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Přichází opět
čas prázdnin
Letošní školní
rok se stává pomalu minulostí,
dětem začnou
zanedlouho očekávané prázdniny, dospělým
pak doba dovolených. Období
prázdnin není jen časem bezstarostným, naopak mnohdy přináší
i celou řadu problémů, jak a čím
děti smysluplně zabavit, jak jim
vyplnit jejich volný čas.
Zásadním problémem však v této
souvislosti je, jak předejít úrazům,
ba i ztrátám na životech, které si
každoročně dlouhé volno vyžádá.
Ulice bývají zničehonic od rána do
noci plné rozpustilých dětí a mládeže, která si často neuvědomuje, jak
blízko se může ocitnout kupříkladu
střetu s autem.
Naopak silnicemi se přepravují
tisíce rodin do cíle své dovolené,
kolony aut ve městech i na dálnicích stresují řidiče, kteří pak
mohou ztrácet tak důležitou pozornost a obezřetnost při průjezdu obydlených lokalit. Nehledě
na vzájemné kolize automobilů.
Prázdniny a dovolené tak z druhé
strany přinášejí lidem celou řadu
rizik a nebezpečí.
Rád bych Vás všechny proto požádal, abyste se snažili předejít co
možná největšímu počtu rizik, mysleli na to, že jestli dojedete na místo
dovolené o pár hodin později, je
zcela bezvýznamné ve srovnání se
ztrátou života svých nejbližších.
Stejně tak nezapomínejme, že
prázdniny jsou přímo magnetem
pro různé nenechavce a zloděje.
Zabezpečme si proto důkladně svůj domov před tím, než ho
opustíme a nebuďme lhostejní,
máme-li dojem, že u sousedů,
kteří mají být teď pryč, se někdo
pohybuje.
Přeji Vám všem příjemně strávené prázdniny a bezproblémový
návrat domů.
Ing. Jan Tesař,
starosta města
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Výpis z usnesení 62. schůze Rady města Prostějova, konané 2. 6. 2009
kompletní usnesení naleznete na www.prostejov.eu nebo k nahlédnutí na odboru kancelář starosty
Informace o možnosti
zpracování projektu
Revitalizace školních zahrad
Rada města Prostějova po projednání
schválila projektový námět Revitalizace
školních zahrad.

živa, lékařské vyšetření, soustředění)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2009

Veřejná finanční podpora
- Komise pro mládež
a tělovýchovu
Rada města Prostějova po projednání
schválila
a) poskytnutí veřejné finanční podpory
z rozpočtu města Prostějova z prostředků
komise pro mládež a tělovýchovu ve výši
20.000,-- Kč Plaveckému oddílu Prostějov
o. s. , Nerudova 27, IČ 265 63 355
- na přípravu Jakuba Nezdoby a Ondřeje Palatky na Mistrovství Evropy juniorů
2009 (materiální vybavení, doplňková vý-

Schválení pronájmu
NP – Městské lázně
Rada města Prostějova po projednání
schválila pronájem nebytových prostor o
celkové rozloze 52,20m2 v objektu Městských lázní v Blahoslavově ulici č. 2672/5
v Prostějově Romanu Řežábovi, Šafaříkova
602, Němčice nad Hanou, IČ 48979171
- za nabídnuté měsíční nájemné ve výši
3.500,-Kč, s inflační doložkou
- za účelem zřízení a provozování psychoterapie, relaxačního cvičení, rodinné
meditace, shiatsu apod.

Od 1. července 2009 začíná fungovat bezplatná telefonní
linka na Informační službu Městského úřadu Prostějov.
Telefonní číslo je 800 900 001. Volat můžete v průběhu
provozní doby informační služby, tedy v pondělí – čtvrtek
od 8:00 do 17:00 hod., v pátek od 8:00 do 16:00 hod.

Bezúplatné převody
movitých věcí ZŠ a MŠ
Prostějov, Rejskova 4
Rada města Prostějova po projednání
schválila
bezúplatné nabytí movitých věcí
v celkové hodnotě 7.077.869,41 Kč z
vlastnictví Základní školy a mateřské
školy Prostějov, Rejskova tř. 4, příspěvkové organizace, se sídlem Prostějov,
Rejskova třída 4, IČ: 628 59 030, do
vlastnictví města Prostějova a doporučila Zastupitelstvu města Prostějova
schválit:
a)
bezúplatný převod movitých
věcí v celkové hodnotě 2.587.720,46 Kč z
vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Základní školy Prostějov, Kollárova
ul., příspěvkové organizace, se sídlem

Prostějov, Kollárova ul. 4, IČ: 479 22
494,
b)
bezúplatný převod movitých
věcí v celkové hodnotě 3.551.669,58 Kč z
vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty 52, příspěvkové organizace, se sídlem
Prostějov, E. Valenty 52, IČ: 479 22 303,
c)
bezúplatný převod movitých věcí
v celkové hodnotě 111.871,90 Kč z vlastnictví
města Prostějova do vlastnictví Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova
ul. 60, příspěvkové organizace, se sídlem Prostějov, Melantrichova 60, IČ: 628 60 500,
d)
bezúplatný převod movitých
věcí v celkové hodnotě 168.577,93 Kč z
vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Základní školy Prostějov, ul. Dr.
Horáka 24, příspěvkové organizace, se
sídlem Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČ:
479 22 516.

Měření hluku
Občané městské části Vrahovice se obrátili na vedení města se stížností na nadměrný hluk v souvislosti s provozem dálnice. Dle informací odboru dopravy proběhne v letošním roce měření hlukové zátěže. Měření proběhnou i na území města
Prostějova, mimo jiné ve Vrahovicích a Žešově. Na základě výsledků budou přijata
případná opatření.
-jg-

Registrace elektronických
služeb na městském webu
Na městských webových stránkách www.prostejov.eu naleznete od 1. července nový odkaz s názvem Registrace elektronických služeb. Po jeho rozkliknutí se uživatelům zobrazí
podstránka „Hromadná korespondence“, „Registrace odběru změn na webu e-mailem“
a nově „Registrace připojení k Wifi Hotspotu na náměstí T.G.Masaryka“. Poslední odkaz tak nahradí praxi „papírových“ registrací na Informační službě Městského úřadu v
Prostějově. Dosavadní hesla pro Wifi Hotspot, která byla přidělena informační službou,
budou zneplatněna. Všichni stávající uživatelé se tedy budou muset znovu pomocí této
služby přeregistrovat. Uživatelů zaregistrovaných k odběru Hromadné korespondence a
Novinek a změn na webu se tato úprava nedotkne.
-jg-

Pozor! Brzy skončí splatnost
poplatku za komunální odpad
Finanční odbor Městského úřadu v
Prostějově upozorňuje všechny občany, že
30. 6. 2009 končí splatnost poplatku
za komunální odpad a současně tímto
dnem končí lhůta pro vyřízení osvobození třetího a dalšího dítěte a 50 %
-ní osvobození pro studenty denního
studia škol mimo město Prostějov.
Poplatek ve výši 492 Kč je možno
uhradit:
a)
bezhotovostním
převodem na č. účtu 191505517309/0800,var. sym-
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bol sdělí zaměstnanci odd. poplatků a
plateb finančního odboru na požádání
b)
poštovní poukázkou
c)
hotově na pokladně finančního odboru v přízemí vlevo hlavní
budovy úřadu:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00-17:00
8:00-15:00
8:00-17:00
8:00-15:00
8:00-12:00

Organizátorem soutěže je město Prostějov, IČO : 002 88 659 (dále jen "organizátor").
Soutěž probíhá od svého vyhlášení do
30. 9. 2009.
Zúčastnit se může každá fyzická osoba
do 20 let věku včetně, s trvalým bydlištěm
na území České republiky, která v době trvání soutěže zašle soutěžní fotografii na adresu fotosoutez@prostejov.eu a uvede svou
platnou e-mailovou adresu, jméno a příjmení, resp. soutěžní fotografii zašle na CD/
DVD označené platným telefonním číslem
společně se svým jménem a příjmením.
Rozlišení fotografie musí být minimálně 5
Mbpix, přijímány budou ve formátu JPEG
nebo TIFF. Každý účastník má právo zaslat do soutěže maximálně 10 snímků. Na
snímcích budou zachyceny nejen historické
a památné budovy v Prostějově, ale i jejich
fragmenty, interiéry či netradiční pohledy
na ně. Ke každému snímku bude uveden
jeho název s krátkým popisem. Výherci
budou kontaktováni na základě uvedeného
e-mailu, resp. telefonního čísla.
Hlavním smyslem soutěže je upozornit

na odkazy našich předků a vážit si jich.
Denně je často míjíme o opomíjíme, a přitom jsou součástí našeho domova.
Soutěžní podmínky jsou zveřejněny také
na webových stránkách města Prostějova
www.prostejov.eu.
Vyhodnocení soutěže proběhne v říjnu
2009 porotou složenou z odborníků a neodborníků.
Ohodnocené fotografie budou použity
pro kalendář města Prostějova 2010 a pro
propagační a prezentační účely s uvedením
jména autora fotografie.
Výhry pro soutěžící v celé soutěži:
Pro výherce budou připraveny hodnotné
ceny, např. digitální fotorámeček, přenosný externí HDD do USB portu , USB flash
disky, fotoalbum, propagační a prezentační
materiály města Prostějova.
Informace o soutěži:
Podrobné informace mají možnost zájemci o soutěž získat přímo na webových
stránkách města Prostějova www.prostejov.
eu.
Ing. Pavel Drmola, místostarosta
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MÌSTO PROSTÌJOV DUHA- Kulturní klub u hradeb

V letošním roce přichází město Prostějov s velkým projektem Prostějovské
léto 9 + 1. Tento název v sobě skrývá
devět prázdninových čtvrtků, během
nichž se pravidelně uskuteční řada kulturních a sportovních akcí. Léto bude
uzavřeno pátkem 11. září, kdy mimo
jiné budou vylosováni vítězové z účastníků akcí. Tento projekt společně připravili město Prostějov, kulturní klub
DUHA, městská knihovna, Sportcentrum a Domovní správa, s.r.o.
„Půjde o ucelenou sérii aktivit, kdy v
pravidelném čase budou organizace zapojené do „Prostějovského léta“ nabízet
veřejnosti nejen kulturní, ale třeba i sportovní vyžití. Konkrétně DUHA uspořádá

Školství
a sociální oblast

SPORTCENTRUM - Dùm dìtí a mládeže

kulturní program vždy ve Smetanových
sadech, Domovní správa v Aquaparku
Koupelky a na jeho sportovištích včetně minigolfu, ve svých prostorách pak připraví další akce ještě
městská knihovna (na dětském
oddělení) a Sportcentrum. To
nabídne aktivity v areálu dětského dopravního hřiště a v budově
na Vápenici. Program proběhne
vždy ve čtvrtek, tedy v pravidelném čase na pravidelném místě, v
organizacích, které jsem zmínila.
Závěr Prostějovského léta 2009
pak bude patřit 11. září dílnám
v zámku, což je akce, která se v loňském
roce setkala s velkým ohlasem, proto ji

R

Domovní správa
Prostìjov, s.r.o.

Malé ekumenické setkání
na prostějovské radnici
Místostarostka Alena Rašková přijala ve čtvrtek 4. června na prostějovské
radnici zástupce téměř všech křesťanských církví, které působí v Prostějově
(Římskokatolické, Českobratrské církve evangelické, Československé církve
husitské, Církve adventistů, Církve
bratrské, Křesťanského sboru a Apoštolské církve).
„Toto setkání bylo úvodní schůzkou,
která naznačila další možnou spolupráci.
V sociální oblasti se v našem městě totiž do života zapojují velmi dobře právě
i církve. Pokud například přijde někdo
z vězení, první, koho kontaktuje, jsou

24. června 2009
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právě církve, až poté přijdou na řadu instituce jako třeba město. Ale lidí v nouzi
je více, dohodli jsme se proto, že by bylo
dobré spojit síly v sociální sféře. Dalšími
styčnými oblastmi je problematika využití volného času dětí, péče o starší občany,
pomoc maminkám s dětmi. Výsledkem
naší schůzky je přizvání církví do procesu komunitního plánování sociálních
služeb. Zde mohou najít oblast, která je
jim nejbližší. Naše setkání určitě nebylo
poslední, další schůzky se rýsují už teď,“
naznačila možnosti spolupráce města
Prostějova a církví místostarostka Alena
Rašková.
-jg-

DOMOVNÍ SPRÁVA, s.r.o.

Volný čas

MÌSTSKÁ KNIHOVNA

pořádáme i letos,“ vysvětlila Martina Drmolová z klubu DUHA. Jednotnou linkou programu pak budou soutěže, které

čekají na účastníky na všech místech
konání Prostějovského léta. „Ti, kteří
se zapojí do soutěží, dostanou účastnickou kartičku, která bude po vyplnění a
odevzdání zařazena do závěrečného slosování. Na výhry však nebudou muset
účastníci čekat až na samotný závěr, ale

Sport

eu

už i v průběhu jednotlivých akcí mohou
získat pěkné ceny (například vstupenky
do Aquaparku Koupelky nebo do ZOO
na Svatém Kopečku). Nesmím
ještě zapomenout na jednu naprostou novinku, a to na malé
letní kino ve Smetanových saeu
dech. Pro návštěvníky bude
připraveno plátno, k projekci
jsme zvolili 4 zajímavé filmy
– pro děti Madagaskar 2, poté
komedii Nuda v Brně, film
Kytice a muzikál Mama Mia,“
doplnila Drmolová.
Jediným úskalím Prostějovského léta 2009 tak může být nepřízeň
počasí, protože pro většinu akcí, není
připravena mokrá varianta. Takže věřme,
že se letošní léto vydaří!
(podrobný program PROSTĚJOVSKÉHO LÉTA 2009 naleznete v kulturní
příloze Radničních listů PRO)
-jg-

Účastníci VIII. Mezinárodního sochařského
sympozia Hany Wichterlové v Prostějově,
rok 2009 jsou již známi
VIII. ročníku mezinárodního sochařského sympozia Hany Wichterlové v Prostějově v roce 2009 se
zúčastní sochaři Mgr. Daniel Klose,
MgA. Václav Kyselka, MgA. Jiří Marek, Mgr. David Medek, Mgr. Tomáš
Medek a MgA. Miroslava Špačková Šobrová.
„Organizace sympozia se v roce 2009
liší od všech předchozích ročníků. Této
výjimečné umělecké akce se totiž účastní výhradně čeští sochaři, žáci Vladimíra
Preclíka, kteří zde vytvoří sousoší k uctění
památky této osobnosti. Vladimír Preclík
byl významný český sochař, malíř, spisovatel a pedagog. Zemřel 3. dubna 2008. Vladimír Preclík byl také hlavním uměleckým
komisařem sochařských sympozií v Prostějově, a to od jejich založení v roce 2002
až do roku 2008. Byl znalcem života a díla
sochařky Hany Wichterlové, kterou nazval
první dámou českého sochařství,“ vysvětlil
místostarosta Prostějova Pavel Drmola.
Každý účastník sympozia vytvoří
vertikálně komponovanou sochu ve
vlastním uměleckém výrazu. Takto
vytvořené plastiky budou součástí jednoho instalačního celku, který se stane
památníkem Vladimíra Preclíka. Sou-

soší bude instalováno v centru města,
na Skálově náměstí, na travnaté ploše
vymezené budovou zámku a prostějovské knihovny. Kompozice soch v daném prostředí, jejich ukotvení v terénu
a úprava plochy ve vztahu k okolí budou
řešeny městem Prostějovem ve spolupráci s autory soch. Architektonický
projekt památníku zpracuje z pověření
města Prostějova ing. arch. Zdeněk Beran, rovněž žák profesora, akademického sochaře Vladimíra Preclíka.
Letošní sympozium se uskuteční
v termínu 25. 7. – 8. 8. 2009
Miroslav Švancara,
Jana Gáborová
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MHD ProstČjov v IDSOK
od 1. 7. 2009 budou linky MHD ProstČjov zaþlenČny plnČ do systému IDSOK.
Cestující pak mohou využívat pro cesty po ProstČjovČ všech integrovaných linek
(pĜímČstské linky zaĜazené do IDSOK a linky MHD). Linky jsou oznaþeny logem
IDSOK v blízkosti pĜedních dveĜí.

Tarifní podmínky IDSOK v zónČ 41
novČ platí:
x jsou zavedeny 7 denní „klouzavé“ jízdenky (platí 7 kalendáĜních dnĤ po sobČ
bezprostĜednČ následujících). Tyto jízdenky mohou využívat dČti, studenti a žáci,
dĤchodci do 70 let (starobní a plnČ invalidní) i cestující, kteĜí se pĜepravují
za obþanské jízdné.
x mČsíþní jízdenky jsou „klouzavé“, tzn. platí 1 mČsíc ode dne zaþátku platnosti.
x bezplatná pĜeprava obþanĤ nad 70 let zĤstává zachována. Tito obþané
mohou navíc pro pĜepravu po ProstČjovČ využít všech integrovaných linek.
nákup a využití þasových jízdenek (7 denní, mČsíþní, þtvrtletní):
x mČsíþní a 7 denní obþanskou jízdenku je možné zakoupit i ve vozech u ĜidiþĤ.
Tyto jízdenky nadále zĤstávají pĜenosné (pĜenosné jízdenky nejsou vázány na
prĤkaz vystavený konkrétní osobČ. Tyto jízdenky mohou tedy využít i jiné osoby,
které se touto platnou jízdenkou prokáží).
x 7 denní a mČsíþní jízdenky pro dČti od 6 let do 15 let jsou nepĜenosné. Je
nutné mít prĤkaz, který vystavuje dopravce FTL a. s. v informaþní kanceláĜi. Výdej
tČchto jízdenek je pouze v informaþní kanceláĜi.
x 7 denní a mČsíþní jízdenky pro žáky a studenty od 15 do 26 let jsou
nepĜenosné a vázané na prĤkaz, který vystavuje dopravce FTL a. s. v informaþní
kanceláĜi.
x þtvrtletní jízdenka je pouze obþanská s platností na kalendáĜní þtvrtletí.
Zakoupení je možné pouze v informaþní kanceláĜi.
x zĤstávají nadále 1 denní jízdenky platné do 24. hodiny pĜíslušného dne,
vydávány v kategoriích obþanské, zlevnČné pro dČti do 15 let, starobní a plnČ
invalidní dĤchodce.
x

pĜíslušníci Policie ýR a MČstské policie ProstČjov mají bezplatnou pĜepravu
pouze na linkách MHD.

Úplné znČní Tarifu a Smluvních pĜepravních podmínek IDSOK naleznete na
stránkách Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.cz, nebo dopravce FTL www.ftl.cz.

