak příjezd, tak i přístup k 
jednotlivým nemovitostem v této lokalitě.

Žádáme proto občany o vstřícnost 
při řešení problémů s přístupem k jejich 
nemovitostem. Předpokládáme, že práce 
budou hotovy nejpozději do konce pro-
since 2008. Pokud bude někdo potřebo-
vat jakékoliv bližší informace, může se 
obrátit na zaměstnance MěÚ Prostějov 
Ing. Petra Brücknera, telefon 582 329 
361 (volat nejlépe mezi 7,30 až 8,30 hod. 
ráno). Práce na stavbě řídí stavbyvedoucí  
pan Růžička.

Předpokládané fi nanční 
náklady na realizaci 

cyklostezky 
Vodní - Šmeralova:

1.etapa CS Vodní bude realizována v 
roce 2008.

náklady v roce 2008 jsou :   
 dotace ROP (cca) 2.200.000,-
rozpočet města      1.800.000,-

2.etapa - CS Šmeralova ( ke Kolářovým 
sadům)

náklady v roce 2009 budou :  dotace 
ROP (cca)         3.300.000,-

 rozpočet města (cca)   1.300.000,-

Předpokládané celkové náklady jsou 
tedy cca 8.600.000,- Kč.

Stavbu jako generální dodavatel rea-
lizuje fi rma STRABAG, a.s. první etapu 
buduje subdodavatel fi rma SWIETEL-
SKY stavební, s.r.o.

Ing. Antonín Zajíček, vedoucí 
Odboru rozvoje a investic Městského 

úřadu v Prostějově

Bc. Kamil Janeček vedoucí oddělení 
rozvoje a investičních záměrů

Zahájení výstavby cyklostezky 
V souladu s celkovou studií regenerace 

sídliště  Tylova – Brněnská  nechal  odbor 
rozvoje a investic v loňském roce  zpraco-
vat  na vnitroblok Libušinka  projektovou 
dokumentaci pro územní řízení, které 
následně proběhlo v měsíci listopadu a 
prosinci. 

V letošním roce byla v rozpočtu měs-
ta schválena fi nanční částka 4 miliony 
korun na regeneraci sídliště  Tylova 
– Brněnská ( Libušinka).   Na  základě 
schválené investiční akce  zadal odbor 
rozvoje a investic  vypracování projek-
tové dokumentace  „Rekonstrukce zpev-
něných ploch ve vnitrobloku Libušinka“ 
pro stavební řízení. Stavební řízení pro-
běhlo formou veřejné vyhlášky v souladu 
se stavebním zákonem.  Jak při územním 
řízení,  tak i při stavebním povolení, které 
je po určitou dobu  zveřejněno na úřed-
ní desce, se mohou občané vyjádřit nebo 
vznést připomínky a námitky.  

Vybudování většího  množství parko-
vacích stání v řešeném území jde pře-
devším na úkor středového ostrůvku  se 
zachováním co největšího počtu stáva-
jících  stromů.  Součastně při budování 
parkovací plochy bude provedena rekon-
strukce chodníků, která musí umožnit 
případné pojíždění hasičských vozidel i 
na úkor dalšího odstranění  stromů nebo 
keřů ( jedná se o stromy před osmipodlaž-

ním domem). S dalším  kácením stromů 
mezi stávajícím chodníkem a bytovým 
domem se nepočítá a není součástí této 
investiční akce.  Při realizaci parkoviště  
je zahrnuta i náhradní výsadba stromů a 
další vegetační úpravy dotčeného území.     
První informaci o investiční akci v dané 
lokalitě může občan vždy zjistit z  roz-
počtu města, který je schválen na přísluš-
ný rok.  V případě, že není občan přímo 
informován prostřednictvím tisku nebo 
písemným sdělením o probíhající inves-
tiční akci  na adresu bydliště, je možnost 
získat další informace v průběhu roku na 
odboru rozvoje a investic nebo na úřed-
ní desce (územní rozhodnutí, stavební 
povolení, veřejná zakázka).  

Ing. Petr Brückner, 
Odbor rozvoje a investic Městského 

úřadu v Prostějově

Vnitroblok Libušinka
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SKONČIL PRVNÍ ROČNÍK DIVADELNÍ PŘEHLÍDKY APLAUS 
Marketingová agentura TK PLUS je známá

pořádáním významných sportovních akcí.

Každoročně se zaměřuje také na kulturní

akce, v minulých letech to byly například

výstavy. „Oblast kultury je pro nás prestiž-

ní, pravidelně se věnujeme pořádání růz-

ných akcí. Máme za sebou poměrně vý-

znamné projekty, vzpomenu například

výstavy děl například Alfonse Muchy, Jose-

fa Lady, moderního umění, kubismu a

dalších,“ uvedl Petr Chytil (na snímku),
jednatel společnosti TK PLUS v úvodu

našeho rozhovoru o divadelní přehlídce

Aplaus, která se konala v říjnu v Městském

divadle.

Jak vznikl nápad přivést do Prostějova

divadelní přehlídku?

V loňském roce jsme se dohodli s vedením

divadla a města na tom, že se TK PLUS

bude podílet na oslavách stého výročí

Národního domu v Prostějově. Oslavy byly

velmi úspěšné. Řekli jsme si, že by bylo

škoda nepokračovat v tak hezkém prostředí

s nějakým projektem. Sedli jsme ke společ-

nému stolu s panem Černoškem, Jiřím

Vybíralem, v tu dobu ještě majitelem

Hanáckých železáren, Petrem Bílkem, ředi-

telem Divadla Bolka Polívky, s paní Spur-

nou a Zelenou z prostějovského divadla.

Přemýšleli jsme o pořádání nějaké prestižní

akce v Městském divadle. Po diskuzi jsme

došli k nápadu uspořádat divadelní přehlíd-

ku. Těch je u nás ovšem hodně, a my jsme

se chtěli něčím odlišit, podle naší filozofie -

být nejlepší. Proto jsme se rozhodli pro

přehlídku toho nejlepšího, co nabízí česká a

slovenská divadelní scéna. V této souvislos-

ti musím moc poděkovat panu Jiřímu

Vybíralovi, znalci a milovníkovi divadla,

který se stal jedním z duchovních otců pře-

hlídky a zároveň, mohu-li to tak nazvat,

odborným poradcem.

Kdo představení vybíral?

Výběr představení si vzalo na starosti Měst-

ské divadlo v Prostějově, jmenovitě paní

Alena Spurná, ředitelka a Eva Zelená, dra-

maturgyně, naše společnost přehlídku

zabezpečuje po stránce finanční a tech-

nické. V této souvislosti bych zmínil, že u

všech projektů, které pořádá TK PLUS, je

vždycky soutěživý moment. Ten jsme

dodrželi i tentokrát, diváci vždy po předsta-

vení hlasovali a divadelní soubor, který zís-

kal největší „aplaus,“ obdržel od naší spo-

lečnosti finanční cenu v hodnotě 30.000,

druhý pak 20.000 a třetí 10.000 korun. Na

závěrečném večeru jsme zároveň podpořili

prostějovské studentské Divadlo Point pře-

dáním šeku v hodnotě 15.000 Kč. 

Bude  mít Aplaus 2008 své pokračo-

vání?

Ano, dohodli jsme se na tom, že naše spo-

lupráce bude tříletá, takže Aplaus se usku-

teční i v letech 2009 a 2010. 

Kolik představení příští rok diváci uvidí?

To záleží na tom, která představení budou v

daném časovém termínu k dispozici. Sto-

jíme o kvalitní představení a herecké hvěz-

dy, zároveň chceme přehlídku uskutečnit v

rámci dvou, maximálně tří týdnů. Dá se říct,

že již dnes začínáme pracovat na Aplausu

2009.

Náš rozhovor děláme bezprostředně po

skončení přehlídky. Vaše první hodnoce-

ní?

Těší nás obrovský divácký zájem. Předsta-

vení vyvolávaly velmi kladné, někdy i tro-

šku rozpačité reakce publika, ale tak to má

u umění být. Jsme rádi, že opravdu přijely

ty největší hvězdy, nikoliv alternující herci.

Již teď se těšíme na další ročník! -sp-

Není snad rodiny v našem Prostějově,

která by neměla někdy dítko (syna, vnuč-

ku, neteř, bratrance apod. ), které by se

nevzdělávalo v Základní umělecké škole,

dříve Lidové škole umění. Vždyť ZUŠ

má čtyři obory (hudební, výtvarný, ta-

neční a literárně dramatický).

Všechny jsou plně obsazené, a to je dobře.

Snad patří k výchově našich dětí, že může-

me ratolesti přihlásit k výuce k umění, v

umění. 

A ZUŠ V. Ambrose v neděli 30. listopadu

2008 v 17.00 hodin bude v Městském diva-

dle slavit Advent. 

Toto označení pochází z latinského slova

„adventus,” což znamená příchod. Myslí se

zde na příchod Vykupitele Ježíše Krista. Ale

většinou jej chápeme jako dobu příprav na

Vánoce. 

Snažíme se možná rozjímat, snažíme se

věřit, že finanční krize osobní i celosvětová

nás nezlomí. Snažíme se vyplnit čas adven-

tu tak, abychom si k štědrovečernímu stolu

sedli v klidu, radosti, pokoji a s pocitem, že

jsme slušní a poctiví lidé. 

Začátek tohoto času je malý svátek. Pojďme

ho oslavit návštěvou prvního Adventního

zastavení,  které patří ZUŠ. 

Každoročně se na jeho přípravě podílí

všechny čtyři obory. ZUŠ je škola, která

nabízí žákům nejen získání dovedností, ale

dává prostor k tvořivosti, kreativitě. Drama-

turgie každého koncertu věnovaného

adventu je tedy jiná. Co všechno na nás

čeká letos ? Základní koncepce se ujala tem-

peramentní osobnost – pedagog a dirigent

Mgr. art. Branislav Lariš. Ten propojil

hudební a taneční tělesa v jeden celek. Usly-

šíme a uvidíme soubor houslový, flétnový,

kytarový, taneční i lidovou muzičku. Zazní

cimbál, klavír i saxofon. Koledy polské,

švédské i A. Vivaldi. Žáci nás vtáhnou

domů k babičce a prožijeme s ní Štědrý den. 

ZUŠ V. A. oslaví v roce 2009 120 let od

svého vzniku. Úspěšných, komorních i vel-

kolepých koncertů uspořádala škola již

řádku. Nemalý podíl na těchto akcích měl i

dechový orchestr. 

Ten 1. února 2009 v Městském divadle osla-

ví 5. narozeniny samostatným koncertem a

proto letos na Adventním zastavení nevy-

stoupí. 

K době adventní patří i očekávání a tajem-

ství. Nebude proto již vyzrazovat více. Se

svátečním napětím se na Vás budeme těšit –

my všichni tvůrci prvního Adventního

zastavení ZUŠ. Program 

ZUŠ V. Ambrose najdete na str. 20

ADVENTNÍ ZASTAVENÍ ZUŠ 
VL. AMBROSE PROSTĚJOV MOTLITBA ZA VOJÁKY 

V AFGHÁNISTÁNU 

V sobotu 11. října 2008 při mši u Panny Marie Růžencové v kapli v Oklu-

kách se otec Dan Žůrek SDB společně s dalšími kněžími a věřícími pomod-

lil za prostějovské vojáky v Afghánistánu. Obřadu se zúčastnil i prostějov-

ský místostarosta Miroslav Pišťák. -red-
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SOBOTA 1. LISTOPADU

15.00 Kozí příběh - Pověsti staré 

Prahy 

Staré pražské legendy v prvním českém 3D animo-

vaném filmu. Výtvarník a režie: Jan Tománek, 80

min, premiéra, ŠUP, mládeži přístupný.  

17.30 Kozí příběh - Pověsti staré 

Prahy 

20.00 Disaster Movie     

Americká bláznivá komedie. Něco jako Scary
Movie?! Vítejte v šíleném světě… Režie: J. Fridberg a

A. Seltzer, 90min, české titulky, premiéra, mládeži

přístupný      

NEDĚLE 2. LISTOPADU

15.00 Kozí příběh - Pověsti staré 

Prahy 

17.30 Kozí příběh - Pověsti staré 

Prahy 

20.00 Disaster Movie   

PONDĚLÍ 3. LISTOPADU

14.00 Kouzelná 

romance    

USA 2007, 90 min     

Drobné dárky dětem věnovala firma Pfanner  

17.30 Kozí příběh 

- Pověsti staré Prahy 

20.00 Katyň 

Polské filmové drama. Příběh o zločinu, který měl
zůstat zapomenut. Nejnovější dílo Andrzeje Wajdy!
126 minut, české titulky, ŠUP, premiéra, mládeži do

15 let nepřístupný.

ÚTERÝ 4. LISTOPADU

18.00 „Bude zima, bude mráz“ 

- akci Mateřského centra Cipísek uzavře projekce

pásma krátkých filmů pro malé diváky!

20.00 Katyň 

STŘEDA 5. LISTOPADU

17.30 Kozí příběh - Pověsti staré 

Prahy 

20.00 Katyň 

ČTVRTEK 6. LISTOPADU

17.30  96 hodin 

Francouzský thriller. Čas odplaty nadešel! V hl. roli

L. Neeson,  93 minut, české titulky, premiéra, mláde-

ži do 12 let nevhodný. 

20.00 Oko dravce        

Americký thriller. Chceš žít, tak naslouchej… V hl.

rolích S. LaBeouf,  B. B. Thornton, M. Monaghanová.

Režie: D. J. Causo, 1?? minut, české titulky, ŠUP, pre-

miéra, mládeži do 15 let nepřístupný.          

PÁTEK 7. LISTOPADU

17.30  96 hodin 

20.00 Oko dravce  

SOBOTA 8. LISTOPADU

17.30  96 hodin 

20.00 Oko dravce  

NEDĚLE 9. LISTOPADU

17.30  96 hodin 

20.00 Oko dravce 

PONDĚLÍ 10. LISTOPADU

14.00 Lovci draků       

Fr/Bel/Luc. USA 2007, 90 min

Drobné dárky dětem věnovala Evropská komise. 

17.30 Dva dny v Paříži       

Koprodukční komedie. 

V hl. rolích J. Delpyová, A. Goldberg aj. Režie: J.

Delpyová, 96 min,  české titulky, premiéra, mládeži

přístupný.   

20.00 Tropická bouře      

Neuvěřitelná americká komedie. A zkuste je dostat!!!
V hl. rolích B. Stiller, R. Downey Jr., J. Black, N.

Nolte, režie: Ben Stiller, 103 min, české titulky, ŠUP,

premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný.   

ÚTERÝ 11. LISTOPADU

17.30 Tropická bouře  

20.00 V Bruggách 

UK/Belgie 2008, režie: Martin McDonagh

STŘEDA 12. LISTOPADU

17.30 Dva dny v Paříži

20.00 Tropická bouře

ČTVRTEK 13. LISTOPADU

17.30 Juno 

Americká tragikomedie. Vždy nad věcí je….Juno!
Režie: Jason Reitman,  96 min, české titulky, premiéra,

mládeži od 12 let přístupný.      

20.00 Max Payne    

Americký thriller. Newyorkský policajt Max Payne
nemá co ztratit! V hl. rolích M. Wahlberg, Ch.

O´Donell, O. Kurylenková. Režie: John Moore, 100

min, české titulky , premiéra, ŠUP, mládeži od 12 let

přístupný      

PÁTEK 14. LISTOPADU

17.30 Juno 

20.00 Max Payne 

SOBOTA 15. LISTOPADU

17.30 Max Payne 

20.00 Juno 

NEDĚLE 16. LISTOPADU

17.30 Max Payne 

20.00 Juno 

PONDĚLÍ 17. LISTOPADU

17.30 Máj    

Filmová báseň. Před časem bodovala v kinech Kytice.
Zopakuje Máj její úspěch?! V  hl. rolích  J. Tříska, J.

Kukura, S. Lehnertová, M. Stropnický,V. Javorský, K.

Hádek,  režie:  F. A. Brabec, 76 min, repríza, mládeži

od 12 let přístupný            

20.00 Umírající zvíře 

Americké erotické drama. Příběh o lásce a smrtelnos-
ti, svobodě i utrpení podle románu Philipa Rotha. V

hl. rolích   P. Cruzová, B. Kingsley, D. Hooper, režie:

Isabel Coixetová,  113 min, české titulky, premiéra,

mládeži do 15 let 

nepřístupný 

ÚTERÝ 18. LISTOPADU

17.30 Máj   

20.00 Umírající zvíře 

STŘEDA 19. LISTOPADU

17.30 Máj   

20.00 Umírající zvíře 

ČTVRTEK 20. LISTOPADU

17.30 Madagaskar 2   

Americký animovaný rodinný film. Stále spolu. Stále
ztracení! Režie: Eric Darnel, Tom McGrath,  88 min,

český dabing, premiéra, mládeži přístupný.      

20.00 Quantum of Solace    

Dvaadvacáté dobrodružství legendárního agenta 007.

V hl. rolích  D. Craig, O. Kurylenková, J. Denchová,

M. Amalric, režie: Marc Foster, 106 min, české titul-

ky, premiéra, mládeži přístupný.

PÁTEK 21. LISTOPADU

15.30 Madagaskar 2  

17.30 Madagaskar 2       

20.00 Quantum of Solace 

22.10 Quantum of Solace 

- noční představení

SOBOTA 22. LISTOPADU

15.30 Madagaskar 2  

17.30 Madagaskar 2       

20.00 Quantum of Solace 

22.10 Quantum of Solace 

- noční představení

NEDĚLE 23. LISTOPADU

15.30 Madagaskar 2  

17.30 Madagaskar 2       

20.00 Quantum of Solace                                                           

PONDĚLÍ 24. LISTOPADU

14.00 Sůl nad zlato  

Slovensko 1982, 90 min, 

režie M. Hollý

17.30 Madagaskar  2  

20.00 Quantum of Solace                                                           

ÚTERÝ 25. LISTOPADU

17.30 Madagaskar  2                                                                 

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

BIJÁSEK

BIO KORUNA

BIO KORUNA

BIO KORUNA

BIO KORUNA
ART FILM

Kinokavárna DUHA          Školní 4, PV, tel.: 582 340 507

SOBOTA 1. LISTOPADU

15.00 Mach a Šebestová 

na prázdninách

pásmo pohádek

17.30 Kung Fu Panda

rodinný, USA, 2008, 88 minut

20.00 Konečně spolu

romantický, USA, 2007, 100 min

NEDĚLE 2. LISTOPADU

17.30 Kung Fu Panda

20.00 Konečně spolu

SOBOTA 8. LISTOPADU

15.00 KRTEK A OSLAVA

pásmo pohádek

17.30 Wanted

akční, USA, 2008, 110 min   

20.00  Wanted

NEDĚLE 9. LISTOPADU

17.30    Wanted

20.00    Wanted

STŘEDA 12. LISTOPADU

15.00 Mongol - Čingischán

Drama/Historický, Kazachstán/Německo/Mongolsko/

Rusko, 2007, 120 min

SOBOTA 15. LISTOPADU

15.00 Broučkova rodina

pásmo pohádek

17.30 Mamma Mia!

Velká Británie / USA, 2008, 110 min

20.00 Mamma Mia!

NEDĚLE 16. LISTOPADU

17.00 Mamma Mia! 

20.00    Mamma Mia! 

SOBOTA 22. LISTOPADU

15.00 Sněhová královna

kreslená pohádka

17.30  Letopisy Narnie: Princ 

Kaspian

Fantasy / Dobrodružný / Rodinný 

Velká Británie / USA, 2008, 147 min

20.00 Letopisy Narnie: Princ 

Kaspian

NEDĚLE 23. LISTOPADU

17.30  Letopisy Narnie: Princ 

Kaspian

20.00 Letopisy Narnie: Princ 

Kaspian

STŘEDA 26. LISTOPADU

15.00 O rodičích a dětech

Poetický, Česko, 2007, 110 min

SOBOTA 29. LISTOPADU

15.00 Hvězda betlémská

pásmo pohádek

17.30 Máj

Poetický, Česko, 2008, 80 min

20.00 Máj

NEDĚLE 30. LISTOPADU

17.30 Máj

20.00 Máj

20.00 Control

Biografické drama o Ianu Curtisovi, 

legendárním frontmanovi post-punkových Joy

Division. UK/USA  2007, 121 min, Režie: Anton

Corbijn.