• 780280 Nezamyslice – NÀm³ice nad Hanou
– Pavlovice u Kojetína
• 780281 NÀm³ice nad Hanou – Nezamyslice
– Koválovice-Osí³any
• 780290 NÀm³ice nad Hanou – MoÎice
– Vrchoslavice – DÎínov
• 780291 ProstÀjov – Výšovice – NÀm³ice nad Hanou
– DÎínov
• 780630 ProstÀjov – Kojetín – KromÀÎíž – Holešov
– Zlín (úsek ProstÀjov – KromÀÎíž)
• 780631 ProstÀjov – ²el³ice – Klenovice na Hané
– Kojetín
• 780750 ProstÀjov – Otaslavice – Brodek u ProstÀjova
– Žele³ – Podivice
• 780751 ProstÀjov – Brodek u ProstÀjova
– Otaslavice
• 780754 ProstÀjov – Brodek u ProstÀjova
– Dobromilice – Nezamyslice

• 780756 Nezamyslice – Tištín – Morkovice-Slížany
– UhÎice
• 780800 ProstÀjov – Skalka – ²el³ice – Klenovice
na Hané – NÀm³ice nad Hanou
• 780801 ProstÀjov – Skalka – ²el³ice – Tvorovice
– NÀm³ice nad Hanou
• 780960 Olomouc – ProstÀjov – Vyškov – Brno (úsek
ProstÀjov – Brodek u ProstÀjova / Žele³)
• 780962 ProstÀjov – Brodek u ProstÀjova – Vyškov
(úsek ProstÀjov – Brodek u ProstÀjova / Žele³)

Zavedením IDSOK se ruší stávající kilometrický tarif
(kde cena je závislá na délce cesty – tarifní vzdálenosti) a
zavádí se tarifní systém zónový (cena je závislá na po³tu
projetých zón). Každé zastávce je pÎiÎazeno ³íslo pÎíslušné zóny.

Tarif IDSOK nabízí jízdenky jednotlivé, 7 denní a mÀsí³ní. Každá jízdenka má vyzna³enu zónovou a ³asovou
platnost a opravÈuje cestujícího k cestám v rámci vyzna³ených zón a vyzna³ené ³asové platnosti. Využívání jízdenek 7 denních nebo mÀsí³ních je cenovÀ výhodnÀjší
než používání jízdenek jednotlivých. K 7 denním a mÁsí´ním jízdenkám není nutný pr×kaz.

Výhody systému IDSOK
Za³lenÀní linek do IDSOK pÎinese cestujícím tyto
výhody:
1. možnost využití jedné jízdenky u více dopravc×
(AUTODOPRAVA Studený spol. s r. o., FTL – First
Transport Lines, a. s.)
2. možnost pÏestup× v³etnÀ pÎestupu na MHD
v ProstÁjovÁ
3. nabídku cenovÁ výhodných pÏedplatních doklad×
(dle tarifu IDSOK)

ad 1) pÏíklad využití jedné jízdenky u více
dopravc×
Spojení VÎesovice – ProstÀjov. Cestující má zakoupenu
mÀsí³ní jízdenku u dopravce FTL napÎ. na lince 780754,
kterou cestuje do ProstÀjova. Na jízdence jsou vyzna³eny
zóny 41 a 46. Pro cestu zpÀt mÖže s touto jízdenkou využít
napÎ. linku 780291 (dopravce AUTODOPRAVA Studený).

ad 2) pÏíklad pÏestupu pÏímÁstská autobusová
doprava – mÁstská hromadná doprava.
Cestující z Nezamyslic si zakoupí jednotlivou jízdenku
do ProstÀjova – 4 zónová jízdenka v cenÀ 26 K³ s ³asovou
platností 75 minut. Jízdní doba autobusu je pÎibližnÀ
40 minut – tzn., že po dojezdu autobusu mÖže bÀhem
následujících 35 minut využívat služeb MHD v ProstÀjovÀ.
V pÎípadÀ zakoupení mÀsí³ní jízdenky lze potom využívat
MHD v rámci zakoupeného mÀsíce neomezenÀ.

ad 3) PÏíklad využití mÁsí´ní jízdenky
PÎi denním dojíždÀní z Klenovic na Hané do ProstÀjova
a zpÀt (tÎízónová jednotlivá jízdenka za 20 K³) zaplatí
cestující za mÀsíc 800 K³ (20 pracovních dnÖ x 2 cesty
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Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje (IDSOK) v jižní þásti
okresu ProstČjov
Od 1. 7. 2009 se IDSOK v oblasti okresu Prostďjov rozšiĢuje o autobusové linky:
x 780280 Nezamyslice – NČmþice nad Hanou – Pavlovice u Kojetína
x 780281 NČmþice nad Hanou – Nezamyslice – Koválovice-Osíþany
x 780290 NČmþice nad Hanou – MoĜice – Vrchoslavice – DĜínov
x 780291 ProstČjov – Výšovice – NČmþice nad Hanou – DĜínov
x 780630 ProstČjov – Kojetín – KromČĜíž – Holešov – Zlín (úsek ProstČjov – KromČĜíž)
x 780631 ProstČjov – ýelþice – Klenovice na Hané – Kojetín
x 780750 ProstČjov – Otaslavice – Brodek u ProstČjova – Želeþ – Podivice
x 780751 ProstČjov – Brodek u ProstČjova – Otaslavice
x 780754 ProstČjov – Brodek u ProstČjova – Dobromilice – Nezamyslice
x 780756 Nezamyslice – Tištín – Morkovice-Slížany – UhĜice
x 780800 ProstČjov – Skalka – ýelþice – Klenovice na Hané – NČmþice nad Hanou
x 780801 ProstČjov – Skalka – ýelþice – Tvorovice – NČmþice nad Hanou
x 780960 Olomouc – ProstČjov – Vyškov – Brno (úsek ProstČjov – Brodek u ProstČjova / Želeþ)
x 780962 ProstČjov – Brodek u ProstČjova – Vyškov (úsek ProstČjov – Brodek u ProstČjova / Želeþ)
Zavedením IDSOK se ruší stávající kilometrický tarif (kde cena je závislá na délce cesty – tarifní
vzdálenosti) a zavádí se tarifní systém zónový (cena je závislá na poþtu projetých zón). Každé
zastávce je pĜiĜazeno þíslo pĜíslušné zóny.
Tarif IDSOK nabízí jízdenky jednotlivé, 7 denní a mČsíþní. Každá jízdenka má vyznaþenu zónovou
a þasovou platnost a opravĖuje cestujícího k cestám v rámci vyznaþených zón a vyznaþené þasové
platnosti. Využívání jízdenek 7 denních nebo mČsíþních je cenovČ výhodnČjší než používání jízdenek
jednotlivých. K 7 denním a mČsíþním jízdenkám není nutný prĤkaz.

Výhody systému IDSOK
ZaþlenČní linek do IDSOK pĜinese cestujícím tyto výhody:
1. možnost využití jedné jízdenky u více dopravcĤ (AUTODOPRAVA Studený spol. s r. o., FTL –
First Transport Lines, a. s.)
2. možnost pĜestupĤ vþetnČ pĜestupu na MHD v ProstČjovČ
3. nabídku cenovČ výhodných pĜedplatních dokladĤ (dle tarifu IDSOK)
ad 1) pĢíklad využití jedné jízdenky u více dopravcĪ
Spojení VĜesovice – ProstČjov. Cestující má zakoupenu mČsíþní jízdenku u dopravce FTL
napĜ. na lince 780754, kterou cestuje do ProstČjova. Na jízdence jsou vyznaþeny zóny 41 a 46. Pro
cestu zpČt mĤže s touto jízdenkou využít napĜ. linku 780291 (dopravce AUTODOPRAVA Studený).
ad 2) pĢíklad pĢestupu pĢímďstská autobusová doprava – mďstská hromadná
doprava.
Cestující z Nezamyslic si zakoupí jednotlivou jízdenku do ProstČjova – 4 zónová jízdenka v cenČ 26
Kþ s þasovou platností 75 minut. Jízdní doba autobusu je pĜibližnČ 40 minut – tzn., že po dojezdu
autobusu mĤže bČhem následujících 35 minut využívat služeb MHD v ProstČjovČ. V pĜípadČ
zakoupení mČsíþní jízdenky lze potom využívat MHD v rámci zakoupeného mČsíce neomezenČ.

Zmďny v jízdních Ģádech
Od 1. 7. 2009 budou spoje linek 780252 a 780255 (dopravce Obecní podnik služeb Brodek u
ProstČjova) pĜevedeny do linek 780750, 780751, 780756 a 780962 (FTL, a. s.). NČkteré spoje mají
upravené þasové polohy a trasování – viz. jízdní Ĝády uvedených linek platné od 1. 7. 2009.

Na jízdence je rovnČž barevné logo IDSOK

Od 1. 7. 2009 se IDSOK v oblasti okresu
ProstÁjov rozšiÏuje o autobusové linky:

Volný čas

ad 3) PĢíklad využití mďsíĀní jízdenky
PĜi denním dojíždČní z Klenovic na Hané do ProstČjova a zpČt (tĜízónová jednotlivá jízdenka za 20 Kþ)
zaplatí cestující za mČsíc 800 Kþ (20 pracovních dnĤ x 2 cesty dennČ x cena jednotlivé jízdenky). PĜi
zakoupení mČsíþní jízdenky zaplatí cestující 580 Kþ. UšetĜí tedy 220 Kþ a navíc tuto jízdenku mĤže
v rámci þasové platnosti využít tĜeba i nČkolikrát za den vþetnČ sobot a nedČlí.

Jízdní doklad:
nejdĤležitČjšími údaji jízdenky IDSOK jsou:
x zónová platnost (v pĜípadČ ProstČjova je
uvedeno þíslo zóny 41)
x þasová platnost (vymezující období
platnosti)

Integrovaný dopravní systém
Olomouckého kraje (IDSOK) v jižní
´ásti okresu ProstÁjov

Kaleidoskop
informací

dennÀ x cena jednotlivé jízdenky). PÎi zakoupení mÀsí³ní
jízdenky zaplatí cestující 580 K³. UšetÎí tedy 220 K³ a
navíc tuto jízdenku mÖže v rámci ³asové platnosti využít
tÎeba i nÀkolikrát za den v³etnÀ sobot a nedÀlí.

Druhy jízdného
7 denní jízdné: platí 7 kalendáÎních dnÖ po sobÀ
bezprostÎednÀ následujících.

Hrani´ní zastávky
Na hranicích zón mohou být tzv. hrani³ní zastávky, které náleží sou³asnÀ do dvou sousedících zón. PÎi cestÀ
z hrani³ní zastávky do sousední zóny, k níž je zastávka
hrani³ní platí cestující pouze jedno zónové jízdné. NapÎ.
zastávka Tvorovice leží v zónÀ 49, ale protože je hrani³ní k zónÀ 47, platí cestující jedoucí do zóny 47 (napÎ.
do Hrušky) jedno zónové jízdné. Hrani³ní zastávka tak
omezuje zvyšování ceny jízdného pÎi krátkých cestách
pÎes hranice zón.

Seznam hrani´ních zastávek v oblasti
zastávka

v zónÁ

hrani´ní
k zónÁ

46
43
43
45
45
49
207
49

49
45
45
47
47
52
47
47

MÁsí´ní jízdné: platí ode dne za³átku platnosti jeden
mÀsíc nebo od prvního dne kalendáÎního mÀsíce do
posledního dne kalendáÎního mÀsíce.

ZlevnÁné jízdné:
• dÀti od 6 let do dovršení 15. roku. Od 10 let je
nutno prokázat vÀk dítÀte prÖkazem vystaveným
dopravcem,
• druhé dítÀ do 6 let, pokud pro nÀj doprovod požaduje
samotné místo k sezení a každé další dítÀ do 6 let v
doprovodu téhož cestujícího,
• pes.

Bezplatná pÏeprava:

Tarifní úprava pro spojení mezi
zónami 47 (NÁm´ice nad Hanou)
a 41 (ProstÁjov)

• ko³árek s dítÀtem,
• maximálnÀ dvÀ dÀti do 6 let v doprovodu osoby starší
10 let. Do tohoto po³tu se zapo³ítává i dítÀ v ko³árku.
DÀti do 6 let mohou obsadit nejvýše jedno místo k
sezení,
• rodi³e k návštÀvÀ dÀtí zdravotnÀ postižených
umístÀných v ústavech (nutný prÖkaz vystavený
ústavem a potvrzení o návštÀvÀ pro zpáte³ní cestu).
Tato bezplatná pÎeprava neplatí na MHD,
• pÎedstavitelé státní moci a nÀkterých státních orgánÖ
a soudci dle zvláštního pÎedpisu,
• držitel prÖkazu ZTP, držitel prÖkazu ZTP/P podle
zvláštního pÎedpisu. Držitel prÖkazu ZTP/P má
sou³asnÀ nárok i na bezplatnou pÎepravu svého
prÖvodce nebo vodícího psa nevidomého.

Mezi zónami 41 a 47 lze cestovat pÎes zóny 46, 49 nebo
43, 45 nebo 45, 46. Cestující s pÎedplatním (7 denní, mÀsí³ní) ³tyÎ zónovým dokladem obsahujícím zóny 41, 47
a nÀkterou z uvedených kombinací mezilehlých zón mÖže
využít i spojení pÎes ostatní uvedené dvojice zón.

Podle Tarifu a Smluvních pÎepravních podmínek IDSOK
musí každý jízdní doklad obsahovat ur³ité náležitosti.

²echovice
Dobrochov
Dobrochov, pohostinství
Dobromilice, pohostinství
Dobromilice, stolaÎství
Klenovice na Hané, ZŠ
Prasklice
Tvorovice

Prakticky to znamená, že cestující s pÎedplatní jízdenkou
pro zóny 47, 49, 46, 41 (NÀm³ice n. H., Klenovice n. H.,
BedihošÔ, ProstÀjov) mÖže využít pro cestu do ProstÀjova
i spojení pÎes zóny 45 a 43 (Brodek u ProstÀjova, Vranovice-Kel³ice).

Jízdní doklad

Pro cestujícího jsou nejdÖležitÀjšími údaji zónová a
´asová platnost. Zónová platnost informuje cestujícího
o zónách – území – kde jízdenka platí pÎi pÎedpokladu
dodržení ³asové platnosti.

Obdobné opatÎení platí i pro spojení mezi zónami 41 a 45.
PÎedplatní tÎí zónový jízdní doklad zakoupený pro zóny
41, 43, 45 bude uznáván i pÎi cestÀ pÎes zóny 41, 46, 45
a obrácenÀ.

Informace o za´lenÁní linky v IDSOK.
Autobusy jsou ozna³eny logem IDSOK umístÀným v blízkosti pÎedních dveÎí. Kompletní seznam linek (spojÖ) je
uveden na internetových stránkách Olomouckého kraje
(www.kr-olomoucky.cz) v sekci doprava. Informace bude
také uvedena v záhlaví jízdního Îádu a v poznámkách
jízdního Îádu.

více na www.kr-olomoucky.cz

24. června 2009
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Jarní dny zdraví proběhly již posedmé
v prostorách restaurace Národní dům v
Prostějově. Akce se uskutečnila v rámci
projektu Zdravé město Prostějov. Jejím cílem a snahou
všech zúčastněných organizací bylo, aby měl každý
z občanů města Prostějova
možnost zamyslet se nad
svým zdravím a zdravotním
stavem, a to ne, až ve chvíli,
kdy ho něco bolí, ale především se zaměřil na prevenci. Možnosti vyšetření a stanovení hladiny cholesterolu, triglyceridů,
glukozy, tělesného tuku a tlaku krve, využilo během celého týdne necelých dvě stě
občanů. Další návštěvníci si přišli pouze
změřit tlak nebo ochutnat pokrm z Bio
potravin. Novinkou akce byla možnost
využít konzultace s MUDr. Hlebovou, z
pojišťovny Metal- Aliance, která dotyčným poradila ve věci správné životosprávy, úpravy jídelníčku evnt. směřovala návštěvníky k dalším odborným lékařům, s
ohledem na zjištěné hodnoty účastníka.
Bylo vidět, že některým z občanů není
jejich zdravotní stav lhostejný a využívají
možnosti měření a stanovení výše uvedených veličin pravidelně, k vyšetření
si přinášeli záznamy z předchozích let,
aby zkontrolovaly, k jakým posunům ve
zjištěných veličinách u nich došlo. Ti z
občanů města Prostějova, kteří nemají
možnost využít této akce v polední pouze, organizátoři dávají naději, že zvažují,
po dohodě s vedením některého z prostě-

Školství
a sociální oblast

jovských podniků, nabídnout
možnost základního vyšetření přímo na pracovišti.
Co se týká jídelníčku
ochutnávek, opět se prokázalo, že strava by měly být především pestrá a pro neustále
spěchajícího člověka dnešní
doby, snadno připravitelná.
V odpoledních hodinách proběhly
přednášky pro veřejnost, zde osvědčeně
„zabodovala„ přednáška a prodejní akce
firmy Naděje zastoupená paní magistrou
Podhornou z Brodku u Konice s bylinnými přípravky. Lidé, kterým tyto přípravky pomohly, přivedli i své známe,
takže restaurace Národního domu byla
zaplněna. Výrobky firmy můžeme zakoupit také v prodejnách Zdravé výživy
na Školní ulici Jeřabina nebo na Újezdě
v Prostějově.
Přednáška MUDr. Bronislava Rataje z firmy Procyon manufacture, s.r.o.
Průmyslová, Prostějov na téma: „Zdravá
kosmetika a bylinné čaje“, zaujala vyzdvihnutím přednosti malých firem výrobních firem v oboru potravinářském,
(ale nejen tam), s poukazem na rodinnou
tradici v zahraničí a postupně se rozvíjející tradici i u nás. Kdy každý zákazník ví,
co a od koho kupuje ve srovnání s anonymitou velkých potravinových nákupních
center.

Kaleidoskop
informací

Volný čas

Pokud se každý výrobce bude
řídit tím, že svým zákazníkům nabídne pouze to, co by konzumoval-používal sám nebo jeho rodina, budeme i my ostatní zákazníci
spokojeni. S výrobky této firmy
(bylinné čaje a koupele, přírodní
kosmetika a potraviny) se můžete
setkat v prodejně firmy v Kravařově ulice
v Prostějově.
Nezklamala ani paní Jarmila Zelenská,
provozovatelka kozí farmy Rózinka Čelechovice na Hané, se svojí přednáškou:
„Zdraví a kozí mléko“, včetně ochutnávky.
Návštěvníci by velmi přivítali, aby výrobky této kozí farmy doputovaly i do tržní
sítě alespoň v prodejnách Zdravé výživy
v Prostějově na Školní a na Újezdě nebo
se s nimi mohli sekat i v některé z restaurací. Snad bude časem tato možnost, jak
sliboval bývalý minstr zemědělství pan
Gandalovič, aby naše striktní legislativa
byla dána do souladu s benevolentnějšími regulemi Evropské unie.
Novinkou na základě požadavku
Města Prostějova byly dvě již více odborné přednášky a MUDr. Jany Vlčkové
na téma: „Nebojím se očkovat“ a RNDr..
Libora Mazánka Ph.D: „Problematika zdivočelých holubů ve městě.“ Tyto
přednášky byly výborně zpracované a
prezentované s foto dokumentací, bohužel nevzbudily velký ohlas u návštěvníků

Sport

a zájem nebyl tak velký, jak pořadatelé
očekávali. Je pravděpodobné, že se občané touto problematikou začnou zabývat,
až když např.odjíždí do zahraničí nebo až jim holubí hejna
devastují dům.
Diskutovalo se o informovanosti občanů o výše uvedených
akcích. Každý občan byl na
akci upozorněn v Radničních
listech, a to jak v březnu, tak
dubnu tohoto roku, dále byly informace
prezentovány na titulní stránce městského webu a v městském kabelovém vysílání (které mimochodem můžete sledovat
prostřednictvím webových stránek města www.prostejov.eu ). Také místní tisk z
akcí přinášel příslušné informace.
Co říci závěrem? Zdravotní stav člověka je odrazem našeho životního stylu,
zůstává záležitostí rovnováhy duševní i
tělesné v nás samých. Pevně věříme, že
Jarní dny zdraví byly pro účastníky přínosem a i v dalších ročnících této akce
nebo i při jiných akcí v rámci Projektu
Zdravé město Prostějov, budou občané
Prostějova spokojeni.
Závěr bychom rádi poděkovali všem,
kteří se jakkoliv účastnili na přípravě i
vlastní realizaci akce a všem účastníkům
i občanům města Prostějova popřáli pevné zdraví. MVDr. Zuzana Bartošová,
PeaDr. Alena Dvořáková
KHS OL kraje koordinátorka
projektu Zdravé město Prostějov
územní pracoviště Prostějov

Český svaz ochránců přírody, Ekocentrum Iris vyhlašuje
ANKETU O VŠECH ROSTLINÁCH (STROMY, KEŘE A KVĚTINY)
BOTANICKÉ ZAHRADY V PROSTĚJOVĚ:
Vyberte z „rostlinných obyvatel“
• NEJKRÁSNĚJŠÍ
• NEJZAJÍMAVĚJŠÍ
• NEJVOŇAVĚJŠÍ
Zároveň můžete navrhnout i jinou kategorii a jejího zástupce.
Hlasovací lístky najdete přímo v botanické zahradě Prostějov na Lidické ulici.
Každý měsíc vylosujeme 3 účastníky ankety, ti získají drobné ceny.
V každém měsíci budou vybrány odměny z jiné oblasti (např. knihy, kalendáře,
živé rostliny v květináči, biovýrobky, atd.).
Anketu pořádá Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení Iris za finanční podpory SFŽP v rámci projektu „Přírodě OK+“.
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ANKETA
Jaké využití bývalého areálu koupaliště za velodromem byste uvítali?
Odpovídat můžete e-mailem do 31. 8. 2009 na adresu: jana.gaborova@prostejov.eu
Na odboru správy majetku města i na webových stránkách www.prostejov.eu si můžete prohlédnout katastrální mapy volných ploch, jejichž využití město plánuje.
„Jde o průzkum názoru obyvatel na využití ploch u velodromu, zajímá nás, co by
zde lidé rádi viděli. Po ukončení ankety se bude rada i zastupitelstvo zabývat zaslanými podněty. Samozřejmě musíme přihlížet zejména k finančním možnostem města,“
uvedl místostarosta Vlastimil Uchytil.
-jg-
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O dopravě
Náměstka
stka hejtmana Olomouckého kraje
pro oblast
ast dopravy a člena Zastupitelstva
města Prostějova, Aloise Mačáka (na snímku), jsme požádali o zodpovězení několika
otázek týkajících se dopravy v našem kraji a
městě Prostějov.
Pane náměstku, můžete stručně uvést, co patří
v Olomouckém kraji mezi priority v oblasti dopravy pro nadcházející období?
Veškeré priority jsou uvedeny v Programovém prohlášení Rady Olomouckého kraje pro
období 2008 – 2012. Základním předpokladem
ekonomické prosperity kraje je kvalitní dopravní
infrastruktura a dobře fungující doprava. Mezi
nejzákladnější priority patří urychlení přípravy a
dostavby dálniční sítě na území kraje D 47 a D 1
a sítě rychlostních komunikací R 35 a R 55. Na
krajské silniční síti jsou prioritou rekonstrukce a
opravy stávajících zejména páteřních komunikací a výstavby obchvatů sídel zatížených nadměrnou dopravou. V oblasti veřejné dopravy rozvíjet
„Integrovaný dopravní systém Olomouckého
kraje“ v návaznosti na optimalizaci osobní dopravy linkové a drážní.
Jste členem Výboru Regionální rady regionu
soudržnosti Střední Morava. Jak pomáhají k
rychlejšímu zlepšování stavu komunikací v našem kraji prostředky z evropských fondů?
Finanční prostředky z evropských fondů jsou
samozřejmě pro kraj velmi důležité a vítané. Z Regionálního operačního programu Olomoucký kraj již
úspěšně čerpá zhruba 1,1 miliardy korun a zbývající
alokované prostředky ve výši cca 670 milionů korun
je připraven získat v rámci předpokládaných výzev
v roce 2009 a 2010. Další prostředky ve výši zhruba
120 milionů korun čerpá kraj z projektu přeshraniční spolupráce s Polskou republikou.
Při současných možnostech Olomouckého
kraje při získávání finančních prostředků s různých
zdrojů na výstavbu a rekonstrukce silnic II. a III. třídy tvoří prostředky z evropských programů zhruba
50% podíl.
Kolik finančních prostředků Olomoucký kraj
za poslední dobu do oprav investoval a kolik ještě
hodlá investovat?
Olomoucký kraj v rámci přijatého programu
systematické obnovy silnic II. a III. třídy investoval v
letech 2005 – 2008 více než 3,5 miliardy korun. Na
rok 2009 jsou k realizaci schváleny investiční akce o
celkových nákladech cca 1,14 miliardy korun. Na
dalšíobdobído roku 2012 budenaším záměreminvestovat ročně zhruba 1 miliardu korun do výstavby
a rekonstrukce silnic II. a III. třídy s využitím vícezdrojového financování například z prostředků Evropské unie, rozpočtu Olomouckého kraje, půjček
a úvěrů bank. Investice do dopravní infrastruktury
považujizmnohadůvodůzanejdůležitějšíobzvláště
v tomto ekonomicky složitém období. To, že současná vláda chce omezovat tyto investice, považuji
za mírně řečeno nepochopitelné a velmi nezodpovědné. Šetřit se má, ale na správných místech! Ve-

dení Olomouckého se tímto palčivým problémem
seriozně zabývá.
Jaké investiční akce do dopravní infrastruktury připravujete pro naše město?
Především se jedná o realizaci vnějšího severního
obchvatu, abychom ulehčili dopravě zejména ve
středu města. V této souvislosti musíme zintensivnit
výkupy pozemků od soukromých majitelů. Dále je
tonapříkladrondelnaPetrskémnáměstí,křižovatka
Sladkovského – Olomoucká nebo průtah Žešovem
za 16 milionů korun. Na investiční akce pro zvýšení
bezpečnosti účastníků silničního provozu, především chodců, získalo město v dubnu 2009 od kraje
2 miliony korun.
A jak hodnotí spolupráci v oblasti dopravy zástupci města Prostějova ? – Zeptali jsme se radního
a předsedy dopravní komise Ing. Zdeňka Peichla
(na dalším snímku). Nedávno se totiž na Krajském
úřadě v Olomouci uskutečnilo jednání mezi zástupci prostějovské radnice a kompetentními úředníky
kraje z oboru dopravy. Za město byli mimo jiné
přítomni místostarostka Alena Rašková, radní a
předseda dopravní komise města Zdeněk Peichl
nebo vedoucí odboru dopravy Miroslav Nakládal.
Obě strany projednaly nejbližší dopravní investice
v Prostějově a naši představitelé zároveň stanovili
hlavní priority, kam by krajské peníze měly směřovat nejdříve.
Rondel na Petrském náměstí
PodleZdeňkaPeichlajevsoučasnostiproradnici
prioritou číslo jedna zahájení stavby kruhové křižovatky na Petrském náměstí. „Projekt se připravuje
už dva roky a doposud se prakticky nic nezačalo
dělat. Podle mých informací by nyní ale měl mít kraj
všechny doklady k tomu, aby stavbu zahájil. Při našem jednání krajští úředníci navrhli termín zahájení
stavby v listopadu, s čímž jsme ovšem nesouhlasili.
Jsme totiž přesvědčeni o tom, že začít kopat na jedné
z nejdůležitějších křižovatek v Prostějově na začátku
zimy není dobré. Jednak se stavební práce prodlužují a ohrožena je i jejich kvalita. Dohodli jsme se tedy,
že během letošního roku kraj zatím pouze vybere
dodavatele a stavět se začne až na jaře příštího roku,"
řekl Zdeněk Peichl.
Severní obchvat
Ten má vést od kruhové křižovatky u hypermarketuTescookoloareálubývalýchDopravníchstaveb
na Kosteleckou ulici a dále až ke kruhové křižovatce
u Domamyslic. "Dnes už je k této výstavbě vydáno
územní řízení a je vybrán projektant na zpracování
projektové dokumentace. Ta by měla být hotova
v listopadu tohoto roku. Zásadním problémem
je ale výkup pozemků od soukromých majitelů.
Tady jsme krajským úředníkům vytýkali, že pracují
příliš zdlouhavě a postupují pouze administrativní
cestou, kdy majitele potřebných pozemků obesílají
písemnými žádostmi. My jsme kraji nabídli v tomto
pomoc tím, že zahájíme s majiteli osobní jednání,
což považujeme za rozhodně rozumnější a hlavně
rychlejší. Chtěli bychom, aby stavba obchvatu byla
v příštím roce konečně zahájena, jinak centru měs-

ta od dopravních problémů nepomůžeme," sdělil
Zdeněk Peichl.
Křižovatka Sladkovského
- Olomoucká
Třetí prioritou města, co se týká dopravních investic, je řešení křižovatky u železničního přejezdu v
Olomoucké ulici. Ta je dnes již naprosto nevyhovující, její kapacita nestačí a tvoří se zde kolony stojících
aut.

ních nehodách zahynuly tři osoby. "Na besedě s vrahovickými občany jsme se dohodli, že tuto křižovatku náležitě osvětlíme a kraj se navíc zavázal, že v co
nejkratší době tady do vozovky zabuduje takzvané
"drnčáky", tedy vodorovné příčné pruhy, které při
projetí vozidla upozorní řidiče, aby snížil rychlost,"
popsal Zdeněk Peichl.

Křižovatka
ve Vrahovicích - Trpínkách
Jedná se o jednu z nejnebezpečnějších křižovatek
v Prostějově, kdy v loňském roce tady po doprav-

Cyklostezka
ve Vrahovické ulici
KezměněbymělodojítveVrahovickéulici.KomunikaceveVrahovickéulicibybylanaokrajíchoddělena
žlutýmipruhy,kterébyvymezovalyprostorprocyklostezku. Silnice je zde dosti široká, takže v rámci ní může
býtcyklostezkavybudována.
-red-
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V závěru dubna proběhl v biokoridoru Hloučela další ročník místního kola celostátní
átní soutěže Zelená stezka - Zlatý list. I tentokrát jsme akci pořádali pod záštitou
Zdravého
dravého města Prostějova, ve spolupráci se Sportcentrem, Lesy ČR, Lidovou hvězdárnou a Stanicí pro handicapované živočichy Němčice nad Hanou.
Na startu přírodovědně zaměřené stezky s 8 stanovišti se postupně sešlo 12 šestičlenných družstev starších a 14 družstev mladších žáků. Celkem tedy 156 dětí ve
věku 10 - 15 let.
Stanoviště:
1) Život ve vodě a u vody: Poznat v nákresu vodního toku jeho obyvatele (živočichy
- např. rak, drobné vodní korýše (beruška vodní), pijavku, ploštěnku, dále hmyz (šídlo,
motýlice, larvy chrostíků, potápník vroubený apod.). Byly tu i živé rostliny: blatouch
bahenní, pomněnka, větvička olše lepkavé. Perlička: při poznávání pomněnky kolegyně
dětem napovídala: "Říká se OČI MODRÉ JAKO...?". A dítě navrhlo: "KONVALINKA?"
:)
2) Ekosystém les: Tradičně zajišťovaly lesy ČR. Paroží jelena a daňka, rohy muflona.
určování stromů podle listů (skutečných stromů na Hloučele). Jednoduchý testík.
3) Hmyz a další bezobratlí: Vyjmenovat 3 druhy brouků dělalo dětem velké problémy,
3 druhy motýlů řekli rozhodně rychleji. Poznávání hmyzu podle obrázků.
4) Savci: Poznávání savců podle obrázků. otázky - např. rozdíly mezi netopýrem a
vrápencem (některé děti neměly o existenci vrápence ani tušení).
5) Geologie. Poznávání nerostů a hornin. Teorie: např. otázky o jeskyních, o ledovcích... Perlička: "Porotce chtěl dokopat děti k termínu "bludný balvan". Odpověď po nápovědě zněla: "BLUDNÝ KOŘEN?"
6) Astronomie a meteorologie: Zde poprvé a velmi kvalitně spolupracovala Lidová
hvězdárna v Prostějově. Božena Černohousová měla připravené záludné, ale zajímavé
otázky, např. modely jednotlivých fází Měsíce měly děti uspořádat podle toho, jak jdou
za sebou. V jiné otázce měly vybrat z bohaté nabídky způsoby, jak se ukrýt při bouřce...
7) Ochrana přírody: Poznávání chráněných druhů rostlin a živočichů. Fotografie našich národních parků - podle nich měly děti poznat, o který park se jedná.
8) Ptáci: Opět spolupráce se Stanicí pro handicapy v Němčicích a Drahošem Kňourkem. Ptáci na fotografiích.
Tentokrát moc nevyšlo počasí, bylo po dešti a docela zima (především porotcům).
čekající děti si krátily čas testíkem o šetrném chování k našemu životnímu prostředí.
Pro učitele jsme připravili "obchůdek" s nabídkou různých metodických materiálů, které
mohou použít při výuce. A všem samozřejmě teplý čaj.
Pokud můžete v článku vyzdvihnout naše partnery, tak bych prosila samozřejmě Lesy
ČR, ale hlavně tu hvězdárnu. A samozřejmě i Sportcentrum, jehož zaměstnanci obětavě
pomáhali na kontrolách. Všem vítězům i účastníkům blahopřejeme!
-ezatl-

Blokové čištění - červenec 2009
02. 07. 2009 – blok č. 12 – E. Valenty,
Veleslavínská, vnitroblok sídl. E. Beneše,
vnitroblok sídl. E. Beneše parkoviště, zálivka E. Valenty – parkoviště, chodník od
Sladkovského po E. Valenty.
07. 07. 2009 – blok č. 13 – Barákova
II, nám. Odboje, Hybešova, V. Outraty,
Vrlova, Tovačovského, Kotkova, Kotěrova, Arbesovo nám., Sborov, Neumanovo
nám., J. Kuchaře, parkoviště Kotěrova.
09. 07. 2009 – blok č. 14 – Barákova I,
Českobratrská, nám. Padlých hrdinů, Erbenova, nám. U Kalicha, Kollárova, nám.
Spojenců, Divišova, Slovenská, Milíčova,
Al. Krále, Budovcova, Lužická.
14. 07. 2009 – blok č. 15 – Svatoplukova, Třebízského, Přemyslovka, Vrahovická – autobusové nádraží, Janáčkova,
V. Ambrose, Karlov, Vrchlického.
16. 07. 2009 – blok č. 16 – Hvězda,
Trávnická, Jihoslovanská, Na
příhoně, Winklerova, Sokol-
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ská, Švabinského, Rozhonova, Pražská.
21. 07. 2009 – blok č. 17 – Husovo
nám., Joštovo nám., Slezská, Mojmírova, Předina, Obslužná Dolní, Dolní LA
– chodník.
23. 07. 2009 – blok č. 18 – Letecká
(od Joštova nám. po Kasárny), Letecká
(k Mechanice), Dolní od přejezdu k Železárnám, nadjezd .A.S.A., Kojetínská –
chodník, Kralická – chodník, spojovačka
Kralická – Kojetínská.
28. 07. 2009 – blok č. 19 – Za Drahou, Průmyslová, J. Hory, M. Majerové,
M. Pujmanové, M. Pujmanové – parkoviště, M. Pujmanové – vnitroblok, Z.
Wintra.
30. 07. 2009 – blok č. 20 – sídl. Svornosti, sídl. Svornosti – parkoviště, kpt. J.
Nálepky – část, Smetanova, Zátiší, Zátiší
– plocha, B. Martinů, V. Talicha, Tovární
(Olomoucká – Vrahovická), Tovární –
parkoviště.
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Domovní správa
Prostějov, s. r. o.
P
K
Křížkovského
36/ 7
Prostějov
P

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

Kotelna
Beneše
Okružní
v.s. Šárka
Kostelecká
Tylova
v.s. Dolní
Sídliště svobody
v.s. Šmeralova
ZŠ Melantrichova 60
Finská 9
Netušilova 3
Občanské sdružení sociální pomoci
Prostějov, se sídlem Určická 101, Prostějov bude provozovat další sociální službu
- azylový dům a noclehárnu pro ženy.
Slavnostní otevření tohoto zařízení
proběhlo dne 26.5.2009.
Myšlenkou zřízení azylového domu a
noclehárny pro ženy jsme se začali zabývat z toho důvodu, že se na nás obracely
ženy, které přišly o bydlení a ocitly se bez
domova.Toto zařízení v městě Prostějově zatím chybělo.Pro tuto sociální službu jsme ale neměli vhodné prostory.
Díky vstřícnosti představitelů města
Prostějova jsme obdrželi do výpůjčky
uvolněnou část prostor v areálu Azylového centra, kde budeme od 1.6.2009 provozovat výše uvedené služby , azylový dům s
počtem 6 míst a noclehárnu se 4 místy.
V Azylovém centru Prostějov se nám
podařilo pro naše klienty vytvořit celý
komplex sociálních služeb – azylový
dům, noclehárny, odborné sociální poradenství, nízkoprahové denní centrum,
terénní program.
Na všechny uvedené sociální služby máme registraci vydanou Krajským
úřadem Olomouckého kraje.

Termín
13.7. - 17.7.
20.7. - 24.7.
20.7. - 24.7.
27.7. - 31.7.
3.8. - 7.8.
3.8. - 7.8.
10.8. - 14.8.
10.8. - 14.8.
17.8. - 18.8.
18.8. - 20.8.
24.8. - 25.8.
Město Prostějov již schválilo užívání
4 bytů na Kostelecké 17 pro naše klienty,
kde mohou ti samostatnější a již připravení na samostatný život bydlet , čímž
bude možno pracovat na ukončení procesu resocializace těchto klientů.
Touto cestou bych chtěl poděkovat
představitelům města Prostějova, členům rady, zdravotní a sociální komise
a členům zastupitelstva za pomoc a
velmi vstřícný přístup při řešení problematiky bezdomovectví v regionu
Prostějov.
Na zabezpečení tohoto úkolu jsme
obdrželi od města Prostějova na rok
2009 finanční částku ve výši 500 000
Kč.Za tuto částku velmi děkujeme,
velmi nám pomohla v období začátku
roku, kdy jsme čekali na dotaci ze státního rozpočtu.
Víme, že pro další období nás čeká
mnoho dalších úkolů, budeme se snažit
co nejlépe obstát ve vyhledávání klientů,
pomoci jim při zařazování do normálního života, na trh práce a pod.
Bc.Jan Kalla
předseda občanského sdružení
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Zastupitelstvo města Prostějova vyhlásilo záměr pronájmu a následného
prodeje pozemků a nemovitosti kolem
Společenského domu, včetně této nemovitosti, a to autoru (předkladateli)
nejvhodnějšího architektonicko-urbanistického investorského návrhu
rozvoje území části centra města Prostějova, ve kterém se nachází obchodněspolečenské centrum.
Ve lhůtě stanovené pro podání nabídek (31.03.2009) byly na podatelnu
Městského úřadu Prostějov doručeny
nabídky těchto uchazečů:
1. NM CRESTYL, s.r.o., se sídlem Praha 1, Husova 240/5, PSČ: 110 00, IČ: 282
55 488,
2. MANTHELLAN a.s., se sídlem
Olomouc, třída Svobody 956/31, PSČ:
779 00, IČ: 282 05 618,
3. PRIOR, obchodní domy, a.s., se sídlem Prostějov, Dukelská brána 7, PSČ:
796 01, IČ: 469 62 344.
„Nabídky uchazečů si mohou občané
města prohlédnout na Odboru správy

majetku Městského úřadu Prostějov, a to
do 31.07.2009. Nahlédnutí bude umožněno na základě předložení průkazu
totožnosti. Grafické návrhy včetně textové části nabídek uvedených uchazečů
jsou pak k vidění na webových stánkách
města Prostějova, www.prostejov.eu,“
uvedl místostarosta Vlastimil Uchytil s
tím, že nabídky uchazečů bude následně
posuzovat hodnotící komise, která doporučí Zastupitelstvu města Prostějova
další postup.