22.15 Nestyda                                                         

STŘEDA 26. LISTOPADU

17.30 Madagaskar 2                                   

20.00 Quantum of Solace 

ČTVRTEK 27. LISTOPADU

17.30 Vy nám taky, šéfe! 

Česká komedie. Jedeme v tom všichni. V hl. rolích  V.

Vydra, I. Janžurová, J. Zadražil, S. Nováková, M.

Bočanová, A Polívková aj.  Režie: Martin Kotík, 90

min., premiéra, mládeži přístupný.

20.00 Vy nám taky, šéfe! 

PÁTEK 28. LISTOPADU

17.30 Vy nám taky, šéfe! 

20.00 Vy nám taky, šéfe! 

SOBOTA 29. LISTOPADU

17.30 Vy nám taky, šéfe! 

20.00 Vy nám taky, šéfe! 

NEDĚLE 30. LISTOPADU

17.30 Vy nám taky, šéfe! 

20.00 Vy nám taky, šéfe! 

Kino Konice              Tyršova 526, Konice, tel.: 582 396 315

PÁTEK 7. LISTOPADU

20.00 Rudý baron

Film vypráví o životě slavného německého stíhacího letce

za 1. světové války, Manfreda von Richthofena, známého

též jako Rudý baron a Eso všech es. Jeho rudý trojplošník

se stal postrachem letců Dohody. Francouzi mu přezdíva-

li Rudý ďábel, Britové na jeho hlavu vypsali odměnu...

Během války sestřelil nejméně 80 letounů, nejvíce ze

všech pilotů na obou stranách. Prý si z každého sestře-

leného letadla odnášel kousek domů do své "sbírky".

Německo/Velká Británie, 2008, 120 min. Vstupné 50,-

Kč. V originálním znění s titulky.

STŘEDA 12. LISTOPADU

18.00 Vesmírní opičáci

Když NASA, Národní úřad pro letectví a kosmonauti-

ku, naposledy stál před problémem, který byl nad jeho

síly, povolal do služby Bruce Willise. Teď je ale pro-

blém tak nebezpečný, že úkol zvládne vyřešit jen

opravdový hrdina. Do služby je tedy povolán vnuk

prvního šimpanzího kosmonauta Ham Třetí (v českém

znění Vojtěch Kotek), který by měl mít ty správné

předpoklady k záchraně projektu. Jenže Ham je půvo-

dem cirkusák, a tak o takovouhle slávu zrovna dvak-

rát nestojí. To se ale změní ve chvíli, když kdesi upros-

třed vesmíru narazí na dosud neznámou obydlenou

planetku „za devatero horama“, kterou si okamžitě

zamilují. To největší dobrodružství na ně ale teprve

čeká, opičí kosmonauti totiž musí vymyslet způsob,

jak se vrátit zpět na Zem! USA, 2008, 81 min.

Vstupné 40,-Kč. V českém znění.

PÁTEK 14. LISTOPADU

20.00 Temný rytíř

Nolanův TEMNÝ RYTÍŘ by měl začít přesně tam, kde

BATMAN ZAČÍNÁ skončil. Bruce Wayne (Christian

Bale) v kostýmu netopýřího muže jde spolu s poručíkem

Jamesem Gordonem (Gary Oldman) z Gothamské policie

po gaunerovi známého převážně podle symbolu; hrací

karty s žolíkem, kterou zanechává na místech činu.

Vtipálek s prořízlou tváří (Heath Ledger) má v plánu

Batmanovi dokázat, že slova Gotham a mír nikdy nebu-

dou stát v jedné větě vedle sebe. Na uvolněné místo po

bývalém králi gothamské mafie, Carminu Falconem

usedá Sal Maroni (Eric Roberts) a přebírá vládu nad větši-

nou gangů v Gothamu. USA, 2008, 152 min. Nevhodný

do 12 let. Vstupné 50,-Kč. V originálním znění s titulky.

STŘEDA 19. LISTOPADU

20.00 Tobruk

Druhá světová válka, podzim roku 1941. Do Němci a

Italy obleženého města Tobruku v severoafrické Libyi

jsou odveleni vojáci 11. východního československého

praporu. Mezi nimi i mladý voják Jiří Pospíchal. Jeho

naivní a idealistické představy o hrdinství a válce jsou

syrově konfrontovány s nesnesitelným peklem africké

pouště, dennodenním ohrožením života a všudypřítom-

nou smrtí. Česko, 2007, 100 min. Nepřístupný do 15 let.

Vstupné 50,-Kč.

STŘEDA 26. LISTOPADU

20.00 Cesta do středu Země

Film je natočen je na motivy knihy Julesa Verna Cesta do

středu Země. Jedná se zde o cestu za ztraceným bratrem,

v jejímž průběhu vědec, jeho snyovec a horský průvodce

objeví fantastický svět přímo ve středu matičky Země.

Hrdinové tu putují na souší i na rozbouřeném moři. Utkají

se i s masožravými rostlinami, či dokonce s prehistoric-

kými zvířaty... USA, 2008, 92 min. Nevhodný do 12 let.

Vstupné 50,-Kč. V originálním znění s titulky.

BIJÁSEK

BIJÁSEK

ART FILM
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Česká komedie Vy nám taky, šéfe! se

odehrává v prostředí prestižní reklamní

agentury Mráz Media, vedené schop-

ným managerem Ivanem Mrázem, který

právě nabírá nové zaměstnance do

svého týmu (Václav Vydra).

Film vypráví příběh několika lidí, kte-

rým zdánlivě sama od sebe spadne do

klína neočekávaná životní příležitost.

Účetní v důchodu Karlička (Iva

Janžurová), pubertální textař Miki

(Ladislav Hampl), mimoidní grafik

Kamil (Pavel Šimčík), mladá manažer-

ka Tereza (Sandra Nováková), i jejich

šéf, neambiciózní flákač a příležitostný

herec Leo (Jan Zadražil) neměli ještě

donedávna ani tušení, že by na nějakém

podobném „atraktivním" místě mohli

vůbec kdy pracovat. A také nemají tuše-

ní jak to v takové reklamce vlastně

chodí.

Partě „loserů" se zdánlivě nabízí životní

šance. Když zjistí, že všechno je úplně

jinak, boj o vysněnou práci pro ně tepr-

ve začíná... 

Bývalý špión Bryan (Liam Neeson) svolí

s cestou své sedmnáctileté dcery Kim

(Maggie Grace) do Paříže pouze pod pod-

mínkou, že se mu bude pravidelně hlásit.

Při jednom takovém telefonátu se ale

stává svědkem jejího únosu. Využije

všech svých schopností a zjistí, že padla

do rukou obchodníků s bílým masem.

Nečeká na nic a vezme spravedlnost do

svých rukou. Stává se krutým mstitelem,

který chce vysvobodit dceru z rukou

albánské mafie operující v Paříži. Pouští

se tedy po stopách podivnými uličkami

Paříže a utahuje únoscům příslovečnou

smyčku kolem krku. Poslední věcí na kte-

rou tihle lidi pomyslí, než naposledy

vydechnou, bude, že asi tentokrát udělali

chybu. Velkou chybu...

Skvělá akční podívaná se stokrát obehra-

ným klišé, která ovšem působí vynika-

jícím dojmem. 

Pod projektem je producentsky podepsán

Luc Besson, který již produkoval filmy

jako slavné Taxi, Taxi 2, Taxi 3 a Taxi 4,

Léon, Colour Me Kubrick..... V tomto

snímku se spolupodílel také na scénáři.

96 HODIN režie: Pierre Morel

Do kin míří vůbec první český celovečer-

ní 3D animovaný film, který je zároveň i

prvním a v celé východní Evropě.

Rodinná komedie Kozí příběh - Pověsti

staré Prahy se odehrává v české stře-

dověké metropoli, která je ještě plná stra-

šidel, rodících se legend a teprve začíná

dostávat svou majestátní tvář. Hlavní

hrdinové filmu - vesnický mládenec Kuba

a jeho prostořeká Koza - se připletou ke

stavbě Karlova mostu, vzniku Orloje,

příběhu Faustova domu, jejich kroky

zkříží kat Mydlář a spát jim nedá ani

pověstný chlupatý duch. Originální

výtvarnou stylizaci, která navazuje na tra-

dici české školy animovaného filmu,

doplňuje nejmodernější technologie pro

tvorbu 3D počítačově animovaných filmů

a skvělé hlasové obsazení postav. Kozímu

příběhu propůjčili své hlasy Matěj Hádek,

Mahulena Bočanová, Viktor Preiss,

Michal Dlouhý, Miroslav Táborský, Petr

Nárožný a zejména Jiří Lábus v roli hlav-

ní kozí hrdinky.

První český CGI (Computer Generated

Images) film vznikal od roku 2003. K

výrobě byl použit špičkový program

Maya, jenž používali i tvůrci Pána prste-

nů, Shreka či Doby ledové. 

KOZÍ PŘÍBĚH - POVĚSTI STARÉ PRAHY režie: Jan Tománek

Ve dvaadvacátém filmu o nejznámějším

agentovi Jejího veličenstva, se James

Bond (Daniel Craig) vydává po stopě,

kterou mu zanechala Vesper, jediná žena,

kterou kdy miloval. Tou stopou je pan

White (Jesper Christensen), jež při vý-

slechu odhalí organizaci, která Vesper

vydírala. Agent 007 se vydává na Haiti,

kde se jeho cesta zkříží s Camille (Olga

Kurylenko), ženou, která stejně jako on

touží po odplatě. Camille Bonda dovede

přímo k bezohlednému obchodníkovi

jménem Dominic Greene (Mathieu

Amalric), stojícího v čele tajemné orga-

nizace. Bond zjistí, že Greene usiluje o

úplnou kontrolu jednoho z nejdůležitěj-

ších přírodních zdrojů celého světa a s

kontakty na nejvyšších místech britské

vlády a CIA se stává vskutku nebezpe-

čným protivníkem. Na cestě pomsty, hle-

dajíc muže, který stál za zradou Vesper

musí být Bond vždy o jeden krok napřed

před CIA, teroristy a dokonce i před M. 

Film stál 230 (!) milionů dolarů, natáče-

lo se například v Mexiku nebo v

Panamě. 

QUANTUM OF SOLACE        režie: Marc Forster

Slavný polský režisér Andrzej Wajda ve

svém nejnovějším filmu zpracoval jednu z

nejtemnějších událostí polských dějin:

masakr 22 500 polských vojáků i civilistů,

který provedla sovětská tajná policie

NKVD v roce 1940. 

Kolem katyňského masakru vznikla řada

kontroverzí a nejasností. Hromadné hroby

obětí odhalili Němci v roce 1941. Moskva

na oplátku z masakru obvinila Němce,

západ o masakru mlčel... Rusko až po

padesáti letech mlčení v roce 1990 přizna-

lo, že Stalin vraždy polské vojenské a spo-

lečenské elity opravdu nařídil. Přesto

Rusko stále odmítá odtajnit dokumenty

týkající se této události a uznat masakr za

genocidu. 

Filmové drama, které Wajda natočil podle

knihy Katyń: Post Mortem od Adrzeje

Mularczyka, se zaměřuje na příběhy lidí,

které masakr s různou intenzitou osobně

zasáhnul. Právě tak jako zasáhnul jeho

tvůrce: v Katyni byl zavražděn Wajdův

otec a také strýc hudebního skladatele

Kryzstofa Pendereckého.

Film byl v roce 2008 nominován na

Oscara za nejlepší neanglicky mluvený

film. Sám Andrzej Wajda je držitelem

čestného Oscara za celoživotní dílo.

Získal ho v roce 2000.

KATYŇ režie: Andrzej Wajda

Zfilmování známé a kontroverzní

povídky Philipa Rotha „Umírající

Zvíře“ je příběhem o kráse, jenž dokáže

zaslepit a také o závisti, která dokáže

zničit. Sedmdesátiletý divadelní kritik

David Kepesh (Ben Kingsley) a dvace-

tiletá studentka kubánské národnosti

Consuela Castillo (Penélope Cruz),

spolu prožívají vášnivý vztah. Erotická

fascinace se pomalu proměňuje v nebez-

pečnou lásku.

Pozvolna, s důstojnou nehybností

vyprávěný příběh se s oblibou noří do

potemnělých bytových prostor, do

večerních scenerií, do pošmourného,

bezslunečného chladna, provázejícího

zejména plážové výjevy. Ještě víc než

Roth režisér zdůrazňuje privátní izolo-

vanost příběhu, na šerosvitných kompo-

zicích miliskujících se hrdinů má velkou

zásluhu také kameraman Jean-Claude

Larrieu. Už kniha zmiňuje nejrůznější

klavírní skladby, které David pouští

nebo je sám hraje, a tento doprovod je

určující i pro filmové ztvárnění. Jakoby

osamocené tóny klavíru vhodně navozu-

jí osamocenost lidských srdcí, která se

obávají přijmout závazek, ale která

přesto nejsou vyprahlá, dokáží poskyt-

nout aspoň útěchu.

Film natočila španělská režisérka Isabel

Coixet, která má za sebou snímky Můj

život beze mne a Tajemství slov, podíle-

la se také na povídkovém filmu Paříži,

miluji tě.

UMÍRAJÍCÍ ZVÍŘE     Režie: Isabel Coixet

VY NÁM TAKY, ŠÉFE       režie: Martin Kotík
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ÚTERÝ 4. LISTOPADU

19.00 SOUZNĚNÍ

PAVLA BŘÍNKOVÁ 

a JAN JEŽEK

Večer duetů špičkových interpretů Pavly Břínkové a

Jana Ježka za klavírního doprovodu Jiřího Pazoura. 

Pavla Břínková získala cenu Thálie 2007 za roli

Anhilte v Kalmánově Čardášové princezně, kterou

nastudovala v Hudebním divadle Karlín. Jan Ježek

je nositelem stejné ceny z roku 1999. 

V pořadu Souznění zazní to nejlepší od autorů muzi-

kálové tvorby.

Konec pořadu asi ve 21 hodin.

Vstupné 150, 160, 170 Kč

PONDĚLÍ 11. LISTOPADU

19.00 William Douglas Home

KACHNA 

NA POMERANČÍCH

Divadlo Palace Praha
Kachna na pomerančích je brilantní komedie o

jedné manželské krizi, ve které se může ocitnout

kdokoli z nás. Večer plný svižných vtipných dialo-

gů, typického britského humoru a nečekaných chou-

lostivých situací. Pokud jste doposud o svém manž-

elství nevěděli všechno, po zhlédnutí Kachny na

pomerančích  budete mít jasno!

M. Stropnický, V. Žilková, J. Šťastný/M. Pešek, K.

Jandová/A. Hanychová

Režie: Martin Stropnický

Konec představení asi ve 21.30 hodin

Vstupné 220 Kč- mimo předplatné

Komedii Penzion pro svobodné pány přiveze do Prostějova soubor Divadla Anto-

nína Dvořáka z Příbrami

STŘEDA 12. LISTOPADU

19.00 Sean O´Casey

PENZION PRO SVOBODNÉ

PÁNY

Divadlo Antonína Dvořáka 
Příbram

Kolotoč bláznivých situací v jednom penzionu, kam

se uchýlí jeho nájemník se svou slečnou. Ten penzi-

on má ale přísné domovní předpisy, a tak způsob,

jak se zbavit nežádoucí slečny, je hlavní osou této

frašky, kterou proslavil stejnojmenný film Jiřího

Krejčíka. 

S. Schuller, P. Duspivová, Z. Kalina, H. Karochová

ad.

Režie: Milan Schejbal

Konec představení asi ve 21.30 hodin

Vstupné 150, 160, 170 Kč

ÚTERÝ 18. LISTOPADU

14.00 ZDENĚK IZER 

– PO PLASTICE PÍPL

Pořádá Life Agency
Pořad, ve kterém se diváci budou moci opět setkat s

jedinečným a nezaměnitelným humorem Z. Izera.

Jako vždy přijdou na řadu oblíbené parodie televiz-

ních pořadů zábavných soutěží a imitování celé řady

populárních českých i zahraničních zpěváků a zpě-

vaček. – vše v živém podání bez jakéhokoliv play-

backu doplněné nejrůznějšími zábavnými kostýmy a

převleky. V cca 80 minutovém představení dále

vystupuje vynikající hudebník Petr Freud.

Vstupné 260 Kč

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

ČTVRTEK 6. LISTOPADU

19.00 Strakonický dudák aneb 

O naplněném snu 

režie Aleš Procházka

hrají: G. Veselá, K. Vejmělková, M. Dědoch,

V. Lužný, M. Ondra, O. Krátký a další členové

Divadla Point

PÁTEK 28. LISTOPADU

19.00 Ostrov pokladů

derniéra úspěšného představení souboru Diva-

dla Point, které vzniklo na motivy románu

R.L.Stevensona

režie: Miroslav Ondra

hrají: R. Kozmík, O. Krátký, J. Hyndrich, M.

Tomčiaková, J. Krátký, A. Dlapa, A. Procház-

ka a další členové Divadla Point

Divadlo POINT Olomoucká 25, Prostìjov

Kulturní klub DUHA Školní 4, PV

Nositelka loňské ceny Thálie v oboru opere-

ta – muzikál Pavla Břínková vystoupí v

úterý 4. listopadu v 19 hodin po více než

dvouleté pauze v Městském divadle v Pro-

stějově. Spolu s ní se v pořadu  Souznění,

sestaveném z nejznámějších muzikálových

duetů, představí další špičkový operetní

interpret Jan Ježek, který cenu Thálie ve

stejném oboru získal v roce 1999.  „Pavla

Břínková patří ke stálicím prostějovské diva-

delní nabídky. Jsme rádi, že ji tentokrát při-

vítáme  jako nositelku významného ocenění,

které si vydobyla v Hudebním divadle Kar-

lín za roli Anhilte v Kálmánově Čardášové

princezně,“ uvedla ředitelka Městského

divadla v Prostějově Alena Spurná.