Složení komise:
předseda: Ing. Lubomír Baláš, tajemník Městského úřadu v Prostějově,
členové: Ing. arch. Petr Gottwald,
Style studio, Prostějov,
Ing. arch. Zdeněk Beran, CAD Projekt Plus, s. r. o., Prostějov,
Ing. arch. Ivo Boháč, VUT Brno,
Mgr. Miroslav Chytil, PhD., ředitel
Muzea Prostějovska,
JUDr. Květa Olašáková, vedoucí odboru

právního a personálního MěÚ v Prostějově,
JUDr. Olga Kapplová, zaměstnankyně odboru právního a personálního
MěÚ v Prostějově.
- jg- - vhOdkaz na přístup k dokumentům
na městských webových stránkách:
http://www.mestopv.cz/cz/aktuality/vizualizace-navrhu-obchodne-spolecenskeho-centra.html
Případné dotazy a podněty můžete směřovat na e-mailovou adresu:
miroslav.grepl@prostejov.eu

Prodej bytových domů je úspěšný
Město Prostějov odstartovalo
před časem prodeje bytových domů.
Celkem 17-ti subjektům, složeným
z nájemníků , byl již předán návrh
kupní smlouvy a město nyní čeká na
úhradu kupní ceny. Další domy jsou
v jednání; koupi dalších 21 bytových
domů projednalo Zastupitelstvo

města Prostějova.
„Projekt prodeje bytových domů
byl velmi úspěšný. Celá akce se připravovala poměrně dlouho, protože
šlo o strategické rozhodnutí zastupitelů v otázce řešení bytové politiky.
Na rozdíl od mnoha jiných měst jsme
nešli výhradně cestou tržní ceny, ale

řídili jsme znaleckými posudky. Zřejmě i proto teď můžeme být spokojeni s výsledky projektu, kdy přes 90%
bytových domů bude prodáno ještě
v letošním roce, což je mimořádný
úspěch. Chtěl bych proto poděkovat
všem, kteří se na přípravě prodejů
podíleli, zejména odboru správy ma-

jetku města. V současné době máme
ještě 4 nedořešené prodeje; ty zatím
zůstávají v majetku města a rada rozhodla, že do doby ukončení prodejů
je nebudeme nabízet k prodeji,“ vysvětlil místostarosta Vlastimil Uchytil.
-jg-

IInformace
nformace k d
datovým
atovým sschránkám
chránkám – zzdroj
droj : w
www.datoveschranky.info
ww.datoveschranky.info
Díl I.
Datová zpráva
Dokumenty orgánů veřejné moci
doručované prostřednictvím datové
schránky a úkony prováděné vůči orgánům veřejné moci prostřednictvím datové schránky mají formu datové zprávy.
Je-li dokument nebo úkon určen do
vlastních rukou adresáta, vyznačí tuto
skutečnost odesilatel v datové zprávě.
Datová schránka
Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování a k
provádění úkonů vůči orgánům veřejné
moci. Datovou schránku zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra.
Doručování dokumentů
Pomocí datové schránky můžete posílat
a přijímat úřední dokumenty v elektronické
podobě
(datové
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zprávy) orgánům veřejné moci. Tento způsob komunikace vynahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě. Pokud
si tedy založíte datovou schránku, bude se
Vám většina korespondence od orgánů veřejné moci doručovat elektronicky.
Do datové schránky jsou dodávány
úřední listiny v elektronické podobě,
které jsou opatřeny elektronickým podpisem odesílatele (orgánů veřejné moci).
Pokud budete posílat dokument (např.
odvolání k soudu) nemusíte označit Vámi
vytvořený dokument zaručeným elektronickým podpisem. Identifikátor datové
schránky zaručuje integritu dokumentu.
V datové schránce jsou obsaženy veškeré
písemnosti, které jsou již vyplněné Vašimi osobními údaji.
Datová schránka není e-mailová
schránka, nemůžete pomoci ní komunikovat přímo s jednotlivými úředníky,

pouze s celým úřadem. Pomocí datové
schránky také nemůžete komunikovat s
jinou fyzickou osobou, podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobou.
Jakmile je do Vaší datové schránky dodán
nový dokument (datová zpráva), dle Vašeho nastavení se doručí na Váš mobilní
telefon (za poplatek) popřípadě do Vaší
e-mailové schránky (zdarma) oznámení
o doručení. Toto je obdoba upozornění o
uložení listovní zásilky.
Dokument (datová zpráva), který je dodán
do datové schránky je doručen okamžikem
přihlášení do datové schránky oprávněnou
osobou. Obdobně jako u listovních zásilek
funguje fikce doručení: nepřihlásíte-li se do
datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne,
kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený
posledním dnem této lhůty.
Pokud ve stanovené lhůtě nevyzved-

nete datovou zprávu z datové schránky
z důvodu dočasné nepřítomnosti nebo z
jiného vážného důvodu, můžete požádat
o prominutí zmeškání úkonu (do 15 dnů
ode dne, kdy překážka, která podateli
bránila úkon učinit).
Doručení dokumentu má stejné právní účinky, jako doručení do vlastních
rukou.
Po odeslání datové zprávy je odesílateli
oznámeno, zda zpráva byla doručena, datová schránka je znepřístupněna, neexistuje, je zrušena. Toto oznámení je označeno e-značkou ministerstva. Všechny
datové zprávy jsou evidovány.
Jestliže bude mít datová zpráva chybný
formát nebo počítačový program, bude
zničena. O zničení datové zprávy ministerstvo neprodleně vyrozumí odesílatele.
Příště – přístup
do datové schránky
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Nová tvář vnitrobloku ulice Libušinka
Po I. etapě rekonstrukce zpevněných
ploch vnitrobloku ulice Libušinka, která proběhla v roce 2008, byla v těchto
dnech ukončena II. etapa prací. Celá
lokalita tak dostala novou podobu a
současně se zde podařilo zvýšit kapacitu parkovacích míst z původních cca
90 na součastných 112 stání pro osobní vozidla. Nová parkovací místa byla
vytvořena jako kolmá stání členěná ná-

stupními ostrůvky navazující na vstupy
do domů.
Souběžně s rekonstrukcí povrchu
vozovek byla provedena rekonstrukce chodníků. Nově provedená skladba
chodníků umožní v případě nutnosti zásahu bezproblémový průjezd hasičským
vozidlům.
Propojení obou komunikací před bytovými domy přes středový zatravněný

ostrůvek umožňují tři příčné chodníky.
Kromě toho se zde vybudovalo stanoviště pro odpadové nádoby na separovaný
odpad a několik stanovišť pro kontejnery
na směsný komunální odpad.
V rámci celkové rekonstrukce bylo
provedeno i nové veřejné osvětlení. Původní travnaté plochy dotčené výstavbou
byly znovu upraveny a osety. Do středového ostrůvku bylo navíc osazeno něko-

lik nových stromů a keřů.
Celkové náklady provedených stavebních prací dosáhly téměř 11 mil. Kč a pro
město Prostějov je zrealizovala společnost Skanska DS a.s.
Věříme, že částečná omezení, které
rekonstrukce způsobovala místním obyvatelům, jsou dostatečně vynahrazena
současnou podobou vnitrobloku ulice
Libušinka.
-ori-

Před investiční akcí

Po investiční akci

CS v ulicích Vodní a Šmeralova byla dokončena
V dubnovém čísle Radničních listů
jsme Vás informovali, že bude docházet k propojování dosud budovaných
úseků prostějovských cyklostezek.
Jsme proto rádi, že můžeme oznámit

Před investiční akcí
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dokončení další stezky,
stezky která propojila
již existující úseky.
Cyklistická stezka v ulicích Vodní a
Šmeralova navazuje na trasu z Žižkova

náměstí,
Podjezd.
náměstí přes ulice Palackého a Podjezd
Dále se pak napojuje na cyklostezku v
Kolářových sadech. V současné době již
projektově připravujeme další pokračovaní cyklostezky Sídlištěm Svobody. Od-

tud pak bude možné se ulicemi Holandská, J. V. Myslbeka a Západní napojit na
cyklostezku kolem Krasického rybníku,
jejíž dokončení očekáváme v nejbližších
dnech.

Po investiční akci

24. června 2009

PROVINČNÍ REKONTRUKČNÍ
TÝM ČESKÉ REPUBLIKY
V AFGHÁNISTÁNU

V prostějovském muzeu byla 9. června
2009 zahájena výstava Provinční rekonstrukční tým (PRT) České republiky v
Afghánistánu, kterou připravilo Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo zahraničních věcí.
Výstavu zahájila svým vystoupením před
budovou muzea Posádková hudba Olomouc.
Záštitu nad výstavou převzal místostarosta
města Prostějov Miroslav Pišťák, který ve
svém vystoupení na slavnostní vernisáži
zdůraznil propojenost Prostějova s
armádou: „Jsem hrdý na to, že čeští vojáci
i civilní odborníci, že čeští muži i ženy,
působí v Afghánistánu, v zemi, která
pomoc tolik potřebuje a kde naši lidé ve
velmi těžkých podmínkách zajišťují současně bezpečnost Evropy a jsem zvlášť
hrdý na to, že jsou také Prostějováci.“
Za Armádu České republiky se vernisáže
zúčastnil pplk, Pavel Andráško ze 102.
průzkumného praporu generála Karla Palečka, jehož příslušníci tvořili základ prvního
českého rekonstrukčního týmu.
Výstava prezentuje působení českého Pro-

vinčního rekonstrukčního týmu a ukazuje
přínos českých vojáků a civilních expertů v
rámci rekonstrukce země. Autory vystavovaných fotografií jsou Marek Štys, Michal
Novotný, Jan Rybář, Roman Pekař a
nezávislá fotografka Iva Zímová.
Výstava obsahuje základní informace o
Afghánistánu, o historických souvislostech, které vedly k současnému stavu v
zemi, o mezinárodní asistenci a podílu ČR
na zabezpečení stabilizačního procesu, o
systému provinčních rekonstrukčních týmů
i o konkrétních lidech v PRT České republiky v Afghánistánu.
Součástí výstavy jsou také předměty denní
potřeby z Afghánistánu a další artefakty
spojené s působením PRT Lógar a na třicet
samostatných velkoformátových fotografií
Michala Novotného a příslušnice AČR
Sabiny Introvičové.
Premiérově byla výstava uvedena v kuloárech Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR v prosinci 2008.
V prostějovském muzeu výstava potrvá do
13. září 2009.
-js-

PROSTĚJOVSKÉ LÉTO 2009
2. července - 11. září 2009

9+1 - devět čtvrtků a jeden pátek

... hudba, soutěže, hry, filmy ...
Kompletní program přinášíme na stranách 16 - 18

13

Kino Metro 70
STŘEDA 1. ČERVENCE
18.30 Home

Školní 1, PV, tel.: 582 332 678
BIO KORUNA

Francouzský dokument
Dokumentární film o planetě Zemi v produkci Luca
Besssona.Český komentář čte Zdeněk Svěrák
Režie: Yann- Arthus Bertrand, 120 min, český
dabing, premiéra , mládeži přístupný

21.00 Dvojí hra
Americká komedie.
Přechytračit. Překonat. Přehrát. Převézt. A pak už
jen převést prachy….
V hl. rolích C. Owen, J. Robertsová, T. Wilkinson
Režie: Tony Gilroy, , 125 min, české titulky, ŠUP,
premiéra, mládeži do 12 let nevhodný

SOBOTA 11.ČERVENCE
18.30 Hannah Montana
21.00 Holka z města
NEDĚLE 12. ČERVENCE
18.30 Hannah Montana
21.00 Holka z města
PONDĚLÍ 13. ČERVENCE
18.30 Kámoš k pohledání
Americká komedie.
Maličkost: najít nejlepšího kámoše...
V hl. rolích P.Rudd, J. Segel režie: John Hamburg,
105 min, české titulky, premiéra, mládeži do 12 let
nevhodný

21.00

ČTVRTEK 2. ČERVENCE
18.30 Na odstřel
Americký thriller.
Vše, co řeknete, bude použito…
V hl. rolích R. Crowe, B. Affleck, H.Mirrenová,
R. McAdamsová, Režie: Kevin MacDonald, 127
min, české titulky, premiéra

21.00 Poslední dům nalevo
Americký horror.
Co byste udělali člověku, který ublížil vašim nejbližším ?
Režie: Denis Iliadin, 109 min, české titulky, premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný

PÁTEK 3.ČERVENCE
18.30 Na odstřel
21.00 Poslední dům nalevo

Americký filmový muzikál.
Největší filmová pohoda loňského léta . Hity skupiny ABBA ve filmu! Zavzpomínejte….
V hl. rolích M. Streepová, P. Brosnan, C. Firth, S.
Skarskgard. Režie: Philida Lloydová, 108 min,
české titulky , repríza, ŠUP, mládeži přístupný

ÚTERÝ 14. ČERVENCE
18.30 Kámoš k pohledání
21.00 Mamma Mia !
STŘEDA 15. ČERVENCE
18.30 Kámoš k pohledání
21.00 Mamma Mia !
ČTVRTEK 16. ČERVENCE
16.00 Doba ledová 3
- Úsvit dinosaurů
Americký rodinný animovaný film.
Led a sníh definitivně zmizely a země je plná
tajemných nástrah…..
režie: C. Saldanha, M. Thurmeier, 96 min, český
dabing, premiéra, mládeži přístupný.

SOBOTA 4. ČERVENCE
18.30 Na odstřel
21.00 Poslední dům nalevo
NEDĚLE 5.ČERVENCE
18.30 Na odstřel
21.00 Poslední dům nalevo

18.30
21.00

PONDĚLÍ 6. ČERVENCE
18.30 Na odstřel
21.00 Proměny

BIO KORUNA

České filmové drama.
Čtyři lidé, kteří spolu nemají nic společného. Čtyři
osudy, které jsou svedeny dohromady, Čtyři životy,
které se mají změnit …
V hl. rolích

Mamma Mia !

D. Zábranská, J. Zadražil, A.

Doba ledová 3
- Úsvit dinosaurů
Případ nevěrné Kláry

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

ÚTERÝ 7. ČERVENCE
18.30 Na odstřel
21.00 Proměny
STŘEDA 8. ČERVENCE
18.30 Na odstřel
21.00 Proměny
ČTVRTEK 9. ČERVENCE
18:30 Hannah Montana
Americká rodinná hudební komedie
Žila dva životy, teď si musí vybrat jen jeden z
nich….Na motivy světově úspěšného TV seriálu hit pro mládež!
Režie: Peter Chelsom, 102 min, český dabing, premiéra, mládeži přístupný

21.00

Holka z města

Americká romantická komedie
K létu patří romantická komedie - v této září R.
Zellwegerová !
Režie: Jonas Elmer, 97 min, české titulky, premiéra, mládeži do 12 let nevhodný

PÁTEK 10. ČERVENCE
18:30 Hannah Montana
21.00 Holka z města

18.30
21.00

- Úsvit dinosaurů
Doba ledová 3
- Úsvit dinosaurů
Případ nevěrné Kláry

STŘEDA 22. ČERVENCE
16.00 Doba ledová 3
- Úsvit dinosaurů
18.30 Doba ledová 3
- Úsvit dinosaurů
21.00 Případ nevěrné Kláry
ČTVRTEK 23. ČERVENCE
18.00 Transformers:
Pomsta poražených
Americké akční sci-fi.
Čas odplaty nadešel…
V hl. rolích S. LaBeouf, M. Foxová, J. Torturo, J.
Duhamel Režie: M. Bay, 147 min, český dabing, premiéra, ŠUP, mládeži přístupný.

20.00

T.M.A.

Český horor.
Každej se něčeho bojí…..
V hl. rolích
I. Franěk, L. Krobotová, M.
Kozuchowska, M. Dlouhý, A. Hryc, režie: Juraj
Herz, 90 min, premiéra, Mládeži do 18 let nepřístupný.

Školní 1, PV, tel.: 582 332 678
21.00

Pomsta poražených
T. M. A.

PONDĚLÍ 27. ČERVENCE
18.00 Transformers:
Pomsta poražených
21.00 T. M. A.

STŘEDA 29. ČERVENCE
18.00 Transformers:
Pomsta poražených
21.00 T. M. A.
ČTVRTEK 30. ČERVENCE
15.00 Harry Potter
a Princ dvojí krve
Americký dobrodružný rodinný film
Temná tajemství se zjevují…..
V hl. rolích D. Radcliffe, R. Grint, E. Watsonová, H.
Bonham - Carterová režie: David Yates, 154 min !,
český dabing, ŠUP, premiéra, mládeži přístupný.

PÁTEK 24. ČERVENCE
18.00 Transformers:
Pomsta poražených
21.00 T. M. A.

18.00

SOBOTA 25. ČERVENCE
18.00 Transformers:
Pomsta poražených
21.00 T. M. A.

PÁTEK 31. ČERVENCE
15.00 Harry Potter
a Princ Dvojí krve
18.00 Harry Potter
a Princ Dvojí krve
21.00 Harry Potter
a Princ Dvojí krve

NEDĚLE 26. ČERVENCE
18.00 Transformers:

21.00

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

Letní kino Mostkovice
STŘEDA 1. ČERVENCE
21.30 Kdopak by se vlka bál

ÚTERÝ 14. ČERVENCE
21.30 Nestyda

Mládeži přístupno, Vstupné Kč 70,-

Mládeži do 15 let nepřístupno, Vstupné Kč 70,-

ČTVRTEK 2. ČERVENCE
21.30 Mamma mia!

STŘEDA 15. ČERVENCE
21.30 Ocas ještěrky

Mládeži přístupno, Vstupné Kč 70,-

PÁTEK 3. ČERVENCE
21.30 Líbáš jako bůh
Mládeži přístupno, Vstupné Kč 75,-

SOBOTA 4. ČERVENCE
21.30 Muzikál ze střední 3:
Maturitní ročník

Mládeži přístupno, Vstupné Kč 70,-

ČTVRTEK 16. ČERVENCE
21.30 Kurýr 3
Mládeži přístupno, Vstupné Kč 75,-

PÁTEK 17. ČERVENCE
21.30 Vy nám taky, šéfe!
Mládeži přístupno, Vstupné Kč 70,-

PÁTEK 17. ČERVENCE
16.00 Doba ledová 3
- Úsvit dinosaurů
18.30 Doba ledová 3
- Úsvit dinosaurů
21.00 Případ nevěrné Kláry

NEDĚLE 5. ČERVENCE
21.30 Madagaskar 2

SOBOTA 18. ČERVENCE
21.30 Líbáš jako bůh

SOBOTA 18. ČERVENCE
16.00 Doba ledová 3
- Úsvit dinosaurů
18.30 Doba ledová 3
- Úsvit dinosaurů
21.00 Případ nevěrné Kláry

ÚTERÝ 7. ČERVENCE
21.30 Ženy

NEDĚLE 19. ČERVENCE
16.00 Doba ledová 3
- Úsvit dinosaurů
18.30 Doba ledová 3
- Úsvit dinosaurů
21.00 Případ nevěrné Kláry
PONDĚLÍ 20. ČERVENCE
16.00 Doba ledová 3
- Úsvit dinosaurů
BIO KORUNA
18.30 Doba ledová 3
- Úsvit dinosaurů
21.00 Případ nevěrné Kláry
ÚTERÝ 21. ČERVENCE
16.00 Doba ledová 3

BIO KORUNA

ÚTERÝ 28. ČERVENCE
18.00 Transformers:
Pomsta poražených
21.00 T. M. A.

Mládeži přístupno, Vstupné Kč 70,-

Ambrová, P. Hřebíčková. Režie: Tomáš Řehořek,
79 min, premiéra, mládeži do 12 let nevhodný

Kino Metro 70

Mládeži přístupno, Vstupné Kč 70,-

PONDĚLÍ 6. ČERVENCE
21.30 Sněženky a machři po 25 letech
Mládeži přístupno, Vstupné Kč 70,-

Mládeži přístupno, Vstupné Kč 70,-

STŘEDA 8. ČERVENCE
21.30 Hlídač č. 47
Mládeži do 15 let nepřístupno, Vstupné Kč 70,-

ČTVRTEK 9. ČERVENCE
21.30 Válka nevěst
Mládeži přístupno, Vstupné Kč 70,-

PÁTEK 10. ČERVENCE
21.30 Peklo s princeznou
Mládeži přístupno, Vstupné Kč 70,-

SOBOTA 11. ČERVENCE
21.30 Milionář z chatrče
-Slumdog Milionaire

Mládeži přístupno, Vstupné Kč 75,-

NEDĚLE 19. ČERVENCE
21.30 Lovecká sezona 2
Mládeži přístupno, Vstupné Kč 70,-

PONDĚLÍ 20. ČERVENCE
21.30 Rallye smrti
Mládeži do 15 let nepřístupno, Vstupné Kč 75,-

ÚTERÝ 21. ČERVENCE
21.30 Sex drive
Mládeži do 15 let nepřístupno, Vstupné Kč 75,-

STŘEDA 22. ČERVENCE
21.30 Andělé a démoni
Mládeži do 15 let nepřístupno, Vstupné Kč 75,-

ČTVRTEK 23. ČERVENCE
21.30 Mamma mia!
Mládeži přístupno, Vstupné Kč 75,-

PÁTEK 24. ČERVENCE
21.30 Stmívání

Mládeži přístupno, Vstupné Kč 70,-

Mládeži přístupno, Vstupné Kč 70,-

NEDĚLE 12. ČERVENCE
21.30 Bolt - pes pro každý případ

SOBOTA 25. ČERVENCE
21.30 Deník nymfomanky

Mládeži přístupno, Vstupné Kč 70,-

Mládeži do 18 let nepřístupno, Vstupné Kč 70,-

PONDĚLÍ 13. ČERVENCE
21.30 Yes man

NEDĚLE 26. ČERVENCE
21.00 Příběh o Zoufálkovi

Mládeži přístupno, Vstupné Kč 70,-

Mládeži přístupno, Vstupné Kč 70,-

14

PROMĚNY

Režie: Tomáš Řehořek

Čtyři lidé, kteří spolu nemají nic společného. Žena úspěšného muže, které chybí
ke štěstí jediné – dítě. Pro jeho získání je
schopna udělat téměř cokoliv. Sportovní
trenér zasvětil svůj život atletice, nyní je
za zenitem a má čas zjistit, co všechno
promeškal. Stará žena, žije sama ve
velkém prázdném domě, bez lidského
kontaktu, který hledá ve vyšších sférách.
A konečně mladá matka se dvěma dětmi.
Malý plat a drsný život jí nehrají příliš do
karet. Bojuje a zápasí, ale možná musí
přijít moment, kdy všechno vzdá.
Vizuálně podmanivý film Proměny sleduje čtyři různé postavy, jejichž život se prolíná jen pozvolna a nahodile. Jednotlivé
osudy i děj gradují a odvážný koncept
filmu směřuje neodvratně až k závěrečnému střetu. Co všechno se musí stát, aby
život nebyl takový, jako dřív? Čtyři osudy
jsou svedeny dohromady a navždy se
změní. Vizuálně podmanivý film Pro-

měny sleduje čtyři různé postavy, jejichž
život se prolíná jen velmi pozvolna a
nahodile.

DOBA LEDOVÁ 3

Režie:Carlos Saldanha, Mike Thurmeier

Hrdinové z prostředí pod bodem mrazu se
vrací, aby zažili další neuvěřitelné
dobrodružství, tentokrát v příběhu
nazvaném Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů. Nová “doba ledová” zavede hlavní
hrdiny i diváky do ohromného podzemního světa dinosaurů. Je to barevná krajina plná bujné vegetace, která je ostrým
protipólem mrazivého prostředí z prvních
dvou “dob ledových”. Je to země nebezpečí, ohromných tvorů, rostlin pojídajících mamuty, země plná tajemných
míst.Věčný smolař, prehistorický krysoveverčák Scrat má před sebou osudové
setkání s krysoveverkou Scratte. Mamuti
Manny a Ellie očekávají první přírůstek
do rodiny. Lenochod Sid se zase dostane
do problémů poté, co si založí vlastní
rodinu s nalezenými dinosauřími vajíčky.
Šavlozubý tygr Diego řeší dilema, jestli se
z něj po boku kamarádů nestává příliš
velký měkota. Navíc, když se objeví dino-

T.M.A.
Marek, charismatický muž kolem čtyřicítky, touží najít vnitřní klid a vyrovnanost. Proto se rozhodne opustit velkoměsto i kariéru hudebníka a usadí se v
opuštěném starém domě, ve kterém prožil dětství. Navazuje vztah s místní dívkou Lucií a věnuje se milovanému
malířství. Pod idylickým povrchem zní
ale temné memento tohoto nevlídného
místa. Marek zjišťuje, že s jeho domem
jsou spojeny kruté události, které se
odehrály za nacistické okupace i v jeho
dětství. Nedbá varování místních
bizardních obyvatel a domítá si připustit, že jej síla domu vtahuje jako zničující vír. Postupně kolem sebe i v sobě
objevuje zapomenutá a skrytá místa, o
jejichž existenci neměl ani ponětí; jsou
to hrůzné krajiny zbavené slunce.
Začínají se probouzet vzpomínky z dětství, ve kterých významnou roli hraje
Markova starší sestra Tereza.Ta se dlouhodobě léčí v psychiatrické léčebně.

sauři, Manny přestává být „králem džungle“. A také se všichni seznámí s jednookým lasičákem Buckem, který neúnavně
loví dinosaury.
Režie: Juraj Herz

Okolnosti tragické nehody, která sourozence připravila o rodiče, dostávají osudový význam. Marek začíná tušit, že
existuje spojení mezi děsivými událostmi před léty a přítomností.

HANNAH MONTANA
Miley Stewart si užívá života popové
hvězdy jako Hannah Montana. Pak přichází šok - otec ji v letadle utajil, že
nesměřují do New Yorku, kde na ni
čekají tisíce fanoušků, ale vracejí se na
venkov zpět do rodného Tennesse.
Miley se totiž postupem času mění na
rozmazlenou hvězdu, která má vše, co si
jen umane - a právě to chce její táta
změnit. Ze života popové hvězdy se
stává život normální holky. Miley se
chce hned vrátit zpět - bojí se, že už se
nebude moci vrátit k životu Hanny
Montany. Postupem času si ale začne na
nový život zvykat a začne se jí dokonce
i líbit. Najde si lásku a nakonec přijde na
to, že už nechce žít dvojím životem.
Rozhodnout se o své budoucnosti definitivně však nebude jednoduché.
Hannah Montana je ohromný hit, tahle
mladá dívka, která svým zpěvem dobyla
svět, teď navíc hodlá natočit opravdový
film. Hádáte správně, Hannah Montana:
The Movie by měl být lehce okořeněný
životopis Miley Cyrus. Samozřejmě se

Režie: Peter Chelsom

tu objeví nějaká ta romance, trocha
rodinných problémů a spousta zpívání.

PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY

Režie: Roberto Faenza

Případ nevěrné Kláry je krimikomedií na
téma žárlivosti a intrik. Luca (Claudio
Santamaria) mladý talentovaný italský
hudebník žije v Praze se svou snoubenkou Klárou (Laura Chiatti), velmi hezkou studentkou univerzity, na níž vytrvale a bláznivě žárlí. Posedlost a podezíravost přiměje Lucu najmout soukromého
detektiva Denise (Iain Glen) ke sledování Kláry a nalezení důkazu případné
nevěry. Denis je přitažlivý muž , mírně
ironický až cynický a je zřejmým opakem Lucy. Se svou namželkou Ruth
(Pavlína Němcová) udržuje velmi otevřený vztah, ve kterém se Ruth netají
dobrodružstvími s jinými muži. Denis
zase udržuje milostný vztah s kolegyní v
detektivní agentuře Ninou (Kierston
Wareing), rozvedenou matkou dvou dětí.
Nešťastný Luca postupně získává
Denisovy sympatie, detektiv však posléze začne podléhat kouzlu sledované

Kláry. Začíná se zpronevěřovat vlastním
zásadám, což může mít tragické následky. Sledování zavede hlavní hrdiny do
magického prostředí italských Benátek,
kde přichází nečekané finále, které
potvrzuje, že ne vždy jsou všechny věci
a osoby takové, jaké se nám zdají.

HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE
Harryho šestý školní rok na Škole čar a
kouzel v Bradavicích je pokažen válkou
mezi Voldemortovými přívrženci a stoupenci dobra v níž náš hrdina s jizvou ve
tvaru blesku na čele buď vyhraje, nebo
zemře. Profesor Brumbál ho zasvětí do
temné minulosti Toma Riddlea a přitom
poodhalí příčinu Voldemortovy nesmrtelnosti. Když Harry objeví starou a
počmáranou učebnici lektvarů patřící
tajemnému Princi Dvojí Krve, spoléhá
se na kouzla z ní i přes Hermionino varování stále víc. Válka mezitím zasahuje i
do domácnosti Harryho spolužáků v té
nejnepředstavitelnější podobě a začátek
konce se blíží... Harry Potter je zavolán
ředitelem školy. Našel další z těch
předmětů a je nutné jej získat. Oba se
tedy vydávají na vzdálené místo kde
tuto, pečlivě chráněnou věc, nalézají. Při
návratu ke škole spatřují Znamení zla
nad jednou z hradních věží. Hrad je plný
Smrtijedů vpuštěných Malfoyem,
Severus Snape zabíjí bezbranného
Brumbála, kterého předtím Draco nepři-

Režie:David Yates

praveného odzbrojil. A kromě toho, věc,
jenž vše způsobila není pravá, ale jde o
napodobeninu. Světu čar a kouzel hrozí
vážné nebezpečí a schyluje se ke zlým
časům.
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FILM S KLIENTY PROSTĚJOVSKÉHO STACIONÁŘE USPĚL NA MEZINÁRODNÍ PŘEHLÍDCE
Praha/Prostějov – Ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu, příjezd limuzínou před
Divadlo Palace na Václavském náměstí,
pózování na červeném koberci, televizní
kamery a ovace diváků – atmosféru jako
na festivalu v Cannes si od čtvrtka 4. do
soboty 6. června v Praze užilo jedenáct klientů prostějovské organizace Sociální služby, která pečuje o lidi s mentálním postižením.
Radmilka, Michalka, Jarda, Jirka a jejich
kamarádi ze stacionáře v ulici Pod Kosířem
se totiž stali aktéry hraného filmu Překročený práh s podtitulem Odysea napříč časem a
prostorem. Díky tomu se zúčastnili mezinárodního Mental Power Prague Film Festivalu (ne)herců s mentálním a kombinovaným postižením, v jehož porotě zasedli
například Věra Chytilová, Taťána Vilhelmová, Eva Holubová nebo Michal Horáček a
závěrečný večer ve velkém stylu moderoval
Tomáš Hanák.
„Celý ten projekt vznikl vlastně náhodou.
Vůbec jsme nevěděli, do čeho jdeme a co to
pro nás může znamenat. Začalo to v lednu
mailem od našeho zřizovatele Olomouckého
kraje s nabídkou, že se této soutěže můžeme
zúčastnit. Napadlo mě obrátit se na Magdu
Jansovou, do jejíhož ateliéru Modrý anděl
naši klienti už čtyři roky chodí na keramiku.
Ujala se toho, aniž bychom na to měli nějaké
finanční prostředky,“ řekla vedoucí vychovatelka Sociálních služeb Iveta Kolářová.
„Přišlo mi to jako skvělý nápad, jako šance,
díky níž mohou zažít něco neobvyklého a
nového. Za ta léta jsme se spřátelili, a tak
vím, že každý z nich má svůj životní sen, o
kterém pořád mluví, jak se těší, až se splní...
Na natáčení ale nebylo ani moc času ani
peníze, a tak jsem oslovila svého syna Jakuba, který studuje grafiku na ostravské univerzitě. Šel do toho se svými kamarády a dotáhl to do konce, i když to nebylo jednoduché,“
popsala Magda Jansová další etapu vzniku

MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL
je mezinárodní filmový festival (ne)herců s mentálním a kombinovaným postižením,
jehož pořadatelem a organizátorem je HENDAVER, o.s. ve spolupráci Národní radou
osob se zdravotním postižením v ČR. Hlavní myšlenkou, festivalu, jehož nultý ročník
se konal v roce 2006, je vytvořit podmínky pro uměleckou seberealizaci lidí s postižením a podílet se tak na jejich duševním rozvoji. Chce jim pomoci vybočit z kolejí všedního života a umožnil jim zažít chvíle slávy a umělecké tvorby. Jde o projekt ojedinělý, který se doposud v České republice ani v zahraničí nekonal. Existují jiné festivaly,
které mapují každodenní život lidí s postižením - divadelní, hudební i festivaly dokumentárních filmů. Právě hraný film je ale žánrem, ve kterém lidé s postižením mohou
AKTIVNĚ naplnit své umělecké nadání a vnímání. Hraný film je prostorem, v němž
se střetávají hudba, tanec, divadlo – tedy umělecké polohy, které jsou pro tyto lidi tou
nejpřirozenější a často i jedinou formou komunikace. (Zdroj: www.mentalpower.cz)

nové zkušenosti a hlavně ukázal, že má
smysl o něco usilovat. Příští rok do toho
určitě půjdeme zas,“ uvedla Iveta Kolářová.
Lidé, kteří by chtěli film Překročený práh
vidět, dostanou šanci během letošního Prostějovského kulturního léta, které pořádá
klub Duha. „Bude se promítat ve čtvrtek 23.
července ve 21.30 hodin jako předfilm ve
Smetanových sadech,“ upřesnila Magda Jansová.
Lenka Sehnalová

Apollo 13

Barákova 12, PV

PÁTEK 3. ČERVENCE
20.00 REGGAE & DANCEHALL
PARTY
COLTCHA UNITED - nej jamajský sound systém od
Baníku.... bandzone.cz/coltchaunited
Dj´s: HATORI, PAYAH, SAKOMAN....

SOBOTA 4. ČERVENCE
21.00 TAFROB LIVE RAP
Live vystoupení: Tafrob (Brno)!
DJs: DJ DTonate (Olomouc), DJ Beck (Prostějov) a
DJ Malda (Prostějov).
Tanec: Battle holky 2 na 2 (Prostějov, Olomouc, Přerov).
Vstup: 100,-

PÁTEK 10. ČERVENCE
20.00 LETNÍ REVIVAL PARTY

Snímek z natáčení
projektu, jehož výsledkem je půlhodinový
film, který v Praze v konkurenci sedmnácti
snímků získal cenu za nejlepší kameru.
„Film vznikal jako experiment. S Pavlínou
Sobotovou jsme několik týdnů chodili do stacionáře, poznávali příběhy jeho klientů a
hlavně jejich životní sny. Z toho jsme pak
vytvořili schéma, v jehož rámci se také
improvizovalo, nikdy totiž nebylo jasné, jak
naši herci budou reagovat. Chtěl jsem zachytit realitu jejich světa, která je tak odlišná od
té, kterou známe. Je okleštěnější, naivní a
svým způsobem čistá. Ale především jsem
chtěl ukázat, že lidé s mentálním postižením
jsou normální, že dokáží zapadnout do jaké-

hokoliv prostředí a společnosti,“ konstatoval
Jakub Jansa o díle, které bylo jeho filmovou
prvotinou. Společně s kameramanem Lubošem Vičarem jej natočili během čtyř dnů v
prostorách prostějovského zámku. „Měl
jsem přesnou představu o výtvarné podobě
a jednotlivých záběrech, ale nikdy jsem
nedržel v ruce kamer. S dobarvováním záběrů na videu mi zase pomáhal Honza Stříteský. Cena za kameru tak vlastně patří celému
štábu,“ dodal Jansa s tím, že před dokončením filmu získal na jeho realizaci příspěvek
od Města Prostějov.
„Pro naše klienty byl celý tento projekt úžasný zážitek. Zvedl jim sebevědomí, přinesl

DAMAGE, Inc. - METALLICA REVIVAL...
OLD TRASH TITANS - SLAYER & SEPULTURA
REVIVAL band...

SOBOTA 11. ČERVENCE
21.00 DRUMSTEP - d´n´b party
StonedRaiderzCrew....