Listopadové divadelní menu zahrnuje i titul

pro gurmány. Kachnu na pomerančích  s

Martinem Stropnickým a Veronikou Žilko-

vou v hlavních rolích přiveze do Prostějova

pražské Divadlo Palace v pondělí 10. listo-

padu. Kachnu na pomerančích napsal Sir

William Douglas Home pocházející ze staré

skotské šlechtické rodiny, jež dala ostrov-

nímu politickému i společenskému životu

mnoho osobností. Je jistě zajímavé, že jeho

starší bratr Sir Alec byl v letech 1963–1964

předsedou vlády Jejího Veličenstva. William

to v politice také zkoušel, ale nakonec dosta-

lo přednost divadlo. V duchu těch nejlepších

tradic anglické komediografie napsal řadu

významných her, které se setkaly s mimo-

řádným diváckým ohlasem. Jednou z

nejúspěšnějších je právě Kachna na pomera-

nčích. V Divadle Palace ji nastudoval umě-

lecký ředitel Divadla Na Vinohradech Mar-

tin Stropnický. 

Komedii o tom, co všechno se stane, když si

svobodný pán přivede do penzionu s přís-

ným domovním řádem půvabnou, avšak

poněkud svéráznou slečnu, uvidí předplati-

telé skupiny A ve středu 12. listopadu v 19

hodin. Frašku proslavil stejnojmenný film

Jiřího Krejčíka s Jiřím Hrtanem v hlavní roli.

V příbramském Divadle Antonína Dvořáka

hru nastudoval Milan Schejbal. Divadlo

z Příbrami se v Prostějově v této sezóně

objeví ještě jednou – v lednu jsou na progra-

mu Drobečky z perníky se Simonou Stašo-

vou v hlavní roli.

Svátkem italské opery lze nazvat program

3. abonentního koncertu, který se uskuteční

v divadelním sále ve čtvrtek 20. listopadu v

19 hodin. Na koncertu Moravské filharmo-

nie Olomouc s Akademickým sborem Žero-

tín a pěveckým sborem Moravského divadla

Olomouc nazvaném Italská noc zazní nej-

slavnější árie a sborové scény z Aidy, Lazeb-

níka Sevillského, Nabucca, Rigoletta, Toscy,

Traviatty a dalších oper. Árie zazpívají sólis-

té operního ansámblu Moravského divadla

Olomouc Elena Gazdíková, Petr Martínek

a Jakub Kettner, za dirigentský pult se posta-

ví šéfdirigent olomoucké filharmonie Petr

Vronský.

Letošní poslední listopadový den je zároveň

první adventní nedělí. Cyklus adventních

zastavení v prostějovském divadle otevře

tradičně Základní umělecká škola Vladimíra

Ambrose v Prostějově, jejíž koncert začíná

v 17 hodin.

Listopadová divadelní nabídka zahrnovala

původně ještě titul Půldruhé hodiny zpoždě-

ní s Milanem Lasicou a Danielou Kolářo-

vou. „Kvůli zahraničním povinnostem herců

nám Studio Dva zrušilo dohodnutý termín.

Pevně věřím, že se nám po Novém roce

podaří najít jiný,“ vysvětlila výpadek v před-

platitelské skupině 5P ředitelka Spurná. 

-eze-

DIVADLO V LISTOPADU: BŘÍNKOVÁ,
STROPNICKÝ S ŽILKOVOU 

I ITALSKÁ NOC



Městská knihovna už v našem městě exi-

stuje 110 let. Předpokládám, že téměř

každý ví, kde je a skoro každý tuší, jaké

služby poskytuje. 

Nejprve bych vás rád uvedl do časových

souřadnic vzniku budovy, kde doposud, od

roku 1920 městská knihovna sídlí.

Základní kámen byl však položen a slav-

nostně poklepán už 16. května 1823. Na

den sv. Jana Nepomuckého se shromáždili

prostějovští občané, aby položili základní

kámen své budoucí knihovny. To, že to

bude knihovna, ale tehdy nikdo z nich netu-

šil. Oni tenkrát totiž kladli základní kámen

domu místních ostrostřelců. Napoleon sice

již byl poražen, ale nikdo do budoucnosti

neviděl o nic lépe, než my nyní. Konec

konců, Napoleon byl již dva roky mrtev, ale

jeho pohrobci stále žili. Žil také Beethoven,

na trůnu seděl František I., Svatá říše římská

již  19 let neexistovala,  Moravským zem-

ským hejtmanem byl Antonín Bedřich

hrabě Mitrovský a v Olomouci byl arcibis-

kupem  Rudolf Jan, arcivévoda Habsbur-

ský, žák Beethovenův. Karel Hynek Mácha

měl 13 let a  13 let  života mu ještě zbýva-

lo. Bedřich Smetana a ani Josef Mánes ještě

nebyli na světě, ani královna Viktorie  se

ještě nenarodila.  František Palacký oslavil

25. narozeniny, Josef Dobrovský byl již

sedmdesátníkem. Dostojevskij byl dvoule-

tým pacholetem. Evropě vládl Lothar

Wenzl Clemens  Metternich a Rakousko

bylo první kontinentální velmocí. Spojené

státy existovaly teprve 46 let a Indiáni byli

respektovaným etnikem. V Prostějově byl

purkmistrem Adam Entl a město bylo sou-

částí liechtensteinského panství, kterému

vládl kníže Jan Josef.

Budova knihovny, dříve střelnice, měla také

své významné dny. 1. X. 1844 navštívil

Prostějov plukovník arcivévoda František

Josef, pozdější císař František Josef I., aby

provedl nástupní audienci svého osobního

pluku. Při té příležitosti se zde také zúčast-

nil střeleb. Budova střelnice pak, patrně od

oslav výročí jeho vlády v roce 1898, nesla

hrdě jeho jméno až do roku 1918. 

V budově naší knihovny jednu dobu bydlel

spisovatel Edvard Valenta. Píše o ní násle-

dující slova: “... přestěhovali jsme se do
ponurého patrového stavení stojícího
osaměle mezi pernštýnským zámkem a
parčíkovým Floriánským náměstím, kolem
byly samé stromy, ale dům, ve kterém je
dnes Městská knihovna, byl neutěšený...“ 
Knihovna v Prostějově vznikla usnesením

městského zastupitelstva ze zasedání, které

se konalo dne 30.9. 1898. V té době existo-

val již téměř 50 let Čtenářský spolek,  zalo-

žen 1849, ten předcházely měšťanské kni-

hovny osvícenské doby a ty předcházel tis-

kařský rozmach našeho města ve století

XVI. -MQ-

V pondělí 29. září 2008 byl již počtvrté

udělen čestný titul „Přítel/Přítelkyně

Městské knihovny v Prostějově.“

V letošním roce se jí stala paní Libuše

Průšová, dlouholetá čtenářka naší kni-

hovny. 

Setkání s paní Průšovou proběhlo v milé a

přátelské atmosféře. Paní Průšová zavzpo-

mínala na své čtenářské začátky. Do kni-

hovny chodí již od svých sedmi let, čte

často a ráda, usínání bez knížky si nedove-

de představit. Půjčuje si jak lehčí, odde-

chové románky, tak také díla klasiků, ke

kterým se po letech ráda vrací. Vítězem

letošního ročníku ankety se stala hlavně

proto, že knihy půjčuje nejen sobě, ale také

svým dvěma imobilním přítelkyním, které

každý týden čekají na její návštěvu a těší se

na další knihy. -MQ-
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110 LET MĚSTSKÉ KNIHOVNY 
V PROSTĚJOVĚ – DÍL I. - HISTORIE

HAMRY OPĚT OŽILY DĚTMI

PŘÍTELKYNĚ MĚSTSKÉ 
KNIHOVNY V PROSTĚJOVĚ

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 
– EKOCENTRUM IRIS POŘÁDÁ TYTO AKCE:

výstava fotografií 

Houby známé i neznámé

KDY: listopad, prosinec 2008

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo

nám. 67, Prostějov  

Autory fotografií jsou Mgr. Eva Zatloukalo-

vá, Ing. Jiří Lazebníček a Ing. Josef Plaček.

Před návštěvou výstavy doporučujeme se

předem osobně, mailem nebo telefonicky

domluvit na tel. 603 298 039 nebo 582 338

278. E-mail: iris@iris.cz. Výstava potrvá do

30.12.2008.

tvořivá dílna

Keramika: Vánoce přicházejí…

KDY: pondělí 3. listopadu od 16:00 do

18:00

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo

nám. 67, Prostějov  

Výroba keramických drobnůstek - ozdob na

stromeček, jmenovek na dárky, svícnů.

Poplatek 50Kč/osoba.

Pracovní oblečení s sebou.

tvořivá dílna

Keramika: Vánoce přicházejí…

- glazování

KDY: úterý 18. listopadu od 16:00 do 18:00

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo

nám. 67, Prostějov  

Glazování keramických drobnůstek - ozdob

na stromeček, jmenovek na dárky, svícnů.

Poplatek 50Kč/osoba.

Pracovní oblečení s sebou.

tvořivá dílna Advent – doba tajemná

Adventní věnce

KDY: pátek 28. listopadu od 16:00 do 18:00

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.

67, Prostějov  

Výroba adventních věnců na dveře  i stůl.

Závěsné adventní věnce.

Základní materiál poskytneme:  korpusy

věnců, zelené větve, přírodní ozdoby, malé

svíčky. Možnost zakoupení nákladných

dekorací v místě. Doporučujeme přinést

dekorace dle vlastního výběru.

Poplatek 50Kč/osoba.

Akce finančně podpořilo
Město Prostějov

a
Ministerstvo životního prostředí v rámci
společného programu SSEV Pavučina 

a ČSOP Národní síť středisek ekologické
výchovy

V pátek 3.10. 2008 se na výcvikovou

základnu prostějovských výsadkářů do

srubového tábora na Hamry sjelo na 200

dětí z celého okresu, aby zde strávily další

víkend, v pořadí již devátý. Právě tolik

ročníků již pamatuje tradiční Setkání

zdravotně postižené mládeže s dětmi

okresu, které je pravidelně v tuto dobu

organizováno ve spolupráci se Sportcent-

rem Domem dětí a mládeže, Dětským

domovem v Prostějově a 601.skupinou

speciálních sil. 

Počáteční nevlídné a deštivé počasí nikterak

neubralo na náladě všech dětí i vedoucích.

Děti přivítali vojáci tradičním vojenským

gulášem. Po večeři obdivovaly stále vděčné

ukázky výcviku psů. Plánovaný lesní rej

masek se musel přesunout do jídelny.

Některé masky byly opravdu povedené. Na

sobotu dopoledne si připravili organizátoři

pro dětské hlídky „Hamerský desetiboj“.

Zde si všichni mohli vyzkoušet a ověřit na

stanovištích jak svoje znalosti a zručnost, tak

i fyzičku. Nechyběla samozřejmě střelba ze

vzduchovky, hod medicimbálem, apod. Po

dobrém obědě potom kluci z military - air-

soft klubu v Prostějově (115.prhpz) připravi-

li pro děti ukázku léčky a přepadu vozidla.

Dynamická ukázka děti nadchla. Stejně

zajímavé bylo i jejich podání ukázek vojen-

ské výstroje a výzbroje předcházející den..

Hasiči z Bedihoště a Domamyslic potom

připravili rovněž ukázku zásahu k havaro-

vanému a hořícímu vozidlu a ošetření zraně-

ných. Celé odpoledne se pak neslo ve spor-

tovním duchu, kdy děti soutěžily v různých

disciplínách, především s brannou témati-

kou. Že mají děti hodně energie, dokázaly ti

nejmenší svým vedoucím tím, že vydržely i

do pozdních hodin na „polní diskotéce“,

zpěváci a zpěvačky ze ZUŠ Němčice na

Hané si pro ostatní připravili hudební pro-

gram a děti z Dětského domova předvedly

své taneční umění v breakovém stylu. Určitě

byl pro všechny účastníky milým a nečeka-

ným překvapením i večerní ohňostroj.

Během nedělního dopoledne čekal dětské

závodníky malý branný závod. Děti si

nesmírně pochvalovaly stravu, kterou pro ně

vařili vojáci. A není se čemu divit. Na čer-

stvém vzduchu vždycky chutná.

Víkend byl opravdu nabitý a opět potvrdil,

že akce tohoto typu mají svůj veliký vý-

znam. Integrace zdravotně postižených dětí

a dětí ze sociálně slabších rodin, odstranění

rozdílů mezi nimi, široké spektrum obsa-

hové náplně víkendového programu pro děti

různého věku, soutěživý duch, úsměvy na

tvářích všech a radost z příjemně a smyslu-

plně prožitého víkendu, to je jen malý výčet

toho, co se na Hamrech každoročně ode-

hrává. Věřme, že se podaří zorganizovat i

10. ročník tohoto setkání a že organizátoři za

podpory města Prostějova a armády připraví

na jubilejní ročník nějaké překvapení. 

Mgr. Michal MUCHA

Paní Libuše Průšová s Milošem

Kvapilem, ředitelem Městské kni-

hovny v Prostějově.
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PONDĚLÍ 3. LISTOPADU

18.00 PAVEL NOVÁK

Koncert legendy české populární hudby

- jeviště za oponou Vstupné 60 Kč

ČTVRTEK 20. LISTOPADU

19.00 ITALSKÁ NOC 

SLAVNÉ ÁRIE A SBOROVÉ

SCÉNY Z ITALSKÁCH 

OPER

Moravská filharmonie Olomouc

Dirigent: Petr Vronský

Sólisté: E. Gazdíková, P. Martínek, J. Kettner

Akademický sbor Žerotín

Pěvecký sbor Moravského divadla Olomouc

- divadelní sál Vstupné 120 Kč

Akce se koná za finančního přispění Olomouckého
kraje

SOBOTA 22. LISTOPADU

19.00 IVO JAHELKA

PÍSNIČKY ZPOD TALÁRU

Pořádá Rotary Club Prostějov

- divadelní sál Vstupné 190, slevy 100 Kč

ČTVRTEK 27. LISTOPADU

19.00 PATŘÍME K SOBĚ

Benefiční koncert 

pro veřejnost

Hudební a taneční vystoupení osob s postižením i bez.

- divadelní sál Vstupné dobrovolné

NEDĚLE 30. LISTOPADU

17.00 ADVENTNÍ KONCERT

Základní umělecká škola V. Ambrose v Prostějově

- divadelní sál

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

ÚTERÝ 4. LISTOPADU

19.30 Karel Plíhal

hudební večer 

V pořadu zazní nové písně z chystaného CD „Vzdu-

choprázdniny“, které vyjde na jaře 2009. Dostane se

i na starší písničky, protože Plíhal bude tak trochu

vzpomínat – letos je to už 30 let, co se poprvé objevil

na pódiu. Diváci se také mohou těšit na nové básnič-

ky, které jsou již tradičně samozřejmou součástí

každého koncertu.

Vstupné: 200,- Kč

Kulturní klub DUHA   Školní 4, Prostějov, tel.: 582 340 507

uvádí  

FLERET A JARMILA ŠULÁKOVÁ

čtvrtek 13. 11. 2008 v 19. 00 hod. Vstupné: 300, 280, Kč

Předprodej: 582 333 003, produkce.sdpv@centrum.cz             

www.sdpv.cz 

Koncert kapely Divokej Bill + Tři Sestry 

se uskuteční dne 7.11.2008 od 20.00-24.00 hod 

na Zimním stadionu v Prostějově.

Zimní stadion otevřen od 18.00 hod.

Kontakt: 777 839 311. Tomáš Grepl-promotér akce

Město Prostějov, hudební agentura  „BOM MUSIC“       

a mediální partner „RADIO HANÁ“ pořádají

5. ročník regionální soutěže ve zpěvu populárních písní

Hanácký skřivan 15-20Hanácký skřivan 15-20

Kategorie soutěže:

l. Věk 15 - 17 let; 2. Věk 18 - 20 let; 3. Duo, trio – věk 15 - 20 let; 4. Absolutní vítěz

sobota 22.listopadu 2008

přednáškový sál Městského divadla Prostějov

Začátek: 8.00 hodin

Vstupné dobrovolné

Přihlášky zasílejte nejpozději do 20.listopadu 2008 na tuto adresu:

Ing. Bohumil Moudrý, 798 07 Brodek u Prostějova 26

Tel./ fax: 582 370 201, mobil 602 740 978 

E-mail: mobo@quick.cz nebo bob.moudry@quick.cz

Doprovod ke zpěvu si každý účastník zajistí nebo přinese sám!

K dispozici je přehrávač CD, MD, klávesy Yamaha PSR 550.

Tuto akci podporují:

Město Prostějov, - Olomoucký kraj – VandenBerg –  FTL a.s. Prostějov

Tuto akci navštíví  poslanci parlamentu ČR pan MUDr.Mgr.Ivan Langer, ing.Radim Fiala.  

Město Prostějov, hudební agentura  „BOM MUSIC“       

a mediální partner „ RADIO HANÁ “ pořádají

4. ročník regionální soutěže ve zpěvu populárních písní

Zpívající rodina 2008Zpívající rodina 2008

Podmínky  soutěže:  Dítě nebo děti od 3 do 15 let věku + 1 z rodičů , společně

zazpívají max. 2 písně, je možno různě kombinovat , aby se vystřídali oba rodiče

sobota 29.listopadu 2008

přednáškový sál Městského divadla Prostějov

Začátek: 8.00 hodin

Vstupné dobrovolné

Přihlášky zasílejte nejpozději do 26.listopadu 2008 na tuto adresu:

Ing. Bohumil Moudrý, 798 07 Brodek u Prostějova 26

Tel./ fax: 582 370 201, mobil 602 740 978 

E-mail: mobo@quick.cz nebo bob.moudry@quick.cz

Doprovod ke zpěvu si každý účastník zajistí nebo přinese sám!

K dispozici je přehrávač CD, MD, klávesy Yamaha PSR 550.

Tuto akci podporují:

Město Prostějov, - Olomoucký kraj – VandenBerg –  FTL a.s. Prostějov

Tuto akci navštíví  významné osobnosti našeho regionu. 

Společenský dům    Komenského 6, PV, tel.:  582 333 003

PÁTEK 21. LISTOPADU

19.00 RECITÁL 

MICHAELA LUŽNÉHO

večer plný písniček s doprovodem kytary již podruhé

Divadlo POINT    Olomoucká 25, Prostějov

Apollo 13   Barákova 12, PV

PÁTEK 7. LISTOPADU

21.00 HIP HOP party

Dj´s: P.L. and BECK...

SOBOTA 8. LISTOPADU

19.00 BLACK METAL PARTY 

Amon - death black metal Brno...

Psychopathic sadism - gore grind Hodonín...

Eternal Bleeding (SK) - brutal death metal...

Spinless Fuckers – catchy disko grind Brno (ex-Min-

cing Fury)...

Disgusting - death grind Prostějov...

PÁTEK 14. LISTOPADU

ELEKTRÏCK MANN

+ Black Adder(HC Valmez).

SOBOTA 15. LISTOPADU

21.00 ELECTRIX 

Boss (Dole Gate Rec./ SK) , Carl.Exe (phonoline.cz),

Dixent vs. Ajfel (phonoline.cz), videoprojekce by

Vizar

NEDĚLE 16. LISTOPADU

DUKLA VOZOVNA + PROMILE 

PÁTEK 21. LISTOPADU

21.00 HIP HOP party 

FUNKMOGULS   

Dj´s: AKA and SEAN JOHN, MALDA, BECK...

Odlet: 21:00

SOBOTA 22. LISTOPADU

JIŘÍ SCHMITZER

Nutná rezervace

PÁTEK 28. LISTOPADU

19.00 LIVE IN APOLLO 

Tenebra (metal/electronica Prostějov)...

Misty Ways (gothic metal Brno)...