SOBOTA 18. ČERVENCE
SPLiTTER & KARL
- EXTENSION
PÁTEK 24. ČERVENCE
3 - DIMENSIONS
d´n´b night
PÁTEK 31. ČERVENCE
3F presents DEEP NIGHT
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PŘEDSTAVUJEME NOSITELE
CENY MĚSTA PROSTĚJOVA 2008
Anna Švécarová

Zastupitelstvo města Prostějova uděluje cenu města Prostějova 2008 paní Anně Švécarové
za pedagogickou a publikační
činnost v oblasti ochrany životního prostředí.
Paní RNDr. Anna Švécarová je
především středoškolský pedagog. Většinu své pedagogické
praxe strávila na Gymnáziu Jiřího
Wolkera a později, jak sama říká,
si „vymyslela“ Cyrilometodějské
gymnázium, kde také po jeho
založení učila zeměpis a biologii.
Nejen na okrese Prostějov, ale i na
celostátní úrovni se zasloužila o
středoškolskou soutěž tzv. Středoškolskou odbornou činnost, kde
vedla práce studentů, kteří se
zúčastnili i mezinárodních kol
této soutěže.
RNDr. Anna Švécarová již několik let spolupracuje i s Českým
svazem ochránců přírody v Prostějově. Pod hlavičkou tohoto

sdružení vede odborné vycházky
po parcích Prostějova a okolí a o
prostějovských parcích napsala

sérii článků. V roce 2007 napsala
publikaci Parky a dřeviny Prostějova.
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Prostìjovská hvìzdárna v mìsíci květnu

POZVÁNKY NA LETNÍ ŠKOLY
27. 7. – 1. 8. VŽDY V ČASE 21. 00 – 23. 30 HODIN XXI.
LETNÍ ZÁBAVNÁ ŠKOLA ASTRONOMIE
„MĚSÍC – POZNEJTE NAŠEHO NEJBLIŽÍHO VESMÍRNÉHO SOUSEDA“.
Ryze prázdninová setkávání zájemců a nadšenců, které spojuje snaha o sofistikované
pozorování Měsíce a letních souhvězdí. Žádná omezení týkající se věku, vzdělání apod.
Zaplacením poplatku je možno se přihlásit kdykoliv, s rizikem, že počet účastníků omezený je. Celkový poplatek, včetně učebnice, je 100 Kč.

tel. 582 344 130
Výstavy jsou přístupné na začátku astronomických pozorování a v tom případě jsou
jejich součástí a po domluvě i kdykoliv jindy. V takovém případě je vstupné 10 Kč.
Změna programu vyhrazena. V období 1.7. 2009 – 15.9.2009 je na prostějovské
hvězdárně plánována generální oprava elektroinstalace. Ta může omezit,
pravděpodobněji však zcela znemožnit předpokládanou nabídku veřejnosti.
Nelze vyloučit, že mimo provoz bude i naše internetová adresa, včetně toku informací
z naší automatické meteorologické stanice. Aktuální informace získáte telefonicky.

7. – 10. 7. VŽDY V ČASE 10. 00 - 11. 00 HODIN A
14. 00 - 15. 00 HODIN DÍVÁME SE NA SLUNÍČKO.
Pozorování a povídání o Slunci. Pořad pro mladší děti s doprovodem. Závěr každého setkání budou tvořit pohádky. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby a dvě
děti 20 Kč.
ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ
Tato pozorování se konají pouze a jen za předpokladu bezmračné oblohy a jsou doprovázena výkladem. Pozorování jsou určena jednotlivcům i malým skupinám do dvaceti osob
a účast na nich netřeba předem sjednávat. Skupinám o počtu větším než dvacet osob (nebo
v této výši uhrazenému vstupnému i menším skupinám) jsme připraveni, po nutné předchozí domluvě, připravit pozorování i v mimořádných, zde neuvedených, termínech.
Doporučujeme dostavit se včas, jen tak budete absolvovat celou nabídku. Proč vážit cestu
na pozorování? Na vlastní oči spatříte to, co znáte možná jenom z knih a televize. Krátery
na Měsíci, některé planety, mlhoviny, hvězdokupy, galaxie, hvězdy, sluneční skvrny… A
co určitě nespatříte? Dalekohledy nelze spatřit rychle se pohybující předměty (např. meteory) ani úhlově velké objekty (např. celá souhvězdí). Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro
dvě dospělé osoby a maximálně dvě děti 20 Kč.
POZOROVÁNÍ SLUNCE se v červenci konají každé pracovní pondělí a čtvrtek v 15. 00
až 16. 00 hodin.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY DALEKOHLEDY se v červenci konají
za bezmračné oblohy každé pracovní pondělí a čtvrtek od 22. 30 do 23. 30 hodin.
Nepřehlédněte: na oba druhy pozorování mají poslední návštěvníci vstup 30 minut před
koncem otevírací doby.
VÝSTAVY
- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE
- ZEMĚ - NAŠE PLANETA (V KRESBÁCH DĚTÍ).

7. DÍL SERIÁLU O SOUHVĚZDÍ: SOUHVĚZDÍ VÁHY (LIBRA)
Souhvězdí Váhy je známé od dob starého
Říma. Zobrazuje starý typ miskových
vah zavěšených na stejných ramenech.
Ale nebylo to jen Římané a Řekové, kteří
v tomto seskupení hvězd viděli přístroj
pro život tak důležitý. Obdobným způsobem pracovala i fantazie dávných Indů,
Číňanů a Egypťanů. Když Slunce stálo v
tomto souhvězdí byl to pro starověké
zemědělce signál k setí ozimů. Váhy se
tak staly symbolem podzimní rovnodennosti, vyváženosti mezi dnem a nocí i
ročními obdobími. Dlužno však podotknout, že díky tzv. precesi se od dávných
dob den podzimní rovnodennosti posunul do souhvězdí sousedního, do souhvězdí Panny.
Souhvězdí Váhy má mezi ostatními znameními zvířetníku (zodiaku) výjimečné postavení - je to jediné "věcné" znamení (ostatní
jsou zvířecí nebo bytostná). Proto i mytologie je k tomuto znamení skoupá. Dnešní
souhvězdí Vah, Štíra, Hada a Hadonoše byla
ve starověku chápána spíše jako jeden celek.
Váhy se jako samostatné souhvězdí objevují poměrně pozdě - na počátku helénismu.
Na výseku pozdně babylónského zvěrokruhu se sice Váhy vyskytují, ale ještě jako klepeta sousedního Štíra. Svědčí o tom i jména
jasných hvězd Zubenelschemali (druhá nejjasnější hvězda souhvězdí) neboli severní

klepeto a Zubenelgenubi (nejjasnější hvězda
souhvězdí, ve skutečnosti dvojhvězda pozorovatelná alespoň triedrem, vzdálená 60
světelných roků) neboli jižní klepeto. Za
Ceasara došlo k oddělení obou souhvězdí.
Váhy se staly symbolem spravedlivého rozhodování, souhvězdí Panny pak symbolizovalo úrodu.
Poblíž již zmíněné hvězdy Zubenelschemali se vyskytuje i hvězda Gliese 581, u které
už byly v minulosti objeveny tři planety.
Třetí (Gliese 581d) je v obyvatelné zóně a
možná pokrytá jediným oceánem. Nedávno
k nim přibyla čtvrtá Gliese 581e a hned se
stala držitelkou rekordu - jde o nejméně
hmotnou planetu u cizí hvězdy. Její hmotnost je jen asi dvakrát větší než hmotnost
Země. Tím ale podobnost končí. Na případný život na exoplanetě Gliese 581e můžeme
rovnou zapomenout. Důvodem je příliš
malá vzdálenost od hvězdy. Na tu se dá usuzovat už z velmi krátké oběžné doby - 3,15
dní. Rok na exoplanetě Gliese 581e tedy
trvá něco málo přes tři pozemské dny. Planeta obíhá třináctkrát blíže hvězdě Gliese
než náš Merkur vůči Slunci a je na ní tedy
pořádně horko.
Nevýrazné souhvězdí Vah napomůže nalézt
spojnice jasných hvězd Spica v Panně a
Antares ve Štíru. Totiž právě uprostřed
popsané spojnice jsou Váhy k vidění. Zna-

lost této pomůcky se pro zmíněnou
nevýraznost velice vyplácí. V souhvězdí
Vah se nachází mj. kulová hvězdokupa
NGC 5897 (viz fotografie), která je od Slun-

ce vzdálená 38 500 světelných roků a od
středu naší Galaxie je pak vzdálená 22 000
světelných roků.
Jiří Prudký
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Dne 21. května 2009 byli v obřadní síni prostějovské radnice slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy města Prostějova tito
noví občánci města Prostějova:
Vendula Němčanská
Miroslav Babák
Klára Jančíková
Denys Jakubiv
Karolína Kirchnerová
Nikola Vystavělová
Vojtěch Pospíšil
Zdeněk Langer
Michal Sekanina
David Pořízka
Lambert Wichterle
Adam Škrabal
Tereza Hucalo
Adam Rotter
Sára Tesaříková
Elen Páleníková
Hana Brabcová
Tomáš Přichystal
Veronika Janíková
Dominik Janura
Kristýna Kvapilová
Katka Dominiková
Jana Navrátilová
Adriana Altová
Viktorie Žilková
Tereza Kiliánová
Eva Braunerová
Stella Černá
Nikol Kvíčalová
Dne 4. června 2009 byli v obřadní síni prostějovské radnice slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy města Prostějova tito
noví občánci města Prostějova:
Lukáš Haider
Matěj Kristek
Patrik Khýr
Teodor Šlehofer
Antonín Krist
Eliška Novtná
Gioia Galetová
Filip Smolka
Štěpán Kobylka
František Fröml
Adéla Hrubá
Lukáš Pán
Nela Jurníčková
Jakub Navrátil
Nikolas Grulich
Dominik Julínek
Ella Frausová
Petra Šanderová
Kateřina Rolencová
Sebastian Stojka
Marek Špetla
Veronika Lízalová
Anna Dlouhá
Rostislav Kyselý
Martin Křivánek
Zuzana Coufalová

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

Letní provoz pouze v MC Dvořákova
22.6.-3.7. 8.30-12.00 herny pro rodiče
s dětmi bez omezení věku
7.7.-10.7 PC školička
(úprava fotografií) pro rodiče
s hlídáním dětí (pro přihlášené)
13.7.- 17.7 Pohádkový týden s Cipískem
-pro rodiče s dětmi (pro přihlášené)
20.7.-24.7. Duhové pohádky s Cipískem
-pro rodiče s dětmi (pro přihlášené)
MC sídliště Svobody: od 22.6. do 28.8. zavřeno
MC Cipísek hledá pro příští školní rok lektory
kroužků pro děti (hudební, pohybové, výtvarné)
a lektory programů pro dospělé
(cizí jazyky, kreativní a vzdělávací programy)
a rodiče pro vedení Klubu dvojčat.
MC Cipísek připravuje na podzim 2009
výstavu fotografií na téma Rodina.
Budeme rádi, když nám zašlete
vaše povedené fotografie
na e-mail:mcprostejov@centrum.cz Děkujeme.

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

Akce plánované na červenec

* Prázdninová herní odpoledne v ICM
I během prázdnin si budete moci přijít zahrát do ICM Prostějov zajímavé společenské a deskové hry. Herní odpoledne budou pravidelně každé úterý a čtvrtek od 14:00 do 18:00 hod.
(po domluvě je možný i jiný termín). Těšit se můžete na hry: Evropa – otázky a odpovědi,
Tabu, Genial, Twister, Kde leží Uppsala?, Ligretto, Jambo apod.
* DDR odpoledne
Během prázdnin si můžete vyzkoušet v ICM Prostějov také taneční podložky. Nejen že si
můžete zlepšit kondičku a postřeh, trochu se u počítače protáhnout, ale také si můžete zasoutěžit s kamarády o drobné ceny.
* Týden se španělštinou
Pokud máte chuť procvičit si základy španělštiny zábavnou formou, pak právě pro Vás připravila Franziska Handrick, účastnice Evropské dobrovolné služby Týden se španělštinou.
Kdy: 1.-3. července. a 7.-8. července 2009 – každý den od 10:00 do 13:00 hod. v ICM Prostějov (Komenského 17, Prostějov). Přihlásit se je třeba do 29. června. Více informací najdete na www.icmprostejov.cz.
* Girls beauty day
Franziska Handrick zve také všechny zájemkyně ve věku 12 – 20 let na den plný krásy, který
proběhne v pátek 31. července 2009. Od 10:00 do 16:00 hod. na vás budou čekat v klubu
Oáza (Komenského 17, Prostějov) tipy, jak se líčit a oblékat. Vyzkoušíte si pleťové masky,
lakování nehtů a samozřejmě bude pro vás nachystán i dobrý oběd. Přihlásit se můžete na email: franziska@cmg.prostejov.cz, a to do 29. července.
Více informací najdete opět na www.icmprostejov.cz

Cipísek v knihovně
Velmi příjemnou spolupráci zorganizovala Mgr. Markéta Skládalová z Mateřského centra Cipísek. Přivedla na dětské oddělení MěK na Vápenici maminky s jejich
ratolestmi. Naše zkušené knihovnice je nejenom seznámily s tím, jak to v knihovně
chodí, ale také nabídly knížky ke čtení. Což hned některé maminky využily a vrhly
se s dětmi do čtení. Jiné maminky zase podlehly kouzlu knížek natolik, že si hned
půjčily knížky domů. Z dvanácti maminek se hned osm registrovalo!
Knihovnice Jarmila Šmurcová měla kratičkou besedu o knížkách pro děti a bylo
vidět, že tyto maminky budou patřit k těm, které určitě povedou své děti ke čtení
už od nejútlejšího dětství (vždyť některým dětem nebylo ještě ani dva roky).
-ap-
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Jinřich Vačkář starší se dožil
významného jubilea 80 let
Jindřich Vačkář st. je jedním z významných činovníků prostějovské cyklistiky. Do
sportovního klubu cyklistů vstoupil již v
roce 1941. Koncem šedesátých let se významně podílel na výstavbě prostějovského
velodromu. Byl jedním z těch, kteří posunuli prostějovskou cyklistiku na její tehdejší špičkovou úroveň. K závodní cyklistice
přivedl oba své syny Vladimíra a Jindřicha.
Právě on se zasloužil o jejich přípravu a
vstup do vrcholové cyklistiky. A i právě
díky jeho podpoře a úsilí dosáhl starší ze
synů Vladimír na čtyři tituly mistra světa.
Po celou dobu se výrazně podílel na činnosti prostějovské cyklistiky a dění v ní sleduje dodnes.
Za to mu od členů a činovníků SKC Prostějov patří dík a přání štěstí a zdraví do
dalších let.

v měsíci červnu své jubileum oslavili:
Anežka Matoušková, Prostějov, Ludmila
Králová, Prostějov, Miluška Vernerová, Prostějov, František Všetička, Prostějov, Miroslav Pišťák, Prostějov, Věra Melková, Prostějov, Miroslav Jachník, Prostějov, Oldřich Čechmánek, Prostějov, Karel Velčovský, Prostějov, Antonín
Kratochvíl, Prostějov, Antonín Krejčí, Prostějov, Marta
Chupíková, Prostějov, Vlasta Horáková, Vrahovice, Ludmila Janošová, Prostějov, Ladislav Musil, Prostějov,
Václav Svoboda, Prostějov, Karla Klíčová, Prostějov,
Jiří Zelinka, Prostějov, Alois Šindelář, Domamyslice,
Zdeněk Kratochvíl, Krasice, MUDr. Jaroslav Musil, Prostějov, Libuše Raková, Prostějov, Eva Holoubková, Prostějov.
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PATROCINIUM – 20 LETÉ VÝROČÍ ZNOVU OTEVŘENÍ
KOSTELA SV. CYRILA A METODĚJE
V PROSTĚJOVĚ NA BRNĚNSKÉ ULICI.
Vážení a milí občané dovolujeme si Vás
všechny pozvat na slavnostní mši svatou
dne 5. července 2009 v 9.00 hodin v kostele sv.Cyrila a sv. Metoděje na Brněnské
ulici v Prostějově která se uskuteční jako
poděkování všem, kteří se přičinili o
znovu otevření kostela v roce 1988 po
dvaceti letech uzavření.
Oslavíme svátek našich moravských
věrozvěstů sv. Cyrila a sv. Metoděje. Krát-

Blahopřejeme

kou projekcí si připomeneme historii kostela, představíme novou publikaci k této
příležitosti.Setkání bude zakončené v Paxu
a zahradě u kostela, spojené se seznámením
plánů do budoucna a malým pohoštěním.
Oprava Paxu a venkovních prostor probíhá
v tomto roce za finanční podpory města
Prostějova, kterému tímto děkujeme.
Srdečně zvou kněží a farníci
farnosti Povýšení sv. Kříže

Josef Kratochvíl, Prostějov, Ludmila Mynaříková, Prostějov, Jindřich Anderle, Prostějov, Ing. Milan Zatloukal, Prostějov, Jiljí Špičák, Prostějov, Maria Musilová, Prostějov,
Sofia Matvejevová, Prostějov, Anna Spáčilová, Prostějov,
Lubomír Drexler, Prostějov, Marta Pospíšilová, Prostějov, Ludmila Hrubanová, Prostějov, Vlasta Frantová, Prostějov, Jan Kundrát, Prostějov, Aloisie Mazáčová, Prostějov, Milena Suchánková, Prostějov, Eva Hudská, Prostějov.
Marie Daněčková, Prostějov, Vlastimil
Rőssler, Prostějov, Svatopluk Pavlík, Prostějov, Stanislav Bábek, Prostějov, Vítězslav Řezáč, Prostějov, Ing. Jaroslav Lešanský, Prostějov, Růžena Korhoňová, Čechůvky, Josef
Kovařík, Prostějov, Olga Pavlů, Prostějov, Stanislav
Vybíhal, Prostějov, Ludvík Jedlička, Prostějov, Vladimír
Ondráček Prostějov, Zdeněk Homola, Prostějov, Antonín Pospíšil, Prostějov, Danuška Prášilová, Prostějov,
Anna Deutschová, Prostějov, František Župka, Prostějov, Věra Mačáková, Prostějov, Vladislav Smékal,
Žešov, Jaroslava Trávníčková, Prostějov.
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Miloslav Kvapil, Prostějov, Ladislav
Kovalovský, Prostějov.
Antonín Maňas, Prostějov, Růžena Spisarová, Prostějov.
Karel Josífek, Prostějov, Květoslava
Koláčková, Prostějov, Markéta Nezvalová,
Prostějov.
Žofie Přikrylová, Vrahovice, Anna Sedláčková, Prostějov, Jindřiška Matoušková, Prostějov
Květa Nezvalová, Prostějov.
Anna Kvapilová, Prostějov.
Jaromír Dvořák, Prostějov.
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PRÁZDNINOVÉ ČTENÍ V DEŠTI
,,Netradiční setkávání při čtení divadelních her se koná POUZE PŘI NEPŘÍZNIVÉM POČASÍ. Bude-li pršet, ´nezmoknem´, protože strávíme příjemné odpoledne ve studovně, kde jsou pro vás kromě
divadelních her přichystány také čaj a
káva.“
Takto nás informuje upoutávka na programu Městské knihovny Prostějov. Jak
takové čtení probíhá? V případě, že bude
nevlídné počasí a koupání bude pro vás

nevhodnou zábavou, můžete přijít do knihovny a zde si poslechnout nebo se i zapojit do scénického čtení. V červenci
nabízíme tyto termíny: 1., 2., 15., 16. a 22.
července 2009 vždy ve 14 hodin.
Jako první budeme číst Shakespearova
Romea a Julii. Podíváme se také na různé
překlady tohoto díla. Další divadelní hry
budeme vybírat na základě návrhů posluchačů.
-ap-