Ironcross (rock/metal Brno)...

SOBOTA 29. LISTOPADU

19.00 COUNTRY VEČÍREK 

Po dlouhé době potlach prostějovských hudebních

"kotliků" v Apollu 13. Zahrají Vám:

KOSTI - folkový šanson prostějovské kostrbaté parti-

čky...

TAVERNA - newgrassová stálice z našeho moravské-

ho plácku...

ALIBABA - směs folku, blues, a dobré pohody z

Horky nad Moravou. Spolek výborných muzikantů,

kteří již delší dobu sbírají vavříny na všech festiva-

lech...

DOJEM - prostějovská partička folkařů, kteří se zlep-

šují s každým vystoupením...
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Kino Metro 70 Školní 1, PV

Kavárna ND Vojáèkovo n. 1, PV

DO KONCE ROKU 2008 

Josef Mžyk – obrazy a grafika

Muzeum  nám. T.G.M. 2, PV

Špalíèek     Uprkova 18, PV

DO PONDĚLÍ 17. LISTOPADU

BORIS JIRKŮ

- Plakáty a pozvánky

100 let Národního domu v Prostějově

OD ÚTERÝ 18. LISTOPADU

Výstava – charitativní aukce

Pořádá Střední škola, základní škola a mateřská škola

Jistota. Výstava bude zakončena ve středu 26. listo-

padu aukcí vystavených děl v přednáškovém sále

Národního domu.

Foyer MD Vojáčkovo nám 1, PV

DO KONCE LISTOPADU

Štětcem, tužkou, hlínou nebo myší 

Výstava prací žáků p.uč. Hany  Palacké 

První výstava z cyklu prací žáků  učitelek výtvarného

oboru ZUŠ. 

Galerie Linka Kravaøova 14, PV

OD PONDĚLÍ 3. LISTOPADU

JAN MAULER 

- „Neznámá Moravská Třebová“

Vernisáž : 3.11.2008 v 17.00 hodin.

Výstava je otevřena Po - Čt od 9,00 do 12,00 a od 13,00

do 16,00 hodin, Pá od 9,00 do 12,00 hodin, při filmových

projekcích a večerních klubových akcích

KK Duha        Školní 4, PV

POZVÁNKA NA VÝSTAVU DĚTI ZÁMKU
Rádi bychom vás pozvali na výstavu dět-

ských výtvarných a keramických prací z

projektu Zámek dětem v rámci Prostějov-

ského kulturního léta pod názvem „DĚTI

ZÁMKU“. Můžete zhlédnout práce dětí z

MŠ Libušinka, MŠ Mánesova, MŠ a ZŠ

Jana Železného, ZŠ a DD Lidická, ZŠ Rej-

skova, MŠ a ZŠ Komenského, ZŠ Palacké-

ho a Denního stacionáře Pod Kosířem.

Výstava probíhá ve foyer Kulturního klubu

DUHA od 3.11. 2008 do 19.11.2008 a bude

zakončena 19.11. 2008 v 10.00 hod „Derni-

sáží,“ během které si budou moci děti

odnést výrobky domů.

Závěrečné slovo: Ing. Pavel Drmola, mís-

tostarosta města Prostějova. 

Josef Škubna se narodil 25. února 1927

ve Slavkově. Žije a pracuje v městečku

Břidličná. Širší veřejnost jej vnímá coby

malíře jesenické krajiny, je však také

autorem užité i volné grafiky. V letech

1948-49 externě studoval Palackého

univerzitu v Olomouci, například u

prof. J. Zrzavého, A. Berana. Poté pro-

šel čtyřletým studiem na Uměleckoprů-

myslové škole ve Zlíně u prof. V. Hro-

cha, J. Berana a dalších.

V letech 1954 - 87 Josef Škubna pracoval

jako propagační výtvarník v Kovohutí ch

Břidličná, a i když celý svůj život vedle

práce stále tvořil, teprve v penzi se umění

věnuje takříkajíc naplno. Od roku 1990 je

členem Sdružení umělců Moravy a Slez-

ska, v roce 1997 byl přijat do Unie výtvar-

ných umělců Olomouc. V prostějovské

Galerii B v baště u hradeb bude Josef

Škubna vystavovat obrazy.

V Prostějově vznikla nová galerie,která je

otevřena všem umělcům a uměleckým

směrům.  Jmenuje se Galerie u hradeb a

byla založena Bc.Milenou Černoškovou a

Ing.Tomášem Havrlíkem. Najdete ji u hra-

deb v ulici Školní 34 a má bezbariérový

přístup. Tímto vás zveme na první výstavu

obrazů s názvem Podzimní kolekce

malířky Zdenky Trnečkové. Výstava potr-

vá do 31.12.2008.

V GALERII B VYSTAVUJE JOSEF ŠKUBNA

POZVÁNKA DO
NOVÉ GALERIE 

V BAŠTĚ U HRADEB,
ŠKOLNÍ 49, PROSTĚJOV

VÁS ZVE NA VÝSTAVU

JOSEF ŠKUBNA
OBRAZY

VÝSTAVU ZAHÁJÍ AUTOR 

VERNISÁŽ SE KONÁ 

VE ČTVRTEK 6. 11. 2008

V 17.00 HODIN.

VÝSTAVA POTRVÁ DO 29.11. 

OTEVŘENO ÚT-PÁ 12-17, SO 9-12

TEL.: 582 365 112, MOB.: 732 405 761
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Blíží se 11. listopad – mezinárodní Den

válečných veteránů. Je to den, kdy si při-

pomínáme nejen vojáky první a druhé

světové války, ale i všechny oběti válek.

V tento den Armáda České republiky orga-

nizuje slavnostní pietní akty u památníků

těchto událostí. V Prostějově se to hlavní

odehrává na městském hřbitově a v tomto

roce dojde k určité změně. Při pokračující

rekonstrukci tohoto hřbitova jsme se roz-

hodli, že umístíme nový pomník těm, kteří

obětovali své životy za svobodu národa ve

II. světové válce do prostoru, kde jsou

památníky obětí I. světové války a Česko-

slovenských válečných letců. Vznikne zde

důstojné pietní místo, které nám bude při-

pomínat hrůzy válek, ale především oběti a

statečnost těch, kteří bojovali za vlast.

Miroslav Pišťák,
místostarosta města Prostějova

Blíží se Den válečných veteránů 

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU 
ČTVRTEK 20. LISTOPADU

9.30 PUTOVÁNÍ SE SKANDER-

BERGEM V DUŠI…I V KRVI 

MuDr. Martin Kaláb nebude strašit a děsit žád-

ným medicínským tématem, ale pozve nás do

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov

PROGRAM NA  LISTOPAD  2008:

HUDEBNÍ OBOR:

Besídky žáků – sál ZUŠ – v 17.00 hod. 

5.11., 12.11. – el.klávesy, bicí, zpěv, 18.11., 20.11. 2008

13.11. – sál ZUŠ – 17.00 hod. Koncert Kateřiny Prokopové

19.11. – sál ZUŠ – 17.00 hod. Koncert starších žáků 

30.11. – Adventní zastavení – sál MD, 17.00 hod. – více str. 20 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR:

6. 11. 2008 -  sál ZUŠ – 17.00 hod.

Sněhová královna 

Obnovená premiéra klasické pohádky H. CH. Andersena 

Zahrají žáci 6. ročníku prvního cyklu LDO.  

V hlavní roli Gerdy uvidíme Terezu Královou. V dalších rolích se představí M.

Ščudla, A. Sekaninová a další. Režie H. Kotyzová. 

VÝTVARNÝ OBOR :

Galerie Linka – listopad 2008

Štětcem, tužkou, hlínou nebo myší -  

Výstava prací žáků p.uč. Hany  Palacké 

První výstava z cyklu prací žáků  učitelek výtvarného oboru ZUŠ. 

POZVÁNKA NA DESKOVÉ HRY:

Klub deskových her - ve skautské klubovně (na Vápenici 21, ve dvoře domu)

pořádá pravidelně v neděli každé dva týdny různé herní akce. V listopadu se jedná

o neděle 2.11., 16.11. a 30.11, od 15:00 do 17:00.

Klub je určen pro děti všeho věku i pro dospělé, kteří mají chuť si zahrát. Přijít může

jednotlivec i parta kamarádů, která si chce vypůjčit novou nebo i třeba zcela konk-

rétní hru.

Nabídka her je velmi široká, půjčujeme i vysvětlíme hry strategické i jen tak pro

zábavu. Např.  Osadníci z Katanu, Trans Europa, Cluedo, Carassonne, Střelené

kachny, Bang!, Saboteur, Puerto Rico, Pilíře Země, Česko, Poštovní kurýr, Colore-

to, UNO, Proroctví, Dostihy a sázky, Monopoly, Kris-kros, ....a mnohé další.

Divadlo POINT Olomoucká 25, Prostìjov
Sobota 1.listopadu v 19.00

Halloween Party

Členové Divadla Point připravili strašidelný večer

v maskách pro všechny, kdo se rádi bojí. 

K vidění bude taneční vystoupení, 

kapela Laxemberk a soutěže o ceny.

Česká křesťanská akademie, pobočka v Prostějově 

a Církev československá husitská pořádá přednášku:

"BYL JSEM SVĚDKEM JEHOVOVÝM" aneb: Co chcete vědět o této nábo-

ženské organizaci?

- pokus o vyváženou reflexi osobní zkušenosti psychologa a současného studenta

Katolické teologické fakulty v Praze.

Přednáší: PhDr.Zbyněk GALVAS

Kdy: ve středu 12.listopadu 2008 v 17.30 hodin

Kde: Husův sbor CČSH Prostějov, přednáškový sál fary - II.patro

země blízké – i vzdálené – do Albánie. 

Vstupné: Pololetní průkazka: 100,- Kč

(bez pololetní průkazky): 30,-Kč.

Kulturní klub DUHA, Školní 4, 

Prostějov

NEJEN PRO SENIORY

POZVÁNKA NA DUCHOVNÍ AKCI

ČTVRTEK 13. LISTOPADU

14.00 Otto Wichterle, velký vědec a

vzácný člověk. 

Vzpomínka k 10. výročí úmrtí. Přednáší Mgr.

Jana Zikmundová

– pořádá Svaz důchodců, místní organizace

Prostějov

Městské divadlo - přednáškový sál

Vojáčkovo nám. 1, 

Prostějov

Pomník obětem II. světové války je

těsně před dokončením

Autorkou pamětní desky je sochař-

ka Pavla Kačírková

Den veteránů 
– program 11. 11. 2008:

11:00 – pietní akt na městském
hřbitově
cca 11:50 – slavnostní odhalení
pamětní desky generálu Josefu
Dudovi na domě v ul. Sádky č. 6 
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41. ročník mezinárodního filmové-

ho festivalu turistických filmů a

videí se uskutečnil tradičně v Kar-

lových Varech v Grandhotelu

PUPP ve dnech 8. - 9. října 2008.

Tourfilm je nejstarší filmový festi-

val turistických filmů na světě a v

letošním roce se ho zúčastnilo 775

filmů a 438 multimedií z více než

137 zemí. Součástí festivalu je

nejen filmová a video soutěž před-

stavující filmy národních boardů,

regionů, měst, komerční turistiky a

televizní cestovatelské filmy, ale

také soutěž multimediální (www +

CD-ROMy), kde se každoročně

představuje světová špička v této

oblasti. Součástí mezinárodního

festivalu je i národní festival

TOUR REGION FILM, kde sou-

těží nejlepší národní filmy, CD-

ROMy a webové stránky. K tomu-

to propojení došlo v roce 2003 a

ukázalo se ve výsledku jako velmi

dobré. Propojení přineslo pro

účastníky festivalu velmi důležitý

moment – přímou konfrontaci

mezinárodní a národní tvorby, a to

jak v oblasti videa, tak i multimedií

(www – CD-ROM). 

Prostějovská hvězdárna je jediným

místem v České republice, kde se

série nejlepších snímků z Tourfil-

mu reprizuje. Letos se tak stane již

po osmnácté a to ve dnech 24. 11.

– 29. 11., vždy v 17 hodin, pokaždé

se bude jednat o jiné snímky. V

době tvorby tohoto textu nebyly

ještě výsledky Tourfilmu 2008

známé. Přehled snímků reprízova-

ných v Prostějově bude včas k dis-

pozici na www.hvezdarnapv.cz a

na plakátech na obvyklých místech

v Prostějově. 

Navíc ve čtvrtek 27. 11. naváže na

projekci od 18 hodin cestopisná

prezentace IRÁN – PUTOVÁNÍ

ZAKÁZANOU ZEMÍ. Představí

ji sám autor, Michael Pokorný z

brněnské cestovní kanceláře Kudr-

na. -jp-

6. 11. V 18. 00 HODIN NA HVĚZDÁRNĚ PŘEDNÁŠKA 

ERNST MACH - FYZIKA - FILOSOFIE.

Před 170 lety ( 18. února ) se v Brně - Chrlicích narodil Ernst Mach,

pozdější profesor pražské univerzity a světově proslulý fyzik. Vynikl

jako důmyslný experimentátor a kritický historik vědy, dnes je však

nejčastěji připomínán pro své kontroverzní myšlenky o původu setr-

vačnosti a o vlivu vzdáleného vesmíru na lokální fyziku. Tyto

myšlenky jsou těsně spojeny s Machovou originální filosofií. Macho-

vy názory inspirovaly Einsteina a pobouřily Lenina. V přednášce

bude pojednáno o Machově životě a díle a o trvalé aktuálnosti jeho

odkazu. Přednáší: prof. RNDr. Jan Novotný, CSc., Brno. Vstupné 10 Kč. 

Prof. RNDr. Jan Novotný, CSc. (*1944 ), Ústav fyzikální elektroniky, Přírodovědecká
fakulta Masarykovy univerzity, Brno. E-mail: novotny@sci.muni.cz. Fyzik, filosof, publi-
cista (např. viz Listy – časopis pro politickou kulturu a občanský dialog), překladatel, žije
v Brně.

6. 11. NA REÁLNÉM GYMNÁZIU A ZÁKLADNÍ ŠKOLE 

MĚSTA PROSTĚJOVA, STUDENTSKÁ 2, PROSTĚJOV 

PŘEDNÁŠKA PRO STŘEDOŠKOLSKÉ STUDENTY 

ODKUD A KAM SPĚJE VESMÍR. 

Přednáška se bude zabývat historií poznávání vesmíru (ve velkém měřítku), jež fakticky

začíná  Einsteinovým modelem z roku 1917, a dnes dosaženou úrovní tohoto poznání,

která umožňuje mluvit o historii samotného vesmíru. Poukazuje na souvislosti mezi kos-

mologií a částicovou fyzikou a všímá si i filosofických problémů, které kosmologie nasto-

luje. Přednáší: prof. RNDr. Jan Novotný, CSc., Brno.

TOURFILM 2008 - 41. ročník mezinárodního filmového festivalu turistických filmů a

videí se uskuteční 8. a 9. října 2008 v Karlových Varech. TOURFILM je nejstarší filmo-

vý festival turistických filmů na světě (http://www.tourfilm.cz). Prostějovská hvězdárna je

jediná v republice, která převážnou část soutěžních a především vítězných snímků repri-

zuje. Letos se tak stane  poosmnácté a to v období od 24. 11. do 29. 11., vždy v 17. 00

hodin. Přehled konkrétně nabízených snímků nabídnou plakáty, naše www stránky, zís-

káte je i telefonicky – vše, z pochopitelných důvodů, až těsně před termínem. Vstupné 10

Kč.

27. 11. V 18. 00 HODIN CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA 

„IRÁN - PUTOVÁNÍ ZAKÁZANOU ZEMÍ“

Mediální obraz Iránu by napovídal, že patří mezi země, kam

by cestoval jen blázen. Za dveřmi teheránského letiště, ale

velmi rychle zjistíte, že místní obyvatelé jsou stejně přátelští a

pohostinní, jako lidé kdekoliv jinde a velmi rychle přivyknete

skutečnosti, že turistů zde mnoho nepotkáte, takže i na místech

světového významu jste téměř sami. No a hory? Téměř šest

tisíc metrů vysoký Damávánd, hradba Elborzu lemující jižní

pobřeží Kaspického moře a k tomu nádherné vrásové pohoří

Zágros. Zkrátka vandr jako vyšitý. 

Přednáší: Michael Pokorný, Brno. Vstupné 10 Kč. 

Michael Pokorný (*1976) je od roku 1999 členem týmu Klubu cestovatelů a romantiků
Kudrna, jehož sekci organizování zahraničních zájezdů od konce roku 2002 vede. Mezi
jeho záliby patří hory, které poznává nejraději s batohem na zádech při pěších nebo ski-
alpinistických přechodech, ale také v sedle horského kola, ze sedačky paraglidingového
kluzáku anebo na horolezeckém laně. K jeho nejoblíbenějším cestovatelským cílům patří
oblast Kavkazu, Balkán a Alpy.

24.  – 30. 11. ASTRONOMICKÝ TÝDEN S TOURFILMEM 

A CESTOPISNOU PŘEDNÁŠKOU!

V jeho průběhu je hvězdárna otevřena 

- od pondělí do pátku vždy od 10. 00 do 16. 30 hodin, kdy jsou mj. nabízeny pohádky pro děti,  

- každé odpoledne ve 14. 00 hodin na pozorování Slunce. Nutnou podmínkou pro konání

pozorování je bezmračná obloha,

- od pondělí do soboty každý podvečer v čase 17. 00 – 18. 00 hodin na projekci Tourfilmu,

- s výjimkou 27. 11. (večerní přednáška) každý večer od 18. 30 do 19. 30 hodin na pozo-

rování hvězdné oblohy dalekohledy, ve středu také od 17. 30 do 18. 30 hodin. Nutnou pod-

mínkou pro konání pozorování je bezmračná obloha.

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

24. – 28. 11. V 10. 30, 13. 30 A 15. 30 HODIN, DÁLE KAŽDOU LISTOPADOVOU

STŘEDU V 15. 30 HODIN - POHÁDKA CO HVĚZDÁŘ NEVĚDĚL

Příběh o obchodníku Merkurovi a o jeho cestách za obchodem, který se pro svou hami-

žnost dostal až na oblohu. Jako planeta krouží stále v žáru Slunce. Následuje povídání o

Slunci nejbližší planetě, o Merkuru. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro dvě dospělé

osoby a dvě děti 20 Kč.

30. 11. V 15. 00 HODIN, NEDĚLNÍ SOUTĚŽ Z CYKLU SOUTĚŽÍ 2008/9

„SLUNEČNÍ SOUSTAVA“ – MERKUR A VENUŠE

Soutěži bude předcházet povídání o dvou Slunci nejbližších planetách. Děti si prohlédnou

modely planet a tellurium. 

ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ 

POZOROVÁNÍ SLUNCE se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek, dále 24. – 30. 11.,

vždy od 14. 00 do 15. 00 hodin. 21. 11. ve 23. 44 hodin přechází Slunce ze znamení Štíra

do znamení Střelce. 

VEČERNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY DALEKOHLEDY se za bezm-

račné oblohy konají každé pracovní pondělí a čtvrtek (neplatí 6. a 27. 11. – večerní před-

nášky) a  dále i 24. – 26. 11.a  28. – 30. 11., vždy od 18. 30 do 19. 30 hodin a každou pra-

covní středu od 17. 30 hodin do 18. 30 hodin. Měsíc je 6. 11. v první čtvrti, 13. 11. v

úplňku, 29. 11. v poslední čtvrti a 27. 11. v novu.

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

koncem otevírací doby. 

XVII. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK 

Obsahem listopadových schůzek bude seznámení s malými tělesy sluneční soustavy, s

Měsícem, jeho proměnami i útvary na Měsíci. 

XXXVII. ROČNÍK KLUBU GEMINI 

Termíny setkání členů klubu: 13. a 20. 11. vždy v 16. 30 hodin v přednáškovém sále hvěz-

dárny, 6. a 27. 11. v 18. 00 hodin, 28. a 29. 11. v  18. 30 hodin. Náplň budou tvořit lekce

o souhvězdích, přednášky a pozorovatelské praktikum. 

VÝSTAVY

- HVĚZDNÝ VESMÍR

- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE

- ZEMĚ NAŠE PLANETA

- MILNÍKY KOSMONAUTIKY.

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.

Posledně jmenovanou výstavu také zdarma zapůjčujeme! Změna programu vyhrazena.

Prostìjovská hvìzdárna v mìsíci listopadu tel. 582 344 130 

TOURFILM OPĚT V PROSTĚJOVĚ
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Dne 25. září 2008 byli v obřadní síni prostějovské radnice

slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy

města Prostějova tito noví občánci města Prostějova:

Mateřské centrum  Cipísek

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

tel. 602364868 tel.602364874

MC Dvořákova MC Sídliště svobody

Úterý 4.11. 

Bude zima bude mráz, 

aneb lampionová cesta za panem myslivcem

Tradiční, už 7.lampionový průvod- lampiony a dobroty pro lesní zvěř s sebou.

Na konci cesty nás bude čekat pan myslivec i překvapení. Sraz v 16.45 u KaS

centra (tržnice)! Průvod letos  končí u kina Metro, kde bude dětem promítnuto

pásmo pohádek zdarma díky místostarostovi Aloisu Mačákovi.

Čtvrtek 6.11. 

beseda na téma Gynekologická onemocnění a prevence

od 9 hod v MC Dvořákova

Klub dvojčat  

čtvrtek 6.11, 16.00-17.30 v MC Dvořákova

Program Mimi-klubu ( pro nastávající a čerstvé

maminky  s dětmi do 1 roku)  

Pozor změna! Mimiklub v MC Dvořákova se přesouvá z pondělí  na stře-

du - 8.30-12.00, 9.45-12.00 kurzy, přednášky, besedy dle rozpisu.

Baby masáže - v MC Dvořákova ve středu 5.11. 9.45-12.00 (pro přihlášené)

Nošení dětí v šátku- středa 12.11.  9.45-12.00, MC Dvořákova ( přihlášky v MC)

Hopsánky a zpívánky s miminky do 1 roku

- v MC Sídliště svobody  ve čtvrtek 11.00-12.00

V MC Dvořákova půjčujeme odsávačky mateřského mléka.

Inf. na tel. 602 364 874

Keramika pro rodiče s dětmi 

(pořádá ICM a MC Cipísek)

Úterý 11.11.,18.11.,25.11.,2.12. a 9.12. 15.00-16.30 v dílně Cyrilometodějského

gymnázia; cena 50,- Kč včetně materiálu (není nutné absolvovat všechny hodi-

ny).

Eduard Kihsling

Lucas Hyrman

Jan Slezák

Daniel Látal
Nicol Látalová
Jan Kostelanský

Dominik Sebastian Mareš

Michal Sosík

Matyáš Mauler

Veronika Veselá

Aleš Burget

Viktoria Tkačyk

Melánie Vaverková

Kristýna Zemánková

Adéla Hořavová

Martin Jurík

Tadeáš Ševčík

Mikuláš Martinek

Matěj Ředina

Daniel Verner

Matěj Šenk

Eliška Pinkavová

Matěj Nejezchleba

Ondřej Kaláb

Mojmír Černý

Karolína Bořilová

Dne 16. října 2008 byli v obřadní síni prostějovské radnice

slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy

města Prostějova tito noví občánci města Prostějova:

Regína Mládková

Aneta Pavlíková

Karel Hejný

Jakub Brabec

Jakub Gréza

Daniel Vyroubal

Tomáš Komárek

Nelly Coufalová

Nikol Musilová

Natálie Doláková

Tereza Pajchlová

Adam Běleja

Julie Páleníková

Adina Sofie Kriegerová

Kryštof Vymazal

Jan Vičar

Adam pospíšil

David Musil

Dorian Kropog

Eliška Štvrtecká

Bohumil Coufal

Šimon Marák

Elen Šímová

Jan Jelínek

Eliška Skřebská

Anita Hrubanová

Adam Vyskočil

Anna Kejíková

Eliáš Lužný

Kateřina Kocourková

V neděli 7.12.2008 pořádá agentura Kopretina 
v přednáškovém sále Národního domu 

Vánoční maškarní veselici s bohatým programem a dá-
rečky pro děti. Vstupenky je nutné si zakoupit v předprodeji

(omezená kapacita sálu) na adrese Dětského koutku 
Kopretina, Hliníky 7, Prostějov, www.akopretina.estranky.cz

V rámci Týdne knihoven uspořádalo v úterý

7. října dětské oddělení prostějovské Měst-

ské knihovny besedu se spisovatelkou Pet-

rou Braunovou. „Loni sklidila tato akce

mezi dětmi velký ohlas, proto jsme letos

uspořádali besedu obdobnou, ovšem

zaměřenou tentokrát na „-náctileté“. Petra

Braunová představila krátce všech svých

devět dosud vydaných knih. Studenti, kteří

sem přišli, v drtivé většině věděli, o koho

jde. Tato spisovatelka totiž patří mezi čtenáři

a hlavně čtenářkami k těm nejžádanějším

českým autorkám. Publikum tvořili studenti

Švehlovy střední školy pod vedením paní

profesorky Vlkové, která se se svými

svěřenci účastní knihovnických akcí často,

což nás pochopitelně velmi těší, a také stu-

denti Gymnázia Jiřího Wolkera. “Jsme rádi,

že se opět beseda setkala s velkým ohla-

sem,“ uvedla pracovnice dětského oddělení

prostějovské knihovny Jarmila Šmucrová.

Podrobnosti o autorce i její tvorbě naleznou

zájemci také na webových stránkách:

www.petrabraunova.cz. -jg-

PETRA BRAUNOVÁ  V KNIHOVNĚ 
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BlahopřejemeBlahopřejeme
v měsíci říjnu své jubileum oslavili:

Zdeňka Pazděrová, Prostějov, Ludvík

Holcman, Vrahovice, František Jančík,

Prostějov, Drahomíra Olešová, Prostějov,

Eva Valkovičová, Prostějov, Jaroslava Černá, Prostě-

jov, Josef Poříska, Prostějov, Josef Starý, Vrahovice,

Ludvík Hróz, Prostějov, Jiřina Műllerová, Prostějov,

Bohumír Šplíchal, Prostějov, Irena Kunčíková, Pro-

stějov, Vlasta Krajíčková, Prostějov, Eliška Horáková,

Prostějov, Zdenka Soldánová, Prostějov, Anežka

Škripková, Prostějov, Danuška Zatloukalová, Prostě-

jov.

Drahomíra Přehnalová, Prostějov, Josef

Sedláček, Vrahovice, Jaroslav Kubica,

Prostějov, Jiří Dreksler, Prostějov, Karel

Hanák, Prostějov, Leopold Župka, Prostějov, Jan

Marek, Čechovice, Lubomír Mareš, Prostějov, Oldřich

Tomášek, Prostějov, Libuše Dostálová, Prostějov,

Vlasta Štenclová, Prostějov.

Bohuslava Kadlecová, Prostějov, Mgr.

Marie Zapletalová, Prostějov, Ing. Ladi-

slav Diduška, Čechovice, Růžena

Kiršbaumová, Prostějov, Ludmila Punčochářová,

Prostějov, Drahomíra Trunečková, Čechovice, Miro-

slav Burian Prostějov, Květoslava Filipová, Prostě-

jov, Anna Koutníková, Čechovice, Rudolf Snášel,

Prostějov.

Antonie Petrová, Prostějov, Vojtěch

Zapletal, Prostějov, Božena Zatloukalová,

Prostějov, Eliška Műnsterová, Prostějov,

Rudolf Kuča, Prostějov, Jaroslav Pelikán, Prostějov,

Josefa Špulířová, Prostějov.

Štěpánka Klosová, Prostějov

Marie Švécarová, Prostějov, Alžběta Hra-

dilová, Čechovice.

Růžena Soldánová, Domamyslice, Marie

Winklerová, Prostějov.
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Osobností, kterou dnes uzavíráme

náš miniseriálek o oceněných osob-

nostech města Prostějova za rok

2007, je pan Ladislav Vavrouch,

který získal cenu za celoživotní

přínos pro demokracii.

Jednou z mnoha aktivit Klubu výsadko-

vých veteránů Prostějov byl v uplynu-

lých měsících turistický zájezd na přečer-

pávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně. 

Byl to pro všechny překvapující zážitek

procházet se pod zemí a mít nad hlavou 200

metrů skály, potom vyjet téměř krkolom-

nou, ale bezpečnou cestou na přečerpávací

jezero až do výše 1350 m, kde vidíte před

sebou jako na dlani Praděd a celé Jeseníky a

při pohledu dolů na strmé dlouhé stráně se

vám tají dech. Celou tuto perfektní stavbu

jsme obdivovali, jenom nás mrzelo, že jsme

se nikde nedozvěděli ani nedočetli, které

chytré mozky toto všechno vymyslely a

postavily. Cestou k domovu jsme se stavili

ještě v jeskyních na Pomezí a na závěr

absolvovali exkurzi v pivovaře HOLBA a

Hanušovicích. A věřte – konec dobrý,

všechno dobré – platí pořád. Na závěr

bychom chtěli poděkovat městu Prostějov

za finanční přispění na naše turistické a kul-

turní akce, které jsou hlavním programem

našeho klubu. -red-

Pan Vavrouch absolvoval gymnázium v

Prostějově a právnickou fakultu Masary-

kovy univerzity v Brně. V červnu 1949 byl

zatčen státní bezpečností a zařazen do pro-

tistátní skupiny Legie TGM. Skupina měla

kontakt s rozsáhlou organizací Světlana a

jejím cílem byl odpor proti komunistické-

mu režimu, včetně přípravy převratu. V

březnu 1950 byl odsouzen ke dvaceti

letům odnětí svobody pro údajnou velezra-

du. V roce 1958 byl propuštěn a od té doby

byl zaměstnán jako dělník a později jako

vychovatel. V roce 1990 byl rehabilitován

a nyní je v důchodu.

Text: Martina Drmolová, 
Foto: Lukáš Andrýsek 

CENY MÌSTA PROSTÌJOVA

JUDr. Ladislav Vavrouch

Klub výsadkových veteránů 
v Prostějově nezahálí 
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PROSTĚJOVSKÁ KAPELA TENEBRA VYSTOUPÍ V APOLLU 13
V pátek 28. listopadu vystoupí v klubu

Apollo 13 prostějovská kapela Tenebra.

Skupina vznikla v červnu 2006. Během

zimy 2007 natočila první demosnímek

“Partie s černými kameny,” od příštího

léta začala s pravidelnými koncerty.

Tenebra hraje rock/crossover s elektronic-

kými prvky a důrazem na rytmiku. Je

charakteristická temnými, místy až depre-

sivními texty a hlavně nezaměnitelným

zpěvem charismatické Gabriely V. G. 

Právě s Gabrielou a frontmanem Tenebry

Maré Image jsme si o jejich hudbě povída-

li.

Jak vlastně Tenebra vznikla?

Maré: Natrefili jsme na sebe v jiné kapele,

líbilo se mi, jak Gábina zpívá a proto vlast-

ně vznikla Tenebra. V minulosti jsem dělal

na nějakých svých projektech, ale vždycky

to ztroskotalo na zpěvu, prostě to nebylo

ono, až Gábina… Má pro mě zajímavý hlas

a pro lidi asi taky, myslím. 

Gábi: Zpívám už patnáct let po různých

kapelách. Často jsem slýchala od lidí, proč

nedělám vlastní tvorbu.

Proč jsou vaše texty tak temné?

Znamená to, že jste pesimisté?

Maré: Tak to je těžká otázka. Texty se

odvíjí od našeho textaře, kterým je baskyta-

rista Vojta Grepl. Nám ten styl prostě vyho-

vuje. Na pódiu prostě nejsme veselí :-). 

Gábi: Nám se líbí, že jsou naše texty

takové tajemné, musí se nad nimi pře-

mýšlet. Zpívat o hezkých věcech, o lásce a

tak, to už tady všechno bylo, spíš se chceme

odlišit. 

Maré: Všichni v kapele se známe dlouho,

máme za sebou kus společnýho života a

víme o sobě. Hudbu skládám já, Vojta texty

a Gabča si pak dělá aranžmá, ale je to tako-

vá kolektivní práce. 

Natočili jste zatím jedno demo, chystáte

nějaké nové nahrávky?

Maré: Zatím ne, upřednostňujeme koncer-

tování. Vlastně i to demo vzniklo na propa-

gaci koncertu. 

Na vašem webu jsem se dočetl o vašem

úspěchu na soutěži Hybaj na plac.

Skončili jste druzí z celé republiky, to je

skvělé, ne?

Maré: No, tak úspěch, tak jo, ale my se

soutěžím tak nějak vyhýbáme. Byli jsme

pouze na těch, kde je publikum. Dělat

někde nějaký casting před porotou, to není

nic pro nás. Vybíráme si akce, kde hraje

kapela se zvučným jménem, což zaručí, že

přijdou lidi. Soutěže jsou pro nás spíš tako-

vá forma propagace. O ceny nám nikdy

nějak nešlo…

Kam míříte, kde se vidíte třeba za pět

let?

Maré: Těžko říct. Naším cílem je oslovit co

nejvíc posluchačů samozřejmě, aby se jim

naše muzika líbila. Zatím na nás chodí lidi

spíš ze zvědavosti, ale třeba v Brně už hra-

jem pravidelně a tvoří se tam jádro věrných

návštěvníků. Fanouškovská základna tepr-

ve vzniká, proto chceme vydat desku až

někdy později, nějak s tím nespěcháme.

Gábi: Máme natočený nějaký záznamy z

koncertu na DVD, a když někdo vyloženě

chce, tak si ho koupí, třeba po koncertu. 

Co připravujete kromě listopadového

koncertu v Appolu 13?

Maré: Koncem ledna vyrazíme na turné po

moravských městech, budem hrát v Ostra-

vě, Opavě, Olomouci, Zlíně, Brně a dalších

městech.

S novými skladbami?

Maré: Jo, přes léto jsme byli zavření ve

studiu a skládali. Ale jinak tvoříme pořád. 

Máte nějaké hudební vzory? V recenzích

vás přirovnávají ke Stromboli, Precedens…

Je nějaká škatulka, do které byste se

zaškatulkovali :-)?

Maré: Nikdo nás zatím nikam nezaškatul-

koval a my o žádné škatulce nevíme :-).

Hrajem takovou hudbu s příměsí elektroni-

ky prostě. Stromboli tam asi trochu cítit je,

protože Pavlíčkova tvorba se mi líbí, ale

nějaké skladby máme z úplně jiného soud-

ku. Není to tak, že by v naší hudbě musela

být elektronika, ale snažíme se hrát rock

moderně, napříč různými styly, různými

vrstvami.

Gábino, váš zpěv je velmi osobitý, máte

nějaký svůj vzor? Učil vás někdo zpívat?

Gábi: Zpívám asi od patnácti, nikdo mě

neučil. Tehdy se mi líbila Pavla Forstová,

dá se říct, že to byl můj vzor. Jinak techni-

ky zpívání jsem vyčetla z knížek, jsem

samouk. 

Maré: Myslím, že Gabčin zpěv je natolik

originální, že ji nejde s nikým srovnávat.

U většiny kapel najdete nějaké vzory nebo

styly, které je ovlivňují. U nás to asi nejde,

a je to hodně díky zpěvu Gabči, zároveň si

od toho hodně slibujem. Jak už jsem říkal,

Tenebra je od začátku šitá na Gábin projev

a barvu hlasu. 

Kdo jsou vaši posluchači?

Maré: Co se dívám na koncertech, tak to

nejsou nějací pařmeni, spíš vnímají texty,

poslouchají muziku. Při naší hudbě se lidi

neodvazují, že by mlátili hlavama a tak, fakt

spíš poslouchají.

Gábi: Jo, máme spíš posluchače než šou-

meny :-).

Maré: No, ale to neznamená, že jen tak sto-

jíme na pódiu, my šou děláme :-). Teď

vážně, naše texty prostě nejsou na odvaz,

jsou na poslouchání. Elektronika vytváří

vedle kytary, basy, bicích a zpěvu nějakou

náladu a ta se musí prožít…

Jak se žije rockovým muzikantům? 

Maré: Kapel je moc, každá chce hrát a lidí

chodí na koncerty čím dál míň. Mně se zdá,

že čím dál víc lidem se nechce přemýšlet,

něco řešit, chodí se na jednoduchou hudbu

zapařit si, odvázat se, lidi to berou jako

zábavu, ne jako umění. Spíš se snažíme hrát

ve větších městech.

Gábi: Je fakt, že ve větších městech jsou

jakoby úplně jiný lidi, jiné publikum.

Maré: No protože tam ta menšina, která

čeká od hudby víc, je větší, tím to je. 

V listopadu tedy vystupujete v Apollu, už

jste tam hráli?

Maré: Loni dvakrát, a reakce byly vcelku

pozitivní, tak se na listopadový koncert

těšíme. Budou s náma hrát ještě dvě brněn-

ské kapely, MistyWays, což je progresivní

gothic metal s dívčím vokálem a metalový

Ironcross. 

TENEBRA - z latinského tenebrae (temno-
ta) vyjadřuje celkovou náladu kapely, hutné
kytary zdůrazněné rytmikou, melodický,
místy až vypjatý zpěv reprodukující mírně
depresivní texty, celkovou náladu mnohdy
dokreslují elektronické zvuky a ruchy.
Složení Tenebry: Maré Image – kytara,
programming, Vojtěch Grepl – baskytara,
Zed – bicí, Gabriela V.G. – zpěv. 

Více info na www.tenebra.cz

Partie s černými kameny
M.Image / V.Grepl

Vznešené figurky si tiše hledají své místo
na míle vzdáleny od rozkoší a jistot
Bílá střídá černou na bitevním poli
Spaseni v nedohlednu, role střídá roli

To jednoznačné bojiště, ta triviální mapa
jim nedopřeje oddechu, jen nadosmrti tápat
Král obětoval pěšáka pro zachování rodu
Píší svoje závěti, hynou hned při porodu

REF:
A tak když začíná nová partie
není vůbec jasné, kdo to tu přežije
Učaruj dámě a opanuj koně
pochovej slabé a zmocni se ohně. 

TENEBRA: zleva Maré Image, Vojtěch Grepl, Gabriela V.G., Zed.