PODĚKOVÁNÍ
Rády bychom touto cestou poděkovaly pracovnicím dětského oddělení Městské knihovny v Prostějově, paní Jarušce Šmucrové
a Lidušce Coufalové.
Již několik let pravidelně chodíme s dětmi do
knihovny, kde nám chystají zajímavé besedy,
vždy velmi poutavé a přizpůsobené věku dětí
(např. autoři a ilustrátoři dětských knih, lidové
zvyky a tradice, o pravidlech slušného chování
atd.). Děti chodí do knihovny velmi rády a pravidelně si půjčují knihy. Velmi se jim líbily
pověsti z našeho kraje a pokaždé se těší, co
zajímavého pro ně paní knihovnice opět nachystají - výjimkou nebývají ani soutěže a kvízy.
Pravdou je, že pokud děti nejdou do knihovny
se školou, tak se jich tam dostane jen velmi
málo. Rodiče mají spoustu starostí a povinností, děti zájmové kroužky a tak už jim mnohdy

nezbývá čas do knihovny zajít. A co je smutnější, je spousta dětí, které by čas měly, ale raději
než ke knize si sednou k počítači nebo videohrám.
Obě paní knihovnice si zaslouží velikou
pochvalu, protože nenásilnou formou vedou
děti k pravidelné četbě. Spousta dětí se pak
účastní akcí pořádaných knihovnou jako jsou
rukodělné práce, besedy se spisovateli nebo
různých soutěží, pořádaných dětským oddělením knihovny. Nemohu opomenout ani Andersenovu noc, které se účastnili právě prvňáčci z
naší školy.
Ještě jednou jim všichni velmi děkujeme a doufáme, že naše spolupráce zůstane zachována i v
dalších letech.
kolektiv učitelek 1.stupně
ZŠ J.Železného, Sídl. svobody

KNIHOVNA V PARKU
A POHÁDKA V KNIHOVNĚ

Ve čtvrtek 27.5. zaplavilo Smetanovy
sady postupně okolo sto dvaceti dětí, pro
které knihovnice dětského oddělení
Městské knihovny Prostějov připravily
řadu soutěží ke Dni dětí.
Mezi soutěžícími byly i děti předškolního
věku v doprovodu rodičů, kterým
nezbývalo než soutěžit společně s dětmi,
protože některé otázky vyžadovaly čtení a
psaní. Podle usměvavých tváří lze usuzovat, že se rodiče (okolo třiceti maminek a
tatínků) bavili přinejmenším stejně dobře
jako jejich ratolesti. Těm byla určena sladká odměna a drobné dárečky (za které
děkujeme představitelům města).
Disciplíny nebyly jen o vědomostech, ale
také o dovednostech. Zde je potřeba říct, že
s přípravou a realizací pomáhali zkušení
čtenáři dětského oddělení, žáci dramatického oboru ZUŠ V. Ambrose i kolegové

z oddělení pro dospělé. O bezpečnost na
přechodu pro chodce se vzorně postarali
strážníci a strážnice Městské policie.
Nechyběly ani tradiční dobroty z kuchyně
knihovnice J. Šmucrové, o které je vždy
mezi dětmi obrovský zájem.
O den dříve zahrál DS Bombičky ZUŠ V.
Ambrose pohádku J. Wericha Tři sestry a
jeden prsten přímo na dětském oddělení
MěK Prostějov a to za plného provozu. Na
čtyři desítky malých i velkých diváků
odměnily účinkující obrovským potleskem
a knihovnice na oplátku herečky (a jednoho herce) sladkými bombičkami.
Připomínáme, že se školním rokem akce
v dětské knihovně nekončí, ale budou
pokračovat i přes prázdniny. Sledujte
proto pozorně program knihovny.
-ap-

REFU MÁ NAROZENINY!
Kdo to je? Možná jste si v Městské knihovně Prostějov někdy cestou do půjčovny pro dospělé všimli dveří s nápisem
Úsek regionálních funkcí.
A právě ten oslavil 7 let svojí existence.
Těmi dveřmi prochází na stovku pracovnic
a pracovníků knihoven a knihovniček z
celého Prostějovska, stejně jako paní sta-

rostky a páni starostové obcí, městysů a
měst našeho regionu. Už 7 let se o ně a
jejich knihovny láskyplně staráme, radíme
jim, půjčujeme hromady knih a vůbec všemožně pomáháme. Děkujeme jim všem za
přízeň a přejeme pevné zdraví k dalšímu
zvelebování jejich knihoven a informačních
center.
Jitka Lošťáková a Tomáš Štefek
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Ve Společenském domě v Prostějově, Komenského
ulice, proběhla před časem soutěž mladých módních
tvůrců Zlatá jehla, organizovaná Střední školou oděvní Prostějov. Přinášíme několik fotografií,
z nichž můžete sami posoudit talent návrhářů:

Barevnost k módě patří.

Kolekce mladé módní návrhářky z Běloruska Kariny Galstjan.

24. června 2009

Kolekce soutěžících z rakouského Wiener
Neustadtu.

Kolekce s názvem Půlnoční představení z kategorie Paříž PAříž Střední
škola oděvní Prostějov s r o.

šach-mat-vítězná kolekce.
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Centrum pro zdravotně postižené Olomouckého kraje informuje:
Centrum pro zdravotně postižené Olomouckého kraje o.s., regionální pracoviště Prostějov, oznamuje obnovení činnosti
centra v plném rozsahu.
Kontaktní osoba: Mgr. Jurášová Kristýna.
Úřední hodiny pondělí 8.00 - 12.00, středa
13.00-17.00. Po telefonické dohodě je možný
i jiný termín, dokonce i mimo pracoviště
(např. přímo v bydlišti klienta). Terénní pracoviště Konice - každý první čtvrtek v měsíci

9.00 -12.00 na zámku v Konici, v prostorách
Matřeského centra Srdíčko.
Kontaktní údaje: 739 504 543, 582 345
712, czp-pv@volny.cz, www.czp-ok.estranky.cz, Kostelecká 17, Prostějov
Nabízené služby:
- bezplatné odborné sociálně právní poradenství pro všechny zdravotně postižené
občany a jejich rodinné příslušníky
- distribuce mobilních telefonů s nepře-

Botanická zahrada
Ve čtvrtek 21. května byly zahájeny
oslavy 75. výročí založení prostějovské
botanické zahrady. Nesly název Quo
vadis, botanická zahrado?
V dopoledních hodinách proběhl
v Kovárně Ekocentra Iris odborný
seminář o botanických zahradách. Se
svými příspěvky zde vystoupily takové kapacity, jako např. Doc. RNDr.
Vladimír Řehořek, CSc., viceprezidentka Unie botanických zahrad Mgr.
Magdaléna Chytrá, profesor Zdeněk
Lužný, Mgr. Milan Blažek z Průhonic
a další. Posluchači se dozvěděli mnoho nových poznatků.
Odpolední oslavy se přesunuly přímo
do botanické zahrady na tzv. Zahradní
slavnost. Příjemnou součástí slavnosti
byla nejen živá hudba a občerstvení, ale
především další bohatý program. RNDr.
V. Jašková, pracovnice Muzea Prostějovska, představila – jako autorka - čtyři
zcela nové informační panely o historii
botanické zahrady, jež budou v zahradě
instalovány nastálo. Dále mohli návštěvníci zhlédnout projekt rozšíření zahrady,
vypracovaný Prof. Ing. Ivarem Otrubou, k
němuž podala vysvětlení Ing. Libuše Plevová. Nejdůležitější částí programu byly
ovšem komentované prohlídky botanické zahrady. Této role se obdivuhodným
způsobem zhostil Doc. RNDr. Vladimír
Řehořek, bývalý předseda České botanické společnosti a pedagog Přírodovědec-
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ké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
S obrovským nasazením, stále usměvavý,
beze stopy únavy provedl návštěvníky
celkem třikrát botanickou zahradou a
upozorňoval na spoustu zajímavých a
vzácných stromů i bylin. Výklad doc. Řehořka doplňoval pěstitel léčivých rostlin,
pan Vladimír Vytásek z Litovle.
Pro všechny návštěvníky botanické
zahrady bylo připraveno 5 druhů nových
samolepek s fotografiemi a informacemi
o bot. zahradě a samozřejmě loni vydaná
brožura o naší botanické zahradě.
Akce k oslavám botanické zahrady budou pokračovat. Byla vyhlášena výtvarná
soutěž „Barvy v botanické zahradě“ pro
děti a mládež, dále fotografická soutěž
„Botanická zahrada očima návštěvníků“.
Od května do října se může kdokoliv zúčastnit ankety, která má každý měsíc za
cíl vybrat z rostlin zahrady tu nejkrásnější, nejzajímavější a nejvoňavější. Proběhnou zde také 2 dopolední akce pro školy
– přírodovědné stezky „Křížem krážem
botanickou zahradou“. A na podzim jsou
připraveny další akce. Nechejte se překvapit!
Na přípravě těchto oslav se společně
podílejí Ekocentrum Iris, Muzeum Prostějovska a Město Prostějov. Záštitu převzalo Zdravé město Prostějov, finanční
podporu jsme získali od města Prostějov
a ze Stáního fondu životního prostředí v
rámci projektu OK+.

tržitou službou tísňového volání a možností lokalizace za výhodnou cenu - Handicap
help linka
- prodej odborné literatury pro zdravotně postižené
- pomoc při odvolání na základě rozhodnutí o nepřiznání příspěvků, důchodů,
mimořádných výhod apod.
- odborné poradenství při výběru kompenzačních pomůcek včetně úhrad od
zdravotních pojišťoven a možností pří-

spěvku od pověřených obcí
- informace o občanských sdruženích
zabývajících se péčí o zdravotně postižené,
rekondičních pobytech, společenských a
odborných akcí
- návštěva imobilních občanů v domácnostech na základě předešlé domluvy
- konzultace při bezbariérových úpravách
- zpravodaje, informační brožury a publikace pro zdravotně postižené osoby.
-jur-

Cykloznámky
na informačním středisku
Na Informační službě Městského úřadu Prostějov jsou k dostání nové cykloznámky. Jde o sběratelské suvenýry,
podobně jako jsou například turistické
známky. I cykloznámky jsou v prodeji po
celé České republice, ve třinácti krajích,
na přibližně 179 místech (hrady, zámky,
kláštery, informační centra, knihovny,
autocampy apod.). „K cykloznámce, která
je v prodeji za 23,-- korun, získá zájemce
ještě zdarma soutěžní cyklokartu, kdy do

jednotlivých políček nalepuje samolepky
s čísly cykloznámek. Poté se může držitel
karty přihlásit do soutěže organizované
výrobcem,“ vysvětlila vedoucí informační služby Soňa Provazová.
Dalším, tradičním, suvenýrem, který mohou lidé zakoupit na informační
službě, jsou štítky na turistické hole. Ty
přijdou na 20,-- korun za kus.
Mgr. Jana Gáborová,
mluvčí MěÚ v Prostějově

Záchranářský víceboj
na Prostějovském veletrhu zábavy
V rámci Prostějovského veletrhu
zábavy, v minulých letech známého
pod názvem Bambiriáda, se opět realizoval Záchranářský víceboj připravený městskou policií ve spolupráci s
hasiči, Střední zdravotnickou školou,
záchrannou službou a Policií
ČR.
V prostorách bývalého koupaliště na Kostelecké ulici si víceboj
mohli po dva dny vyzkoušet všichni, kteří měli chuť si prověřit svoje
znalosti a dovednosti z daných oblastí.
Zájemce čekalo na čtyřech stanovištích osm úkolů. Disciplíny byly
samozřejmě přizpůsobeny věku.
Po dobu této akce prošlo vícebo-

jem na 500 účastníků. Na ně v cíli čekaly
drobné dárky a pro nejlepší i tombola.
Velkým lákadlem bylo vyzkoušení brýlí
simulujících požití alkoholu. U tohoto
nesoutěžního úkolu se vystřídalo na dvě
stovky osob.
-ja-
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Králem letošního majálesu je Lukáš Šperka
V den majálesu, ve čtvrtek 7. května,
panoval na Reálném gymnáziu v Prostějově již od ranních hodin čirý ruch.
Všichni studenti si pečlivě připravovali
včelí kostýmy, aby mohli podpořit svého
kandidáta na post krále této studentské
slavnosti. Akce začala v 11 hodin dopoledne průvodem od městských lázní, který pokračoval dále centrem města. Vy-

vrcholení pochodu proběhlo na nádvoří
prostějovského zámku, kde se konaly
soutěže středoškolských družin. Reálka
se letos obzvláště vytáhla a svého černého koně hlasitým bzučením náležitě
podpořila. Poté, co osmnáctiletý Lukáš
Šperka dovršil své dramatické představení, nebylo o letošním vítězi pochyb.
Role a maska medvěda si získaly oprav-

du každého. Připravenou cenu a klíč od
města předal letošnímu novopečenému
králi místostarosta Miroslav Pišťák. Po
převzetí hodnotných odměn panovník
objel centrum města v historickém voze.
V jednotlivcích si pak drobnosti odnesla
napodobenina válečníka Williama Wallace
a mezi skupinami bylo jako nejpovedenější vybráno ztvárnění rockerů legendární

kapely Kiss. Nejlepší vystoupení podle
poroty předvedlo GJW. Vyhlášením však
akce ještě nekončila. Až do večera zde byla
připravena řada hudebních vystoupení a
vystřídalo se tu mnoho kapel.Už se těšíme
na příští rok.
Nikola Petrásková a Milan Piták, 2.V
Reálné gymnázium a základní
škola města Prostějova

CMG v Prostějově
se loučilo s maturanty
Pátek 29.5.2009 byl poslední den,
kdy se k devatenácti jménům letošních
maturantů mohlo napsat - student Cyrilometodějského gymnázia. Po tomto datu se z nich stali absolventi, ale na
„svou“ školu budou jistě stále vzpomínat. Předání maturitních vysvědčení
proběhlo při slavnostní mši svaté, kterou celebroval otec arcibiskup Mons.
Jan Graubner. Několik studentů bylo
oceněno zvláštními cenami, které jim
předali čestní hosté: místostarosta M.
Pišťák, PaedDr. F. Říha, vedoucí odboru školství a kultury MěÚ, Ing. T. Chalánek za KDU-ČSL, Ing. K. Kavička a
Ing. F. Hynek za Klub studentů, rodičů a přátel CMG. Ceny obdrželi:
Jana Faltýnková – cena za aktivní naplňování poslání církevní školy a cena
za nejlepší studijní výsledky

Jana Kratochvílová – cena spirituála
školy
Tomáš Freudenreich – cena za mimořádný výkon u maturitní zkoušky
Vendula Mankovecká – cena třídního
učitele za spolupráci při vedení třídního
týmu
Michal Hubený – cena za mimořádný
výkon v průběhu studia
Anna Fidrmucová – cena KDU-ČSL
za práci pro třídu.
Po skončení mše svaté jsme se sešli
v Rajské zahradě k malému posezení
s občerstvením a živou hudbou nazvaném příznačně „Zahradní slavnost“.
Meteorologové slibovali déšť, ale ten
přišel až v noci, kdy už se brány Rajské
zahrady zavřely. Bylo to velmi krásné
setkání a vzpomínat budou jistě nejen
maturanti, ale všichni, kteří přišli.

Maturitní vysvědčení předal úspěšným studentům kromě ředitele školy Ing. Michala Šmucra také místostarosta města Prostějova Ing. Pavel
Drmola.

KURZ ANGLIČTINY
Kurz angličtiny je každé úterý od 16
do 17 hod ( 1. skupina ) a každý čtvrtek od 15.15 do 16.15 ( 2. skupina ),
zaměřená pro začátečníky a později na
komunikaci v ošetřovatelaství a první
p o -
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moc. Cena 75 Kč/ 1 hod splatné na
začátku každé hodiny.
Rodinné prostředí.
Přihlášky e-mailem prostejov@cervenykriz.eu nebo na mobil :723 005
411.

Maturity na GJW
Maturitní vysvědčení předal úspěšným studentům kromě ředitele školy Ing. Michala
Šmucra také místostarosta města Prostějova Ing. Pavel Drmola.

Slunce v duši
V sobotu 16. května nám počasí moc
nepřálo. I přesto naše Sdružení pro pomoc mentálně postiženým v Prostějově
uskutečnilo svoji poslední schůzku před
prázdninami. Jde pouze o malou neziskovou organizací, která existuje již řadu
let, děti i jejich rodiče se za tu dobu velmi
dobře znají. Schůzky pořádáme jen několikrát do roka, abychom získali důležité
informace o nových zákonech či zajímavostech týkajících se problematiky mentálně postižených, domluvili se na výletu
či rekreaci. Děti si mezitím většinou hrají
nebo společně zazpívají.
Tentokrát se ovšem na
schůzku těšily obzvlášť,
neboť měly slíbeno sportování. I když v menším
počtu a za slabounkého deště, všichni si toto
odpoledne užili. Rodiče
měli klid na to, aby si
popovídali o svých starostech a zkušenostech v
útulném prostředí školní
družiny a natěšené děti
vyrazily na školní dvůr.
Zde se věnovaly jednoduchým disciplínám a
hlavně pro ně nejoblíbenější jízdě na koloběžce.