(výběr z materiálu zpracovaného 
městskou policií. Kompletní verze je k 
nahlédnutí na městské policii) 

Snahou vedení města i městské poli-
cie je mít moderní městskou policii. 
Moderní policie musí řešit nikoliv pou-
ze důsledky protiprávních jednání, ale i 
jejich příčiny. Na úseku boje s krimina-
litou a porušování veřejného pořádku 
se jedná zejména o zvyšování prestiže 
policie jako takové, častější a otevře-
nější komunikaci s veřejností, s občany, 
přítomností hlídkové a zejména okrsko-
vé služby v ulicích, tedy preventivním 
působením strážníků v místech, časech a 
zaměřením do problematik. V neposled-
ní řadě i realizací jednotlivých programů 
prevence kriminality.

Každodenní službou v ulicích jsou 
zadržováni pachatelé trestných činů, kteří 
jsou předáváni Policii ČR. Tento ukazatel 
nevypovídá sice o stavu trestné činnosti, 
ale je důležitým měřítkem a významným 
faktorem snižování kriminality a získá-
vání důvěry veřejnosti v policii. 

Na úseku veřejného pořádku jsou nej-
častějšími přestupky zejména:

- vandalismus obecně – poškozování 
dopravních značek, odpadkových košů,   
městského mobiliáře, poškozování 
popelnic, atd., který však  patří do oblasti 
přestupků proti majetku

- rušení nočního klidu – ve spo-
jení s alkoholem jsou evidovány 
případy skupinek, které pod vlivem 
alkoholu ruší noční klid, ale jedná 
se i o rušení nočního klidu z restau-
rací a heren. Ve městě je heren a 
barů příliš mnoho, osoby blízké 
věku mladistvým tyto navštěvují a 
požívají alkohol, který je příčinou 
páchání další tr. činnosti. 

- skládky a znečistění veřejného pro-

stranství – jedná se zejména o čistotu 
kolem popelnic.

Z analýzy vyplývají problémové okru-
hy, které chceme řešit. Není to o tom, že v 
těchto oblastech jsou statistická čísla hor-
ší než v jiných městech, ale je to o tom, 
že je chceme co nejdříve řešit. Jedná se 
zejména o:

1. V oblasti situační prevence klást 
důraz na výkon hlídkové služby, která 
svou přítomností v okrscích a adekvátní 
včasnou reakcí zajišťuje bezpečí slušným 
občanům a znemožní snahu případných 
pachatelů tr. činnosti či pachatelů, kteří  
narušují veřejný pořádek.

2. Dále v oblasti situační prevence 
zkvalitnit městský kamerový systém a 
technickou podporu pro přímý výkon 

služby.
3. V oblasti sociální prevence zaměřit 

obsah projektů na omezení patologických  
jevů u mládeže, zejména v oblasti jako je 
sprejerství, vandalství a drobné výtržnic-
tví, omezení drobného narušování veřej-
ného pořádku, zejména v souvislosti s 
návštěvami restauračních zařízení.

V oblasti kriminality pak za největ-
ší aktuální problém města Prostějova v 
prevenci kriminality považujeme prud-
ký nárůst nápadu majetkové kriminali-
ty, zejména krádeží prostých. Velká část 
těchto skutků se odehrává v nákupních 
centrech nebo na jejich parkovištích. 
Pozitivně vnímáme dlouhodobý pokles 
násilné trestné činnosti, ke kterému v 
Prostějově došlo v uplynulých letech.

K veřejnému pořádku ve městěK veřejnému pořádku ve městě

Informace SportAktuálně

Občanské sdružení sociální pomoci 
Prostějov zahájilo od 1. 10. 2008 v are-
álu Azylového centra Prostějov, Určická 
101 novou sociální službu - nízkopra-
hové denní centrum, na kterou má dle 
Zákona 108/2006 Sb. udělenou regis-
traci.

Nízkoprahové denní centrum posky-
tuje ambulantní služby pro osoby -  muže 
bez přístřeší.

Cílem nízkoprahového denního centra 
je naplňovat nabídku a realizaci dostupné, 
kvalifi kované a odborné sociální služby.

Toto zařízení slouží jako záchytný bod 
pro osoby – muže bez přístřeší starší 18 
let, kteří se ocitli v nepříznivé životní a 
sociální situaci. Současně je určené pro 
sociálně vyloučené nebo ohrožené soci-
álním vyloučením, k navázání prvotního 
kontaktu s nimi, poskytnutí pomoci při 
řešení jejich problémů.

V mnoha případech se tak vyřeší 
otázka přechodného ubytování a zabez-
pečení základních životních potřeb pro 
ohroženou skupinu obyvatel v regionu 
Prostějov a v návaznosti  na to rizik spoje-
ných s bezdomovectvím.

Klientům jsou nabízeny možnosti 
využití dalších sociálních služeb, které 
poskytuje Azylové centrum Prostějov, 
jako např. noclehárny, azylový dům, soci-
ální poradenství.

Tuto službu zahajujeme v tomto obdo-
bí záměrně, blíží se zima a bezdomovci v 
Prostějově nemají kde přebývat.

V rámci výše uvedené služby bude 
všem klientům centra poskytována polév-
ka, čaj a káva.

 Dále jsou pro ně vytvořeny podmínky 
pro osobní hygienu a bude jim umožněno 
vyprání osobního prádla.

 V nízkoprahovém denním centru je 
také vytvořen prostor pro sociální pora-
denství.

Obsahem sociálního poradenství je 
poskytnout klientům informace, při-
spívající k řešení jejich nepříznivé soci-
ální situace, bude jim nabídnuta forma 
pomoci nebo alternativa sociální služ-
by, která by mohla urychlit řešení jejich 
situace.

Provozní doba nízkoprahového den-
ního centra – pracovní dny od 7.00. do 
17.00 hod.

Služba se poskytuje bezplatně.
Kapacita zařízení je 15 míst.
Očekávaným dopadem provozu toho-

to zařízení je pomoc rizikovým skupinám 
obyvatel regionu Prostějov, poskytnutí 
podpory a odborné pomoci při řešení 
jejich problémů. V  plánu je potom  reali-
zace dalších sociálních služeb, které Azy-
lové centrum Prostějov poskytuje a dále 
eliminace rizik spojených s bezdomovec-
tvím. -k-

Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací Volný čas

Nízkoprahové denní centrum

Do konce roku 2008 mají senioři mož-
nost získat od Městské policie Prostějov 
bezplatně bezpečnostní řetízky k zabez-
pečení svého bytu. Do 15. listopadu se 
mohou přihlásit invalidé, osamoceně 
žijící osoby nad šedesát let, nebo občané 
starší 65 let.

„Kontaktovat nás mohou telefonicky na 
číslo  602 758 504, 582 402 261 - přímo, 

nebo na linku Městské policie Prostějov 
582 402 222. Je možná i osobní návštěva 
na služebně, která má sídlo v ulici Havlíč-
kova č.2-4. Díky zájmu občanů probíhala 
tato akce i v letošním roce a zatím bylo 
namontováno 80 řetízků. Město pro letoš-
ní rok vyčlenilo částku ve výši 16 000,- 
Kč,“uvedla Jana Adámková ze skupiny 
prevence. -ja-

Zájemci o bezpečnostní 
řetízky mají znovu šanci 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Přestupky celkem 7319 8050 7359 7524 7219 9006 9950 10959

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Vypátráno vozidel 0 1 2 1 6 1 3 4
Vypátráno osob 1 7 4 10 4 10 9 4
Zadrženo pachatelů 33 48 40 46 32 44 27 45
Předvedeno osob 84 107 167 139 73 67 64 142

31. října 200831. října 2008 2525



Informace Školství 
a sociální oblast SportVolný časAktuálně

Pumlovská přehrada se nachází na 
říčce Hloučele, asi 5 km od města Pros-
tějova. Je jednou z našich nejstarších pře-
hrad. Hlavním smyslem tohoto vodního 
díla, byla snaha snížit povodňové škody, 
zlepšit průtok a možnost nouzového 
zásobení města vodou.

Přehradní nádrž byla budována v 
letech 1913-1914, následně v letech 1921-
1932. Na stavbě tehdy pracovali i dělní-
ci z Itálie. Vodní dílo vzniklo na ploše 
několika původních středověkých rybní-
ků. Největší z nich se jmenoval Zlechov. 
Při nízkém stavu hladiny, je možné vidět 
původní starou hráz tohoto rybníka.

Dnešní rozloha Plumlovské přehrady 
činí 68 ha. Objem nádrže má 5,56 mil. 
m3. Sypaná hráz  je v koruně dlouhá 
465,5 m a její výška je 17 m. Kóta maxi-
mální hladiny je 277,5 m n. m. . Přehrada 
slouží převážně k rybolovu a rekreační-
mu vyžití obyvatel blízkého města, uvádí 

internetová encyklopedie WIKIPEDIA. 
Co se týče zmiňovaného rekreačního 

vyžití obyvatel, tak to je bezesporu závislé 
zejména na kvalitě vody v nádrži. Posled-
ní dvě sezony sice naznačily, že krátko-
dobá opatření formou chemického ošet-
ření přehrady, jsou účinná, ale pouze na 
omezenou dobu. Přehradu je nutno revi-
talizovat důkladněji. Vypustit, odbagro-
vat sedimenty, vyčistit a znovu napustit. 
Ovšem i voda, která do přehrady přitéká, 
musí splňovat v boji proti sinicím určité 
parametry. Jaký tedy může být další vývoj 
ozdravění nádrže nedaleko Prostějova? 
Tímto projektem se už delší dobu zabý-
vá mimo jiné i poslanec za Prostějovsko 
Radim Fiala (na snímku)

 „Ve spolupráci s ministrem vnitra Iva-
nem Langerem, který má stejně jako já k 
přehradě velmi úzký vztah, jsme se pro 
ni rozhodli udělat víc, než jsme dokáza-
li dosud,“ říká poslanec za Prostějovsko 
Radim Fiala. Nejrůznější analýzy proká-
zaly, že na základě dnešních poznatků 
se jako nejvhodnější forma jeví odtěžení 
sedimentů ze dna obou na sebe navazují-
cích nádrží. S vypouštěním přehrady by 
se mělo při ideálním průběhu přípravy 
začít podle Fialy na podzim příštího roku, 
na jaře by měla začít těžba. „Dále je třeba 
odvést dvěma rameny kanalizace všechny 
odpadní vody mimo přehradu. A zároveň 
je nutné dokončit odkanalizování všech 
obcí do těchto větví tak, aby celá Hloučela 
byla zbavena ekologické zátěže,“ konstato-

val poslanec.
Finanční prostředky na realizaci sta-

milionové investice mají být zajištěny z 
nejrůznějších zdrojů s tím, že závazné 
přísliby existují už dnes.

 
Plánovanou revitalizaci 

vítá i Povodí Moravy. 

„O nezbytnosti opatření ke zlepšení kva-
lity vody v nádrži Plumlov i Podhradském 
rybníku vypovídají nejen výsledky monito-
ringu prováděného Povodím Moravy, s.p., 
Krajskou hygienickou stanicí, ale i závěry 
v loňském roce dokončené studie „Čistá 
Hloučela a vodní nádrž Plumlov“. Tuto stu-
dii zpracovala fi rma  Pöyry Environment 
a.s. na základě objednávky Mikroregio-
nu Plumlovsko. Zlepšení situace na obou 
vodních plochách lze očekávat pouze za 
předpokladu, že bude realizován celý kom-
plex opatření  - realizace opatření v povodí 
(komplexní pozemkové úpravy, výstavba 
čistíren odpadních vod s odstraněním 
živin - třetím stupněm čištění, dobudování 
těchto třetích stupňů čištění u stávající čis-
tíren, odstranění vypouštění nečištěných 
odpadních vod jak do obou nádrží, tak do 
vodních toků, či dešťové kanalizace), tak 
opatření v nejbližším okolí vodních ploch 
a též v nádrži a Podhradském rybníce. A 
právě k posledním zmíněným opatřením 
se Povodí Moravy, s.p., jako jejich správce 
hlásí. V návaznosti na dokončenou studii 
Povodí Moravy, s.p. změnilo ve prospěch 

kvality vody rybí hospodaření na Podrad-
ském rybníku a zahájilo přípravu revitaliza-
ce celého území nad Plumlovskou nádrží. 
Tato revitalizace představuje odbahnění 
Podhradského rybníka a výstavbu dvou 
přednádrží ke snížení vnosu živin i sedi-
mentů do rybníka a vlastní nádrže.V 
současné době byla zahájena i příprava 
dokumentace pro odtěžení sedimentů 
z nádrže Plumlov. Samotná revitalizace 
území nad nádrží však bez odstranění 
bodových zdrojů znečištění a plošného 
znečištění (splachů ze zemědělsky obhos-
podařované půdy) nezabezpečí požado-
vané zlepšení kvality vody v nádrži. A 
zde může každý, kdo v zájmovém území 
žije, či na zemědělských pozemcích hos-
podaří začít sám u sebe  a situaci zlepšit 
– nepoužívat prací, či mycí prostředky 
se zvýšeným  obsahem fosforu, legálním 
způsobem likvidovat odpadní vody, či 
správným způsobem – správnou hospo-
dářskou praxí obhospodařovat pozemky 
podél vodních toků apod.,“ vyjádřil svůj 
názor za Povodí Moravy Dr. Ing. Anto-
nín Tůma.

Jednou obcí, která se pustila do pra-
cí směřujících k ozdravění přehrady je 
Krumsín, kde vrcholí výstavba biologic-
kých rybníků. „Ty jsou nyní spouštěny do 
zkušebního provozu a pokud vše bude 
fungovat, jak má, mohly by zhruba od 
června příštího roku začít působit napl-
no,“ potvrdil starosta Krumsína Jaroslav 
Střelák.

Plumlovská přehrada – jak dál?Plumlovská přehrada – jak dál?
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13. 11.  18.00  KLUB  REIKI - Národní dům v Prostějově - červený salonek  
ČT                Astrologie a možnosti ovlivnění osudu. Velmi zajímavá před-

náška o možnosti praktického využití poznatků astrologie pro řešení různých život-
ních situací a její    pomoc při rozhodování, jak řešit problémy optimálním způso-
bem. Vystoupí:  Ing. Miloslav PONKRÁC, který ve své praxi vychází z poznatků a 
zkušeností   evropských a světových astrologů. Problematikou se zabývá řadu let a 
na jeho profi l se můžete podívat na www.ponkrac.net

Harmonizačně-léčebná meditace. Povede:   Dr. Ladislav HODEK -prezident Aso-
ciace reiki. Srdečně zveme všechny zájemce.  Vstupné 90 Kč  

14. 11.  16.00  REIKI I. stupeň – Národní dům v Prostějově - červený salonek
PÁ    Přednáška pro širokou veřejnost /asi 0,5hod/. Následuje semi-

nář pro  zájemce o inicializaci /naladění/ na I. stupeň reiki. Přednáška a inicializace 
- Dr. Ladislav Hodek - prezident Asociace reiki.

15. 11.  10.00  REIKI II. stupeň - Národní dům v Prostějově - červený salonek
SO                 Seminář s inicializací na II. stupeň reiki. Přednáška 
  a inicializace - Dr. Ladislav Hodek -prezident Asociace reiki
15. 11.  14.00  VÝBĚROVÝ SEMINÁŘ podle zájmu. 
SO  Národní dům-červený salonek            
               Možnosti: Reiki III.st., Karuna KI I.,II. a III.st., 
  Filipínský magnetismus I. nebo II.st..Přednáší Dr. Ladislav 
  Hodek-prezident Asociace reiki ČR a SR. 
  INFO: 582 336 195 /zázn./, www.reikisk.cz  / informace 
  o jednotlivých technikách /. Zájem o semináře zavolejte 

 do 11. 11. na uvedené telefonní číslo.                         

VZDĚLÁVACÍ AKCE
SOS - Sdružení obrany spotřebite-

lů upozorňuje, že se stále častěji obje-
vují případy, kdy spotřebitelé uzavírají 
smlouvu se společností v domnění, že 
jde o smlouvu o poskytnutí spotřebitel-
ského úvěru. Ale při bližším prozkoumá-
ní smlouvy zjistí, že jde jen o možnost 
zprostředkování úvěru v závislosti na 
bonitě spotřebitele, a to za poplatek, kte-
rý je v případě negativního ohodnocení 
nevratný.

Mnozí spotřebitelé, kteří neuspějí s 
žádostí o půjčku u banky, se následně obra-
cejí na různé nebankovní subjekty. Mnoho 
těchto subjektů však neposkytuje úvěry, ale 
poskytuje pouhou možnost zprostředko-
vání úvěru, a to většinou bez záruky jeho 
sjednání a za poplatek. Tento poplatek se 
v případě, že úvěr pro spotřebitele nebyl 
zprostředkován, spotřebiteli nevrací, prá-
vě s poukazem na skutečnost, že předmět 
smlouvy společnost splnila. Tím jsou vět-
šinou různá fi nanční poradenství, ohod-
nocení bonity klienta či zpracování údajů 
klienta za účelem zprostředkování úvěru a 
nikoli poskytnutí úvěru.

Na naše sdružení se nedávno obrátila 
spotřebitelka, která podobnou smlouvu 
uzavřela. Měla zájem o úvěr, namísto toho 
podepsala smlouvu, jejímž předmětem 
bylo pouhé zprostředkování a poskyt-
nutí „fi nančních“ služeb. Za zpracování 
údajů, prověření bonity a eventuálního 
zprostředkování zdroje fi nancování a s 
tím spojených služeb zaplatila poplatek 
přesahující částku 4 000 Kč, aniž by jí byl 
úvěr poskytnut. Smlouva dále obsahova-
la ustanovení, že v případě negativního 
ohodnocení bonity klienta je poplatek 
nevratný. Úvěr na základě negativního 
ohodnocení bonity poskytnut nebyl a 
poplatek společnost nevrátila. 

„S ohledem na tyto skutečnosti, upo-
zorňujeme spotřebitele, že musí věno-
vat pozornost při uzavírání smlouvy 
také smluvním podmínkám a pečlivě 
si je pročíst, nejlépe mimo provozovnu 
společnosti a smlouvu uzavřít až v pří-
padě porozumění všem ustanovením 
ve smlouvě,“ zdůrazňuje právník SOS 
J i ř í 
Žůrek. 

Pozor na zprostředkovatele úvěrů
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Vítězové soutěže O nejkrásnější 
zahrádku si ve středu 24. září pře-
vzali na prostějovské radnici z rukou 
senátorky Boženy Sekaninové své 
ceny. „Dříve jsem jako místostarost-
ka města Prostějova organizovala 
podobnou soutěž. Myslím ale, že by 
bylo nespravedlivé, kdybych tentokrát 
vyhlásila toto klání pouze pro prostě-
jovské občany. Vyzdobené zahrádky 
přihlášených účastníků z celého mého 
senátního obvodu hodnotily v uplynu-
lých měsících dvě komise – odborná 
a laická. Posuzovali jsme výzdobu z 
hlediska barevnosti, pracnosti, nápa-
du, případně i skladby dřevin. Jsem 
velmi ráda, že se soutěž setkala s ohla-
sem a vstřícným přijetím na obcích. 
Těším se na další spolupráci a při této 
příležitosti bych ráda poděkovala i 

zástupcům společnosti SEMO Smrži-
ce, kteří věnovali ohodnoceným krás-
né ceny. Už teď začínáme připravovat 
další ročník, kdy počítáme s vyhláše-
ním přesných termínů začátkem roku 
2009 . Zcela jistě budeme zase hodno-
tit letní úpravu zahrádek, kdy je příro-
da nejpestřejší,“ objasnila budoucnost 
soutěže O nejkrásnější zahrádku sená-
torka Sekaninová.

Výsledky soutěže:
1.cena a - pan Grepl Suchdol - Labudice 
b- paní Marie Dopitová - Pěnčín
2. cena a- paní Hýblová - Otaslavice
b – paní Hana Jakšová - Srbce
3.cena a -  manželé Crhovi - Slatinky
b  - paní Monika Ponížilová - Smržice
speciální cena -ZŠ Melantrichova PV
 -jg-

Senátorka ocenila nejkrásnější zahrádky regionu

V letních měsících byl hygienický dozor 
směřován na provozovny stravovacích 
služeb  s odpoledním a  nočním  provozem 
a to především  na  venkovní občerstvení 
včetně klasických hostinců. Nebyly opomí-
jeny ani restaurace provozující celoročně a  
prakticky celodenně. V průběhu letní sezó-

ny  naros-

tl počet podnětů a stížností zákazníků na 
stravovací a potravinářské provozovny, tyto 
stížnosti byly řešeny přednostně.

I nadále se hygienici setkávali s nedostatky 
v provozní hygieně, nedodržení technologic-
ké kázně, nedodržení záručních lhůt a doby 
spotřeby, nedodržení limitů kritických kont-
rolních bodů a podobně.

Za porušení zásady správné výrobní a hygi-
enické praxe vyplývající z legislativy Evropské 
unie s možností negativního dopadu na zdra-
ví konzumenta byly uloženy sankce. K dneš-
nímu dni bylo uděleno v provozovnách stra-
vovacích služeb na okrese Prostějov   celkem 
94 sankcí v celkové výši 244 200 korun.

Součástí hygienického dozoru je i odběr 

vzorků a to teplých pokrmů, výrobků „stude-
né kuchyně,“ cukrářských výrobků a zmrzli-
ny. K dnešnímu dni všechny odebrané vzorky 
pokrmů vyhovovaly  mikrobiologickým limi-
tům dané EU. MVDr.Zuzana Bartošová

vedoucí oddělení hygieny výživy a před-
mětů běžného užívání KHS Olomouckého 
kraje,územní pracoviště Prostějov                                              

Ohlédnutí za letní sezonou z pohledu hygieniků

Nutriční defi city – nedostatky důležitých 
živin, vitamínů, minerálů a stopových prvků 
ve stravě jsou až u 80% dospělé populace. Nej-
horší situace je logicky u chronicky nemoc-
ných osob, zejména při zánětlivém onemoc-
nění střeva u seniorů a lidí po chemoterapii. 
Ale ani střední generace nebo děti na tom ne-
jsou o mnoho lépe. V české stravě je tradičně 
nedostatek vlákniny, což podmiňuje vysoké 
procento výskytu rakoviny tlustého střeva. 
Nevhodné složení stravy má zásadní vliv také 
na naši imunitu. Oslabená imunita se proje-
vuje nejen častým nachlazením, virózami, 
ale i boreliózami a rozvojem závažných typů 

nádorů se všemi negativními důsledky. Není 
pochyb, že mimo zmíněnou vlákninu je ve 
výživě výrazný nedostatek antioxidantů. Se 
vzrůstajícím věkem se v těle hromadí stále 
více volných radikálů a produkuje se méně 
přirozených antioxidantů. Tím vzrůstá 
riziko rakoviny a srdečních onemocnění. 
Nedostatek kyseliny listové podmiňuje zvý-
šenou hladinu homocysteinu v krvi, který 
je nebezpečnější pro rozvoj ateriosklerózy 
než cholesterol. Hyperhomocysteinemie 
poškozuje cévní stěnu jak žil, tak tepen. 
Zvýšený výskyt degenerativních  změn 
velkých kloubů, ale také kloubních pouz-

der, šlachových úponů a osteoporóza jsou 
projevem nedostatku nutričních složek 
potřebných pro dobrou regeneraci celého 
pohybového aparátu, a to jak jeho vazi-
vových složek, tak také chrupavek a kostí. 
Vysoký  výskyt osteoporózy ve vyšších 
věkových kategorií přitom lze významnou 
měrou příznivě ovlivnit dostatkem potřeb-
ných nutrientů v kombinaci s fytoestrogeny. 
Podstatná část populace v České republice 
má závažné problémy s vlastní střevní mik-
rofl órou, což se projevuje nejen střevními 
obtížemi, označovanými jako dysmikrobie, 
ale také sníženou imunitou. Zásadní podíl 

má na tom nevhodná výživa a řada léků, 
zejména antibiotika, která střevní mikro-
fl óru výrazně narušují. Je proto zřejmé, že 
používání určitých potravních doplňků, 
které tyto nedostatky mohou korigovat je 
pro podstatnou část populace nezbytné 
pro udržení zdraví nebo vyléčení celé řady 
i tzv. nevyléčitelných nemocí jako je např. 
alergický ekzém, lupenka, vysoký krevní 
tlak, zažívací obtíže atd. K dispozici je jich 
na trhu v České republice celá řada. A jak 
se pozná kvalitní doplněk výživy ? O tom 
příští měsíc. Osobní konzultace tel. 725-
667 555. -ls-

NUTRIČNÍ DEFICITY, A JAK SE S NIMI VYROVNAT ? 
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Již druhým školním 
rokem se na prostějov-
ském Gymnáziu Jiří-
ho Wolkera vyučuje ve 
sportovních  třídách 
otevíraných pro žáky 
9. tříd základních škol. 
Přestože letošní škol-
ní rok neukrojil ještě 
ani čtvrtinu svého času, škola se 
už začíná připravovat na studenty-
sportovce, kteří budou přijati pro 
rok 2009/2010.

„Projekt sportovních tříd se uká-
zal být velmi úspěšným, a tak není 
divu, že v něm hodláme pokračovat. 
Máme zájem o talentované sportovce, 
kterým nabízíme individuální pří-
stup umožňující spojit náročné stu-
dium s výkonnostním či vrcholovým 
sportem,“ potvrzuje zástupce ředitele 
GJW Michal Műller. Pro příští školní 
rok počítá gymnázium opět s otevře-
ním dvou prvních ročníků pro žáky z 

devátých tříd, z nichž jedna 
třída bude určena pro všeo-

becné gymnázium, druhá bude spor-
tovní. 

UČEBNÍ PLÁN TŘÍDY 
VŠEOBECNÉHO GYMNÁZIA 

A TŘÍDY SPORTOVNÍ 

Rozdíl v učebních plánech je v tom, že 
hodiny tělesné výchovy jsou ve sportov-
ní třídě navýšeny ze dvou na čtyři týdně. 
„Tento nárůst jde na úkor praktických 
cvičení z přírodovědných předmětů. 
Zbývající počet hodin do 33 za týden je 
shodný se všeobecným gymnáziem. Stu-
dent si však při zvýšeném sportovním 

vytížení může v rámci svého individu-
álního vzdělávacího plánu odložit kla-
sifi kaci na pro něj vhodnější termín. K 
samozřejmosti patří konzultační hodiny 
a individuální přístup učitele,“ pokra-
čuje Műller. Třída je koncipována jako 
všesportovní.  „Největší podíl zde čítají 
zástupci kolektivních sportů jako basket-
balisté, fotbalisté, hokejisté, volejbalistky, 
z individuálních sportů jsou to pak atle-
ti, tenisté, plavci, boxeři a máme tu i dvě 
studentky, které mají vavříny z mistrovství 
světa ve sportovním tanci. Většina studentů 
se věnuje výkonnostnímu sportu na úrovni 
kraje, výjimkou však nejsou ani zástupci 
extraligy na celostátní úrovni, posledním 
velkým úspěchem je druhé místo Jana 

Lipového z mistrovství Evropy juniorů v 
basketbale v Itálii,“ upřesňuje.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Uchazeči o studium na GJW budou 
absolvovat přijímací řízení podle nové 
legislativy. Informace najdou od lis-
topadu na webových stránkách www.
gjwprostejov.cz.  Do sportovní třídy je 
třeba k přihlášce ke studiu přiložit vyjá-
dření a doporučení sportovního klubu či 
tělovýchovné jednoty, kde je uchazeč čle-
nem. O sportovních talentových zkouš-
kách se zatím neuvažuje. 

„Pokud student z jakéhokoli důvodu 
ukončí sportovní kariéru, nezachová-
me se k němu macešsky a umožníme 
mu studovat ve sportovní třídě i nadá-
le. Naším cílem totiž mimo jiné je, aby 
absolventi GJW i ze sportovní třídy byli 
konkurenceschopní u přijímacích zkou-
šek na vysoké školy,“ zdůraznil závěrem 
zástupce ředitele GJW Michal Műller.

Sportovní třídy na Gymnáziu Jiřího Wolkera „jedou“

SportKaleidoskop 
informací Volný čas

 Všichni studenti se sportovními 
ambicemi k nám mají dveře otevřené
 Mgr. Michal Műller, zástupce ředitele 

Gymnázia Jiřího Wolkera.‘
‚

Dne 5.11.2008 od 8:00 – 17:00 pro-
běhne ve Společenském domě Pros-
tějov s.r.o. Komenského 6 (KaSC) již 
14. ročník přehlídky středních škol. 
Na akci, jejímž organizátorem je 
SCHOLA SERVIS a partnerem město 
Prostějov, se bude prezentovat více 
jak 40 vystavovatelů, z nichž většinu 
tvoří zástupci středních škol nejen z 
našeho regionu. Přehlídku navštíví 
každoročně stovky žáků základních 
škol, jejich rodičů nebo zákonných 
zástupců a pedagogických pracovní-
ků.

Akce je určena pro všechny, kteří 
mají zájem získat důležité informace 
při rozhodování o volbě povolání z 
oblasti nabízených oborů, podmínek 
přijímacího řízení, ale i uplatnění zvo-
lených profesí v praxi.  

Proto zde bude zastoupeno také 
Informační a poradenské středisko pro 
volbu a změnu povolání (IPS) Úřadu 
práce v Prostějově. Jeho zástupci rádi 
návštěvníkům

poskytnou aktuální informace o 
uplatnění absolventů jednotlivých obo-
rů různých škol, pomohou vyhledat 
školu nebo obor i mimo prostějovský 

region a poradí s orientací 
v oblasti volby povolání. V 

plánu je opět DVD projekce profesí, 
o kterou bývá velký zájem, sloužící k 
doplnění představy o vybraném nebo 
zvažovaném povolání. Veškeré konzul-
tace a služby budou poskytovány bez-
platně a to i v případě, že návštěvník 
bude mít zájem o další schůzku přímo v 
prostorách IPS, kterou najde na Plum-
lovské ulici 36, v sídle úřadu práce.

V evidenci Úřadu práce v Prostějově 
bylo k 30.9.2008 celkem 166 absolventů 
škol, z tohoto počtu se v průběhu měsíce 
září zaregistrovalo 149 nových absolven-
tů, z nichž většina ukončila studium v 
roce 2008. Ve srovnání se stejným obdo-
bím roku 2007 eviduje ÚP o 30 absol-
ventů méně, což je způsobeno zvýšeným 
zájem zaměstnavatelů o pracovní síly a 
to také o mladé lidi bez praxe. Největší 
zájem mají fi rmy o absolventy s oborů 
strojírenství (zámečníci, soustružníci, 
obsluha CNC techniky), zedníky, truh-
láře, šičky a švadleny. Absolventi s eko-
nomickým vzděláním hledají uplatnění 
podstatně obtížněji, proto rodiče i dospí-
vající by měli při volbě školy a oboru 
zvažovat možnost budoucího uplatnění 
na trhu práce.

Na setkání  se těší nejen Petra 
Škultety, pracovnice IPS Úřadu práce 
v Prostějově  

BURZA ŠKOL

Detašované pracoviště Fakulty textil-
ní v Prostějově vyučuje studenty baka-
lářského studijního programu Techno-
logie a řízení oděvní výroby již 16 let. 
První studenti nastoupili tehdy ještě na 
Ústav technologie a řízení oděvní výro-
by v akademickém roce 1992/93. Od té 
doby si pracoviště vybudovalo silnou a 
stabilní pozici jak v rámci Fakulty tex-
tilní, tak ve městě Prostějově. V součas-
né době studuje na Katedře technologie 
a řízení konfekční výroby 145 studentů 
přičemž 58 z nich v nově akreditované 
kombinované (dálkové) formě studia. 
O tuto formu studia je velký zájem, kte-
rý předčil očekávání při jejím zavedení 
v roce 2006. První absolventi kombi-
novaného studia budou promováni v 
únoru 2010. Pracoviště kromě výuky 
v bakalářském studijním programu 

slouží i jako konzultační středisko stu-
dentů postgraduálního (doktorského) 
studia oboru Textilní technika.

Mimo výukové činnosti se katedra 
věnuje i činnosti výzkumné a vývojové. 
Nejvýznamnější část aktivit směřuje do 
oblasti studia mechanických vlastností 
spojů textilních výrobků, vývoje kon-
strukčního systému PDS-Tailor, nekon-
venčního tvarování oděvních materiálů 
a využití laseru v oblasti oddělovacího 
procesu a snímání postavy. Akademičtí 
pracovníci katedry jsou také pravidel-
nými přispěvateli řady mezinárodních 
konferencí.

Více informací o aktivitách katedry a 
možnosti studia naleznete na interneto-
vé stránce www.kkv.tul.cz  .

 Ing. Radim Šubert, Ph.D.
 vedoucí katedry

Fakulta textilní v Prostějově 
– výuka i výzkum
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PRO KOHO A PROČ JE TU CENT-
RUM PODPORY CIZINCŮ?

Služby Centra podpory cizinců jsou 
určeny pro všechny cizince žijící v pro-
stějovském regionu. Hlavním cílem naší 
činnosti je podpořit proces integrace 
těchto cizinců do naší společnosti a před-
cházet tak jejich sociálnímu vyloučení, 
diskriminaci a dalším rizikům spojeným 
se zvýšenou migrací. Některé naše akti-
vity mají multikulturní charakter a jsou 
tedy určeny pro lidi jakékoli národnosti 
včetně českých občanů.

SOUČASNÉ AKTIVITY CENTRA 
PODPORY CIZINCŮ

V září jsme zahájili další běh kurzů 
českého jazyka, a to kurz české gramati-
ky a kurz české konverzace. Nyní je do 
výuky češtiny zapojeno celkem 15 cizin-
ců, z nichž někteří navštěvují oba kurzy 
souběžně. V obou kurzech zbývá ještě 
několik volných míst.

Také jsme otevřeli volnočasový inte-
grační kurz angličtiny pro začátečníky 
určený pro zájemce z řad cizinců i Čechů. 
Tento kurz je plně obsazený a dochází do 
něj 13 účastníků. 

Další naší integrační aktivitou je pořá-
dání kurzů obsluhy počítačů pro začá-
tečníky - jak cizince, tak i Čechy. Zamě-
řujeme se zde především na využívání 
internetu. Výuka probíhá v malých sku-
pinkách. Nové běhy kurzu zahajujeme 
v šestitýdenních intervalech. Zároveň 
nabízíme možnost využití počítačů a 

internetu (v případě potřeby s asistencí) 
i mimo kurzy, a to nejen pro účastníky 
kurzů.

Dále cizincům nabízíme odborné 
poradenství a asistenci na úřady, posky-
tujeme informace o činnosti dalších 
organizací a institucí a o trhu práce. 

Součástí projektu je i nabídka k účasti 
na pravidelných křesťanských bohosluž-
bách přímo v Centru podpory cizinců, 
která pochopitelně platí pro lidi všech 
národností.

ZŘIZOVATEL
Zřizovatelem Centra podpory cizin-

ců je sdružení Žebřík, o. s., křesťanská 
organizace pro sociální práci, která byla 
založena v roce 2005. Žebřík o. s. sídlí 
v Olomouci, Voskovcova 8 a má IČO: 
27019896. 

KONTAKTY
E-mail: cpc.prostejov@seznam.cz,
Webové stránky: www.zebrik-os.cz

Telefony: Mgr. Jana Rozehnalová, 
vedoucí CPC, koordinátorka kurzů  – 
776 347 021

Mgr. Lenka Malíčková, sociální pra-
covnice, poradenství – 777 147 151

KDE NÁS NAJDETE?
V Domě služeb (pošta) na Vrahovické 

ulici č. 83, Prostějov - Vrahovice. 
Od vlakového nádraží směrem dopra-

va kolem prodejny Albert, znovu dopra-
va přes železniční přejezd, pak cca 300 
metrů rovně po Vrahovické ulici, Dům 
služeb je po levé straně.

PROJEKT CENTRA PODPORY 
CIZINCŮ PODPORUJÍ MIMO JINÉ 
APOŠTOLSKÁ CÍRKEV, MĚSTO PRO-
STĚJOV, MINISTERSTVO PRÁCE 
A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ÚŘAD PRÁ-
CE PROSTĚJOV, FIRMA LACHMAN 
INTERIER DESIGN 

CENTRUM PODPORY CIZINCŮ -  PROSTĚJOV

Od 1. 10. 2008 mají podnikatel-
ské subjekty možnost vytvářet elek-
tronické podání na svém počítači a 
odesílat je — podepsané platným 
kvalifikovaným certifikátem pod-
nikatele — do centrální Elektro-
nické podatelny Živnostenského 
rejstříku. Příslušný živnostenský 
úřad, který bude podnikatelem 
označen, podání zpracuje a pokud 
to bude možné také je elektronicky 
vyřídí. Aplikace k vytvoření a ode-
slání podání ve formátu Jednotné-
ho registračního formuláře (JRF) 
je k dispozici zdarma na veřejném 
webu Živnostenského rejstříku na 
adrese www.rzp.cz.

Aplikace elektronického podání JRF 
umožní:

• vytvořit podání pro ohlášení 
nové živnosti fyzické a právnické 
osoby,

• vytvořit podání pro ohlášení 
změny,

• uložit na disk resp. načíst z dis-
ku počítače vyplněné nebo částečně 
vyplněné podání, 

• zkontrolovat podání na úplnost 
vyplnění položek,

• podepsat podání elektronickým 
podpisem, odeslat do Elektronické 
podatelny Živnostenského rejstříku 
a vytvořit pdf soubor ve formátu JRF 
k tisku odeslaného podání.

Aplikace umožní využít pro vyplně-
ní podání číselníky a údaje z veřejné 
části Živnostenského rejstříku a ověřit 
adresy vůči registru UIR—ADR. 

Kromě vlastní aplikace najde pod-

nikatelská veřejnost na veřejném 
webu www.rzp.cz příručku s podrob-
ným popisem instalace, obsluhy a 
možností využití této nové služby 
Živnostenského rejstříku.

Pro podnikatele, kteří nemají svůj 
počítač, nechtějí si pořizovat elek-
tronický podpis nebo chtějí vypl-
nit složitější podání, je k dispozici 
obdobná aplikace na Centrálních 
registračních místech všech živnos-
tenských úřadů. Pracovník úřadu ve 
spolupráci s podnikatelem vytvoří 
podání na počítači a vytiskne je ve 
formě JRF, podnikatel údaje v podá-
ní zkontroluje a vlastnoručně pode-
píše. Poté je podání, obdobně jako 
z počítače podnikatele, odesláno k 
vyřízení do Elektronické podatelny 
Živnostenského rejstříku.

Nová služba elektronického podá-
ní JRF je dalším krokem ke snížení 
administrativní zátěže podnikatelů 
a ke zjednodušení jejich styku s živ-
nostenskými úřady. Je přínosem i 
pro úřady veřejné správy. Klade sice 
větší nároky na znalosti pracovníků 
živnostenských úřadů, ale současně 
sníží chybovost údajů a náklady na 
zasílání papírových dokumentů dal-
ším úřadům veřejné správy. Údaje 
z elektronického podání JRF jsou 
totiž elektronicky předávány — v 
rozsahu stanoveném živnostenským 
zákonem a dohodou mezi MPO, MF, 
MPSV, ČSSZ a VZP — z Živnosten-
ského rejstříku do informačních sys-
témů finančních úřadů, Úřadů práce, 
ČSSZ a zdravotních pojišťoven.

 Zdroj: www.mpo.cz

Elektronické podání vůči živnostenskému úřadu z počítače 
podnikatele  - ano, ale jen s elektronickým podpisem

Kaleidoskop 
informací Volný čas
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15.11. 17:00   Prostějov  Olomouc
Domácí volejbalové zápasy VK Prostějov v listopadu 2008 v hale Sportcentra, 

Olympijská ulice  – zdroj: www.vkprostejov.cz 

Rozlosování CHAMPIONS LEAGUE
Domácí zápasy:
12. 11. 17:30                          VK Prostějov           CRO – RIEKA KVIG

Pozvánka na volejbalPozvánka na volejbal

Kaleidoskop 
informací SportVolný čas

BK Prostějov - BK Kondoři Liberec 05.11. 17:30
BK Prostějov - BK Pardubice  13.11. 17:30
BK Prostějov - Karma Poděbrady  15.11. 17:00
BK Prostějov - BC Kolín   29.11. 17:00

Domácí basketbalové zápasy BK Prostějov v listopadu 2008, Sportcentrum, 
Olympijská ulice, zdroj: www.bkprostejov.cz 

Pozvánka na basketbalPozvánka na basketbal

Pozvánka na hokej (HŽP Aréna Prostějov):
Středa 12. listopadu HK Jestřábi Prostějov vs. SHK Hodonín             od 18:00
Středa 19. listopadu HK Jestřábi Prostějov vs. HC Uničiv                  od 18:00
Středa 26. listopadu HK Jestřábi Prostějov vs. HC Slezan Opava       od 18:00
Středa   3. prosince  HK Jestřábi Prostějov vs. HHK Velké Meziříčí  od 18:00

(zdroj: www.hkjestrabiprostejov.cz )

Pozvánka na hokejPozvánka na hokej

TJ HANÁ zve všechny příznivce zimního plavání na 15. listopadu 2008 na 
Plumlovskou přehradu! Přijďte podpořit všechny borce, kteří se v tento den 

zúčastní plaveckého klání!

Pozvánka na zimní Pozvánka na zimní 
plaváníplavání

Prostějovští vozíčkáři děkují městu 
Prostějovu za poskytnutí veřejné fi nanč-
ní podpory ve výši 10.000 Kč, která se 
využije ke sportovní činnosti Prostějov-
ských vozíčkářů a jejich členů.     

Ze sportovních činností je to napří-
klad basketbal, kuželky a  hrajeme také 
Českou sledge hokejovou ligu.

Touto cestou bychom rádi oslovili i 
další vozíčkáře, kteří mají zájem o spor-
tovní využití volného času.

Kontakt pro případné zájemce:  
723865910. Eva Křepelková, 

předsedkyně Prostějovských vozíčkářů

Poděkování prostějovských vozíčkářů 

Koncem září  proběhl ve sportovním areá-
lu Základní školy Dr. Horáka v Prostějově 3. 
ročník branně - vlastivědné soutěže pro žáky 
2. – 5. tříd prostějovských základních škol, 
který  zahájil starosta města Prostějova Ing. 
Jan Tesař.

Soutěžící byli rozděleni do čtyřčlenných 
družstev podle věkových kategorií a plnili 
na devíti stanovištích různé úkoly – napří-
klad hod granátem na cíl, práce s busolou a 
mapou, zvládli dva štafetové běhy přes pře-
kážky, otázky vlastivědné, dopravně-bezpeč-
nostní a zdravovědy nebo Kimovu hru. 

Součástí soutěže byl i doprovodný pro-
gram pro účastníky a pedagogic-
ký doprovod, mohli si prohléd-

nout a vyzkoušet různé druhy zbraní, viděli 
rozložený padák nebo si zahráli míčové hry. 
Velkým zážitkem pro ně byla radiostanice. 

Nejlepší soutěžící z  každé kategorie byli 
odměněni medailí, diplomem a drobnými 
dárky. Putovní pohár získala Základní škola 
E. Valenty, která ho bude mít ve své škole do 
dalšího ročníku, druhou nejlepší školou se 
stalo Reálné gymnázium a Základní škola 
města Prostějova a třetí Základní škola Jana 
Železného.

Velké poděkování patří náčelníku štábu 
majoru Vlastimilu Duchoňovi, praporčíku 
Vladanu Vybíhalovi a vojákům ze 102. prů-
zkumného praporu generála Karla Palečka 
za realizaci a zabezpečení 3. ročníku bran-

ně-vlastivědné soutěže. Bez jejich pomoci by 
soutěž nemohla vůbec proběhnout.

Dále se na zabezpečení soutěže podílel 
Hasičský záchranný sbor Olomouckého 
kraje, Městská policie Prostějov, Střední zdra-
votnická škola Prostějov, Pedagogická fakulta 
Univerzity Palackého Olomouc a Muzeum 
Prostějovska v Prostějově.

Odměnou nám všem, kteří soutěž připra-
vovali, byly úsměvy spokojených dětí.

Soutěž fi nančně podpořilo město Prostě-
jov.

Doufáme, že v roce 2009 proběhne již 4. 
ročník této soutěže. - JS -

O putovní pohár - 3. ročník branně - vlastivědné soutěže
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V neděli 5. 10. 2008 slavnostně zahájili 
plavci z celé republiky, ale i ze Slovenska a 
Polska, sezónu v zimním plavání prvním 
závodem, a to v ponorné říčce Punkvě na 
Macoše v Moravském krasu. Byl to již 60. 
ročník Memoriálu T. K. Divíška. Samot-
nému závodu vzhledem ke kulatému 
výročí předcházela prohlídka Punkev-
ní jeskyně. Někteří otužilci absolvovali 
prohlídku v jeskyni pouze v plavkách a 
tričku. Teplota vzduchu v jeskyni je více-
méně celoročně stabilní, tentokrát byla 
8,8°C.Zatímco teplota vzduchu venku 
byla pouze 2 °C. U propasti potom plavci 
nasedli do lodiček a zajeli do jeskyně, aby 
zde uplavali 300 m v 9,8 °C chladné vodě. 
V podstatě se šli do vody ohřát poněvadž, 
byly ve většině případů všichni promrzlí 
z čekání. Akce má každoročně úžasnou 
přátelskou atmosféru. Letos se sešlo na 
149 odvážlivců, kteří říčku pokořili. Nej-
staršímu účastníkovi bylo 95 let, a nebyl 
jím nikdo jiný, než známý nestor zimní-
ho plavání Ladislav NICEK. Nejmladší 
účastnice, Gábinka TREBICHAVSKÁ 
letos oslavila teprve 12 let. Nejvzdálenější 
účastník byl až z Belgie. Oddíl dálkové-
ho a zimního plavání u toho samozřejmě 
nesměl chybět. Svoji početnou 18-ti člen-

nou výpravu vedl nový předseda oddílu 
Luděk COUFAL, který řekl : „Už se těší-
me na zimní závody v letošní sezóně. 
Myslím si, že jsme dobře připraveni.“

 Řekněme si něco málo o pravidlech 
otužování, které popisuje ve své publikaci i 
známý zimní plavec MUDr. Jozef MAKAI. 
Základem otužování je domácí otužování. 
Začátečníci se mají denně sprchovat stude-
nou vodou. Nejlepší je začít vlažnou vodou 
a potom ji postupně ochlazovat. Pokud 
nemáme k dispozici sprchu, nahradíme 
ji umýváním ve studené vodě. Děláme to 
zásadně ráno. Studenou vodou se můžeme 
sprchovat i večer, ale tím se ranní sprchová-
ní nenahrazuje, pouze doplňuje. V zimě se 
doporučuje sprchovat 1-3 minuty, v létě 3-
5 minut. Se sprchováním ve studené vodě 
mohou začít už i dvouleté nebo tříleté děti, 
tvrdí lékaři. Při sprchování se stále pohybu-
jeme, nestojíme na jednom místě. Sedavá 
koupel ve studené vodě se rozhodně nedo-
poručuje. Pod sprchou se snažíme o dob-
rou náladu a duševní pohodu, abychom si 
posílili pevnou vůli. Hlavu si nenamáčejte, 
dejte si raději koupací čepici. Po dokonalém 
utření udělejte několik zahřívacích cviků a 
až potom se nasnídejte. Pokud jste v časové 
tísni, ranní sprchování raději vynechejte, 

sprchovat se ve shonu není dobré na psy-
chiku.

Pokud se koupeme ve vaně, voda by 
neměla být teplejší jak 37 °C, na závěr se 
vždy umyjeme vlažnou až studenou vodou. 
Koupel v teplejší vodě narušuje výsledky 
otužování a může zapříčinit prochladnu-
tí. Sálavé teplo po koupeli je prospěšné. 
„Otužujeme vždy celé tělo, umývat si ruce, 
tvář nebo trup není účinné“, poznamenal 
aktivní dlouholetý zimní plavec Milan 
KÝR.

Punkva odstartovala šňůru závodů v 
rámci Českého poháru v zimním plavá-
ní. Bližší informace se dozvíte na www.
tjhana.info nebo na ofi ciálních stránkách 
zimního plavání www.zimni-plavani.
info. Zájemci o tento sport se mohou 
informovat i na pravidelných trénin-
cích zimních plavců každou sobotu v 
11 hodin na Špici u hráze Plumlovské 
přehrady, podotkl organizační manažér 
oddílu Michal MUCHA.

 -Mgr. Michal MUCHA-

Punkva hostila rekordní počet zimních plavců

OHK v Prostějově je informač-
ním místem pro dva projekty. Jeden 
projekt nese název Informační mís-
to pro podnikatele /nově se také 
můžete setkat s názvem „kontaktní 
místo pro podnikatele“/ a je to pro-
jekt Hospodářské komory ČR, který 
je realizován téměř ve všech regio-
nálních komorách. Druhý projekt 
má název Informační a interneto-
vé místo při OHK v Prostějově a je 
SPOLUFINANCOVÁN V RÁMCI 
VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z 
ROZPOČTU MĚSTA PROSTĚJOVA. 
ZA POSKYTNUTÍ TÉTO FINANČ-
NÍ PODPORY MĚSTU PROSTĚJO-
VU VELICE DĚKUJEME!

KDO SE NA NÁS 
MŮŽE OBRÁTIT?

- Podnikáte nebo začínáte podnikat?
- Uvažujete o zahájení podnikatelské 

činnosti?
- Chcete své podnikání dále rozvíjet?
- Potýkáte se při podnikání s nějakými 

problémy?
- Nemáte čas, prostředky, kapacity

nebo znalosti, aby jste mohli vyhledávat 
informace nutné k Vašemu podnikání?

- Hledáte volné pracovní místo?

Odpověděli jste si aspoň na některou 
otázku kladně? V tom případě nás nevá-
hejte kontaktovat,  Z D A R M A  Vám 
pomůžeme najít informace a odpovědi 
na otázky související s podnikáním. Pod-
le charakteru dotazu je služba poskytnu-
ta okamžitě nebo nejpozději do 7 pracov-
ních dnů.

POSKYTOVANÉ 
SLUŽBY:

- Komplexní informace o možnostech 
fi nancování podnikatelské činnosti z 
regionálních, národních a strukturálních 
fondů.

- Informace z oblasti legislativy pro 
podnikatele v ČR i EU.

- Poradenství – obecné a zprostředko-
vání pro specializované.

- Všeobecné informace o podnikatel-
ském prostředí v rámci EU a jednotného 
evropského trhu.

- Nabídky vzdělávacích programů 
(zejména v regionu).

- Postup při založení živnosti, fi rmy. 
- Informace o zahraničních vztazích 

a kontaktech, spolupráce s regionálním 
exportním manažerem (zástupce Czech-
Trade).

- Informační servis včetně všeobec-
ných informacích o regionu.

- Možnost využití internetu zdarma 
pro veřejnost v souvislosti s vyhledá-
váním informací /viz výše, nebo např. 
nezaměstnaní mohou takto hledat volná 
pracovní místa, atp./.

Svým dotazem nás můžete kontak-
tovat osobně /Lidická 6/, telefonicky 
/582332721, 582332489/, pomocí e-
mailu /ohkpv@ohkpv.cz/ a také on-
line pomocí elektronického formulá-
ře, který najdete na http://www.inmp.
cz/. 

Veškeré aktuální informace získáte na 
internetových stránkách OHK:   www.
ohkpv.cz

PŘÍRUČKA 
PRO PODNIKÁNÍ

Upozorňujeme také zejména malé, 
drobné a začínající podnikatele, že v 
kanceláři OHK mohou zdarma získat 
Příručku pro podnikání v roce 2008, 
která obsahuje souhrnný přehled o nej-
důležitějších normách, které tvoří právní 
rámec podnikání. Cílem této příručky je 
usnadnit orientaci v prostředí, v němž 
vykonávají svou podnikatelskou činnost. 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE 
OHK NA PODZIMNÍ MĚSÍCE

Podnikáme bez pohledávek – seminář 
dne 19. listopadu 2008

Novela zákona o DPH v roce 2009 
– seminář dne 26. listopadu 2008

Změny v zákonu o dani z příjmu v roce 
2009

Změny v Zákoníku práce v roce 2009

Podrobnosti k připravovaným akcím 
jsou k dispozici v kanceláři OHK.

 Helena Chalánková, 
  ředitelka OHK
  v Prostějově

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA V PROSTĚJOVĚ
INFORMAČNÍ MÍSTO PRO PODNIKATELE /INMP/ INFORMAČNÍ A INTERNETOVÉ MÍSTO PŘI OHK V PROSTĚJOVĚ
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Informace Školství 
a sociální oblastAktuálně Kaleidoskop 

informací SportVolný čas

Školní rok se rozběhnul, děti se vrátily 
z prázdninových pobytů plny sil a chuti 
do nové školní práce. Zejména v dětském 
kolektivu může na žáky i jejich rodiče 
však někdy čekat i nemilé překvapení 
…. Stále aktuální problém, který chci 
přiblížit,  je nebezpečí výskytu dětské vši 
(pedikulózy). 

Byť by se zdálo, že je to problém minu-
lých generací, opak je pravdou. K přenosu 
dochází při těsném kontaktu s napadenou 
osobou, nejčastěji mezi sourozenci, spo-
lužáky ve škole, při letních a zimních rekre-
ačních pobytech.

Veš dětská žije pouze ve vlasech lidí 
(nejčastěji ve věku od 6 do 15 let). Bodá 
a saje krev. Její délka je 2-3,5 mm, má tři 
páry nohou opatřené silnými drápy, jimiž 
se pevně přidržují vlasů. Samička klade 
vajíčka zvané hnidy, které přilepuje na vlas 
pevným tmelem těsně u pokožky. Z hnid se 
za sedm dní vylíhnou larvy vší, které začí-
nají ihned bodat a sát krev. Vývoj vši trvá 
17 – 25 dní, samičky se dožívají 3-5 týdnů a 

během života nakladou 50-150 vajíček.
Spolehlivým důkazem zavšivenosti je nález 

živých vší při vyčesávání (nejlépe hustým hře-
benem „všiváčkem“) nebo prohlídka vlasů. 
Jediným možným preventivním opatřením 
jsou časté prohlídky a v případě nálezu vší 
neodkladné odvšivení. Veš dětská vzdoruje 
všem běžným hygienickým úkonům, jako je 
běžné mytí a česání vlasů. K jejich odstranění 
je třeba používat přípravky k tomu určené.

Dětská veš nepřenáší žádné původce 
infekčních onemocnění, zavšivenost je 
především problém společenský. Proto se 
často stává, že při zjištění vší u dětí se rodi-
če snaží  dítě sice odvšivit,  ale už neoznámí 
danou skutečnost ve škole.  Je však  napro-
sto zásadní a nezbytné v případě výskytu 
vší spolupracovat se školou a odvšivení 
provádět u všech dětí. Učitelé sami nemo-
hou děti plošně kontrolovat, aby nerozšířili 
nákazu, ale mají po zjištění ihned informo-
vat všechny rodiče ve třídě. 

Zbavit dětí vší je  povinnost rodičů, 
nikoli školy. V každém školním řádu by 

měl být upraven 
postup při výskytu 
infekčního one-
mocnění ve škole, 
včetně vší, v rámci 
úpravy podmínek 
zajištění bezpeč-
nosti a ochrany 
zdraví žáků.

( z p r a c o v á n o 
podle materiálu 
MŠMT)

 PaedDr. 
Libuše Vrbová

Informovanost je nezbytná Město Prostějov
přijímá do pracovního poměru  uchazeče na místa

strážník Městské policie Prostějov.
Vznik pracovního poměru je podmíněn splněním předpokladů pro výkon 
funkce strážníka dle § 4 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění 
pozdějších předpisů.

Základní podmínky:
- občan České republiky
- věk nejméně 21 let
- bezúhonnost a spolehlivost
- fyzická a duševní způsobilost
Další požadavky pro přijetí:
-  úspěšné absolvování fyzických a psychologických testů 

v rámci přijímacího řízení
- úplné střední vzdělání s maturitou
- řidičský průkaz minimálně skupiny B
- uživatelská znalost práce na PC
- morální předpoklady pro výkon této práce
- výhodou bydliště v Prostějově a okolí
- výhodou zbrojní průkaz
- znalost cizího jazyka výhodou
Zaměstnavatel nabízí:
- zajímavou práci na úseku zajišťování veřejného pořádku
- při dobrých výsledcích stabilitu zaměstnání
- platové zařazení dle stávajících platových předpisů
- osobní hodnocení dle dosahovaných výsledků
- rizikový příplatek
- bezplatné výstrojní náležitosti
- příspěvek na stravování
- možnost sportovního vyžití

   Přihlášky lze podat formou vyplněného dotazníku, který každý uchazeč obdrží 
při osobní návštěvě na Městské policii Prostějov, Havlíčkova ul. č. 4, nebo zasláním 
přihlášky. Součástí přihlášky je strukturovaný životopis. Bližší informace lze získat 
na telefonním čísle 582 402 222 u zástupce ředitele Libora Šebestíka.
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Příští 

Radniční 

listy 

vyjdou 

28. 11. 

2008.

Uzávěrka 

inzerce

 je 

21. 11. 

2008.



 šesti podlažní bytový dùm s výtahem

 25 bytových jednotek 1+kk až 4+kk

 nadstandardní mezonetové podkrovní byty

 v suterénu sklepní kóje, v pøízemí kolárna a koèárkárna

 parkovací stání v uzavøeném objektu, centrální vytápìní

 dobrá dostupnost do centra mìsta

 kompletní obèanská vybavenost v bezprostøední blízkosti

 cena bytu již od 1 059 150 Kè

 sleva na vybrané byty až 300 000 Kè