Nemají zase tolik příležitostí zasportovat
si podle své chuti a ještě k tomu vybojovat sladkou odměnu.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem,
kteří nám umožňují pořádat naše schůzky,
zejména pak Reálnému gymnáziu a základní škole města Prostějova a dále také
skupince amatérských nadšenců z Dobromilic, kteří nedávno zorganizovali dětem
neuvěřitelnou besídku s maskami a zpěvy.
Všem, kteří nám jakkoli nezištně pomáhají, přejeme krásné letní dny a slunce nejen
na obloze…
rodiče všech dětí ze SPMP Prostějov
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V SRPNU POŘÁDÁME PRO
DĚTI CIZINCŮ
„PRÁZDNINOVOU ŠKOLU
ČESKÉHO JAZYKA“
Co se u nás bude dít o prázdninách?
V červenci bude provoz omezen z důvodu
čerpání dovolené. Poradna bude přesto otevřena,
a to každé pondělí od 9:00 do 17:00 a ve středu
od 13:00 do 17:00. Zároveň je v tuto dobu možno
využívat zdarma internet a levné telefonování do
zahraničí.
V srpnu bude v Centru podpory cizinců probíhat intenzivní kurz českého jazyka, který bude
obsahovat 48 hodin výuky. Tento kurz je určen
nedávno příchozím mladým cizincům (11 – 18
let) k přípravě na školní vyučování. Zaměříme
se na zvládnutí základů české gramatiky, nácvik
správného a rychlého psaní latinkou a osvojení si
českých termínů užívaných při výuce na ZŠ tak,
abychom maximálně usnadnili vstup cizinců
do českých škol. Děti se budou s lektorem scházet třikrát týdně v odpoledních hodinách (úterý,
středa, čtvrtek 15 – 19 hod) a to celý srpen. Cena:
1 000 Kč. Bližší informace a přihlášování na tel.:
776 347 021.
Apelujeme na ředitele a učitele místních škol,
aby využili této naší aktivity a předali informaci
o této možnosti „Prázdninové školy
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českého jazyka“ rodičům svých žáků či studentů,
českéhojazyka“rodičůmsvýchžákůčistudentů,
kteří nedávno přišli z ciziny a potřebují se rychle
zorientovat v češtině.
Co nabídneme v novém školním roce?
Kurzy českého jazyka budou nadále hlavní
náplní našich vzdělávacích aktivit, protože zvládnutí jazyka má klíčový význam v procesu integrace cizinců do naší společnosti.
Plánujeme opět otevřít kurz české gramatiky
pro pokročilé (září – červen, středa v podvečer 2
vyučovací hodiny). Kurz češtiny pro mírně pokročilé (září – leden 2 x týdně – úterý a čtvrtek cca
18:00 – 19:30) zaměříme mimo jiné na přípravu
ke zkoušce z českého jazyka, kterou musí cizinci
absolvovat, žádají-li v ČR o trvalý pobyt. Výuka
češtiny pro děti cizinců a příp. další doučování
bude probíhat dle potřeby i několikrát týdně v
odpoledních hodinách spíše individuální formou nebo v malých skupinkách.
Počítáme také s pokračováním kurzů obsluhy
PC, jejichž hlavním cílem je naučit cizince využívat internet jako rychlý zdroj informací a prostře-

dek komunikace, kurz ale obsahuje také základy
práce s textovým editorem a samozřejmě základní dovednosti práce se soubory, složkami, obrázky apod. V případě zájmu jsme schopni obsah i
rozsah kurzu modifikovat dle potřeb konkrétních účastníků kurzu.
Všechny vzdělávací kurzy budou zahájeny
nejdříve třetí týden v září. Přihlašovat se bude
možno už v průběhu srpna. Od účastníků kurzů vybíráme příspěvky, protože kurzy jsou státem dotovány jen částečně. Ceny však zdaleka
nedosahují komerčních cen. Při přihlášení do
kurzu vybíráme část účastnického poplatku jako
zálohu.
Kromě vzdělávacích kurzů budeme jako dosud zdarma nabízet odborné sociální a pracovní
poradenství (pomoc s psaním životopisů, žádostí
o práci, vyhledávání volných prac. míst apod.) a
asistenci na úřady pro cizince, možnost využití
počítače (včetně internetu) v případě potřeby s
asistencí pracovníka Centra. Nová je služba levného telefonování do zahraničí přes internet (i na
pevné linky). Ceny voláni po celém světě se po-

hyb zhruba od 1 do 3 Kč za minutu volání.
hybují
Všichni zájemci jsou také srdečně zváni do
V
Centra podpory cizinců na nedělní křesťanská
Cen
shromáždění Apoštolské církve od 9:30 do 11:30
shro
(mimo poslední neděli v měsíci). www.apostol(mi
skacirkev.cz
skac
Kontaktní informace
Podrobnější informace o činnosti Centra
podpory cizinců Vám podá Mgr. Jana Rozehnalová na tel. čísle 776 347 021 nebo mailem: cpc@
zebrik-os.cz, základní informace také naleznete
na stránkách www.zebrik-os.cz.
Centrum podpory cizinců najdete v Domě
služeb (pošta) na Vrahovické ulici č. 83, Prostějov
– Vrahovice (MHD - linka č. 5). Od vlakového
nádraží směrem doprava kolem prodejny Albert, znovu doprava přes železniční přejezd, pak
cca 300 metrů rovně po Vrahovické ulici, Dům
služeb je po levé straně.
Poděkování
Občanské sdružení Žebřík, zřizovatel Centra
podpory cizinců děkuje Městu Prostějov, které
pro letošní rok poskytlo na tento projekt veřejnou
finanční podporu ve výši 50 tisíc korun. Jelikož
pracujeme na neziskovém principu, má podpora
státní správy ve financování našich aktivit klíčový
význam.
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NOVÝM PRIMÁŘEM CHIRURGICKÉHO ODDĚLENÍ PROSTĚJOVSKÉ
NEMOCNICE SE STANE MUDr. ADOLF GRYGA, CSc.
Novým primářem Chirurgického oddělen Prostějovské nemocnice, která je
členem skupiny AGEL, se od 1. června
stane MUDr. Adolf Gryga, CSc. Na postu primáře tak nahradí MUDr. Petra Vojáčka, CSc., který odešel jako primář do
Podhorské nemocnice.

„Jeho přechod na chirurgické
pracoviště v Prostějově souvisí s
dlouhodobě připravovanými záměry společnosti Středomoravská
nemocniční. Jeho úkolem je realizovat novou koncepci a profilaci
především chirurgických pracovišť

a oddělení, jejichž činnost s nimi
úzce souvisí. Předpokladem je i navázání kvalitativně nových pracovních vztahů s Fakultní nemocnicí v
Olomouci,“ říká ředitel společnosti
Středomoravská nemocniční Ing.
Tomáš Uvízl.
-zel-

NOVÝM PRIMÁŘEM
DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ
PROSTĚJOVSKÉ
NEMOCNICE SE STAL
MUDR. JOSEF TENORA
Novým primářem dětského oddělení Prostějovské nemocnice, která je
členem skupiny AGEL, se počátkem
června stal MUDr. Josef Tenora. Na
postu primáře tak nahradil MUDr.
Vlastimilu Minaříkovou.
Mým cílem je pokračovat v budování takového oddělení, které bude
přátelské a přívětivé k dětským pacientům i jejich rodičům a současně
vysoce odborně erudované,“ říká
nový primář.

MUDr. Josef Tenora se narodil
v roce 1959. Vystudoval Lékařskou
fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, na které promoval v roce
1984. Po ukončení studií nastoupil
na Dětskou kliniku Fakultní nemocnice v Olomouci, kde pracoval
dosud.
Nový primář získal I. i II. atestaci z pediatrie a nástavbovou atestaci
v oboru neonatologie. Aktivně se
účastní odborných konferencí, na
kterých přednáší se zaměřením na
oblast dětské gastroenterologie a
revmatologie. Podílí se na výuce studentů medicíny.
Ing. Tomáš Želazko, mluvčí
holdingu Agel, tomas.zelazko@
seznam.cz
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TANEC JE MOTOR ŽIVOTA V KAŽDÉM VĚKU
Po půl roce skončily v EDENU taneční
večery pro seniory. Ne však natrvalo. Pravidelně 1x – 2x v měsíci zde našli naši starší
spoluobčané klidné a pohodové zázemí,
kde si mohli při vínku, svíčkách a živé muzice zatancovat na krásnou českou muziku. Nedělní taneční večery zde pravidelně
začínaly v 16 hodin a nutno podotknout,
že si našly své příznivce i z širokého okolí. Příznivci tance přijížděli dokonce až z
Olomouce a Přerova. Organizátoři těchto
večerů vyšli vstříc požadavkům tanečníků
a střídali se s pátečními večery, které pro-

bíhaly v kulturním klubu DUHA. „Toto
tady dlouho chybělo. Pro naši generaci
tady nic takového nebylo“, bylo slyšet z úst
rozvášněných a usměvavých tanečníků. A
že je tanec pro každého a jeho chuť roste
s každým věkem, o tom svědčí i nasazení
a elán, se kterým páry a skupinky na taneční parket vyrážejí. Ještě se nestalo, aby
při prvních tónech anebo první taneční
sérii byl parket prázdný. Prostory v Edenu jsou pro tuto činnost ideální a jak slíbili pořadatelé a organizátoři, v tanečních
večerech „Zadáno pro starší a pokročilé“

budeme pokračovat určitě opět od října tohoto roku. „Nyní je už doba na zahrádky a
chaty a tato generace si tyto aktivity neodpustí“, říká vedoucí pořádající agentury
paní Ivana Procházková. „Věříme, že se
název EDEN dostal do povědomí široké
veřejnosti a že se budou všichni těšit na
první nedělní podzimní večery, kdy se u
nás opět všichni sejdou“, dodává vedoucí
a manažerka agentury. „Je milé slyšet z
úst těchto lidí, že se jim tady líbí, a že to
tady na ně působí rodinnou pohodou“ s
úsměvem dodává obsluha za barem. „Je

fajn, že i tato generace se nebojí internetu a moderních forem komunikace. Sami
tak zvou své známé a přátele na naše večery“, přidává Procházková.
Nutno podotknout, že pro střední
generaci se v Edenu pořádají Oldies
párty 80. a 90. let, které mají rovněž veliký ohlas. Poslední takový večer v tomto
školním roce bude 16.5. od 21.hod. Bohatou fotogalerii ke všem těmto akcím
najdete na nové adrese www.tsfreedance.
cz. a nebo na www.musak.cz
Michal MUCHA

Okresní hospodářská komora informuje o dalším rozšíření služeb CzechPoint
V polovině dubna byla spuštěna nová
služba pro podnikatele i občany na pobočkách CzechPOINT. Jedná se o vydávání ověřených výpisů z insolvenčního
rejstříku, který je dalším informačním
systémem veřejné správy zpřístupněným
prostřednictvím projektu CzechPOINT
a v současné době je spravován ministerstvem spravedlnosti. Insolvenční rejstřík
je veřejně přístupným registrem. Vydání
ověřeného výpisu nebude tedy podmíněno ověřením totožnosti žadatele. V rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou
ukazatelů - identifikačního čísla organizace (hledání právnické osoby zapsané v
obchodním rejstříku) a podle osobních
údajů (fyzická osoba podnikající nebo
nepodnikající). Poplatek za vydání ově-
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řeného výpisu se bude řídit zákonem o
správních poplatcích a zavedenými zvyklostmi na ověřovatelských kancelářích
hospodářské komory, tzn. žadatel zaplatí
70 Kč za první stranu výpisu, za každou
následující pak 50 Kč. Maximální poplatek na ostatních kontaktních místech veřejné správy (vybraných pobočkách České pošty a na obecních úřadech) přitom
dle zákona o správních poplatcích může
být až 100 Kč za první stranu výpisu, 50
za druhou a každou další.
Základní úlohou insolvenčního rejstříku je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit
sledování jejich průběhu na rozdíl od
dřívějších roztříštěných informací publikovaných v Obchodním věstníku.
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Osmý roþník Mezinárodního sochaĜského sympozia Hany Wichterlové probíhá již
tradiþnČ v prostČjovských Smetanových sadech. Vybraní umČlci zde tvoĜí pĜímo pĜed
oþima zájemcĤ svá výtvarná díla. Díla z minulých roþníkĤ jsou umístČna v rĤzných
prostorách ProstČjova - kromČ Smetanových sadĤ je to tĜeba … /viz tajenka/.
Uvedené výrazy: ASKESE,CLONA,DċLNICE,HANGÁR,HEVER,HMOTA,HROZINKA,
CHYTROST,INDIÁN,KASTA,KONTO,KOUPEL,KRAUL,KRONIKA,KVALITA,LIHOVAR
LYSINA,MANDEL,MEZIHRA,MONTÉR,OBSLUHA,ODSUN,OHRADA,OSIKA,
PARAMETR,PAŠTIKA,PERSPEKTIVA,POKYN,PORCE,POUPċ,POUZDRO,PRAVDA
PROSTOR,REZERVA,ROZDÍL,ROZHODýÍ,RYCHLOST,ěEHOLNÍK,SONDA,STěET,
UMċNÍ,VÁPENEC,ZÁPIS,ZOOLOG.
Tajenka z minulého þísla: ….. Podoby souþasné kultury
OsmismČrky pĜipravuje pro Radniþní listy Ing. Bohdan Kousal
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Prostřednictvím insolvenčního rejstříku
jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i
zákonem stanovené informace týkající
se dlužníků. Více informací naleznete
na http://insolvencni-zakon.justice.cz/
obecne-info-prevence-upadku/insolvencni-rizeni-rejstrik.html.
Od 1. července bude spuštěna služba, která byla již často klienty na našich
místech poptávána. Jedná se o ověřování
shody opisu nebo kopie s listinou /vidimace/ a ověřování pravosti podpisu /
legalizace/.
K možnosti poskytování této služby v
síti hospodářských komor museli všichni pracovníci složit zkoušku dle zákona
č.21/2006 Sb. Správní poplatek za 1 ověřenou stránku a 1 ověřený podpis – Kč
30,-.
Neustálým rozšiřováním služeb na
CzechPointu dochází k dalšímu zjednodušení komunikace klientů (podnikatelů
i široké veřejnosti) s úřady a vytváří kom-

fort pro klienty, kteří již nemusí obcházet
několik úřadů. Služba je přínosná zejména pro podnikatele, kteří na komoru
zavítají a vyřídí si na jednom místě řadu
služeb související s jejich podnikatelskými aktivitami.
Přehled služeb CzechPoint
na OHK
Výpis z Obchodního rejstříku
Výpis ze Živnostenského rejstříku
Výpis z Katastru nemovitostí
Výpis z Rejstříku trestů
Výpis z Registru řidičů – výpis bodového hodnocení řidičů
Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Výpis z Registru MA ISOH
Přijetí podání podle § 72 živnostenského zákona
Výpis z Insolvenčního rejstříku
Ověřování listin (od 1.7.)
Ověřování podpisů (od 1.7.)
Helena Chalánková,
ředitelka OHK v Prostějově

Studenti reálky
se podívali do kosmu
Dne 25. května přijel do naší školy
besedovat se studenty Vladimír Remek, první československý kosmonaut.
Svým poutavým projevem a odpověďmi na otázky naplnil celé dvě hodiny.
Pan Remek vyprávěl o svém letu do
kosmu, o stavu beztíže, o tom, zda
viděl mimozemšťany, a nezapomněl
zmínit ani některé veselé historky. Jeho
vypravování doplňoval ředitel prostějovské hvězdárny pan Prudký, který podle svých slov dělal věhlasnému
kosmonautovi pouze „křoví“. Studenti
měli spoustu zajímavých dotazů, například jak dlouho trvá rekonvalescence po návratu zpět na Zemi, jak vypadá

naše planeta z vesmíru nebo jak chodí
astronauti v kosmické lodi na toaletu.
Profesory zajímalo, jak se spí ve stavu
beztíže nebo zda mají kosmonauti sny.
Besedu završil pan Remek povídáním o
Evropském parlamentu a nadcházejících
volbách. Nejvíce nás nadchlo zjištění, že
je podle jeho slov vědecky dokázán fakt,
že díky stavu beztíže může člověk vyrůst.
Čím je mladší, tím více povyroste, protože se v páteři, laicky řečeno, protáhnou
chrupavky. Nakonec za své povídání sklidil velký potlesk. A to je od teenagerů ta
největší odměna. Kristýna Poulíková,
Adam Lisický 3.N
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Už podruhé se na hřišti u Reálného gymnázia a základní
školy města Prostějova sešli mladí atleti, aby zde změřili své
síly ve skoku vysokém. Na rozdíl od předchozího ročníku
byla tentokrát akce určena nejen studentům středních škol,
ale i žákům škol základních. A ti, navzdory nepřízni počasí,
předvedli to nejlepší, co na tomto poli dokážou.
„Chtěl bych moc poděkovat dětem ze základních škol dr. Horáka, Palackého a Jana Železného a středoškolákům z Gymnázia
Jiřího Wolkera, reálného gymnázia a Švehlovy školy, že přišli a
do soutěže se zapojili. Ani divácká obec nezklamala, a přestože
nám téměř celé dopoledne pršelo, fandili všichni přihlížející. Organizátoři odvedli velký kus práce a věřím, že Prostějovská laťka
se stane pevnou součástí sportovního kalendáře závěru školního
roku. Současně tak chceme prezentovat sportoviště, do kterého
město investuje ne nevýznamné částky,“ říká radní a předseda
komise pro mládež a tělovýchovu Michal Mϋller.
-jg2.roēníkProstĢjovskélaƛky2009

Výsledky
10.6.2009ͲškolnístadionRGaZŠmĢstaProstĢjova

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7=
7=
9.

MladšížákynĢ(6.Ͳ7.tƎ.)
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Atletické závody zaujaly i zastupitele Jiřího Svatoše,
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Ve druhé polovině května se uskutečnila premiéra na novém povrchu prostějovského velodromu. Jednalo se o závody Českého poháru - sprintérské dny
všech mládežnických kategorií. Zúčastnilo se 17 oddílů. Závodníci SKC PV a
našeho sportovního centra patřili opět
k nejlepším.
V závodě juniorů na 1km 1.místo Ondřej
Vendolský Mapei Cyklo Kaňkovský SCM PV
2. Rajs David TJ ZČE Plzeň 3.Moule Karel TJ
Stadion Louny Junioři Sprint družstev 1km 1.
Plzeň, 2. SKC PV ,3. Dukla Praha.
Kadeti sprint družstev 1km: 1.SKC
Prostějov (Malec Tomáš, Wagner Robin,
Vývoda Jakub), 2.místo TJ ZČE Plzeň.3.místo Dukla Praha žáci sprint 1.místo
Heřmanovský Tomáš (TJ Uničov SCM
PV),2.místo Snášel Jaroslav (TJ ZČE Plzeň),3. místo Lichnovský Luděk (Mapei
Kaňkovský SCM PV).
Junioři stíhací závod družstev na 4km:
.1místo SCM PV, 2.místo Dukla Praha
3.m TJZČE Plzeň Premiéru v Českém
poháru měla disciplína Keirin / sprint v
osmi lidech, který první okruhy rozjíždí
motorový vodič. Do finále se probojovali

Školství
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hned 3 závodníci SKC Prostějov Robin
Wagner, Tomáš Malec a Jakub Vývoda.
V zajímavé a pro diváky atraktivní jízdě
zvítězil Robin Wagner SKC PV.2. Denis
Rugovac TJ ZČE Plzeň,3. Jan Kraus CK
Bítovská Praha.
Juniři sprint . místo David Rajs TJ ZČE
Plzeň,2.místo Tomáš Goláň, SKC PV,3.
místo Viktor Vrážel KC Kooperativa Jablonec n N.
Tolik ty nejzajímavější výsledky z tří
dnů atraktivních závodů. Za to že můžeme závodit na pěkně rekonstruovaném
velodromu, patří náš dík městu Prostějovu. V červenci budeme pořádat mistrovství ČR na dráze a v srpnu Memoriál Otmara Malečka - zařazený do Evropského
poháru. Budeme příznivce cyklistiky
informovat, opravdu se mohou těšit na
krásné závody.
Ve stejném termínu se zúčastnil
reprezentant SKC PV Jakub Filip vý-

Michal Krček nominován
na Mistrovství světa !
Tento talentovaný lezec z horolezeckého oddílu Adrenalin Prostějov
se jako první juniorský závodník v
historii lezení v Prostějově nominoval
na Mistrovství světa.
Několik let se věnoval seriálovému
závodu mládeže Tendon Cup Morava.
Zde se většinou umisťoval na stupních nejvyšších.
A proto se letos zaměřil na náročnější závody Českého poháru, kde se v
těžké konkurenci lezců z celé republiky
také neztratil.
Po dvou kolech závodu Českého
poháru v lezení na obtížnost na umělé
horolezecké stěně se Michal probojoval

na třetí místo. Tím se nominoval do reprezentace ČR a zajistil si tak možnost
startovat na Evropském poháru a na
Mistrovství světa.
Zde bude reprezentovat město Prostějov a Českou republiku.
Michal měl možnost vyzkoušet si
první závod Evropského poháru 2009 v
rakouském Imstu.
Už účast lezců ze 24 zemí z celé Evropy, dává tušit obrovskou konkurenci
a náročnost těchto závodů. Proto všem
závodníkům, ale hlavně nováčkům, patří poděkování za bojovnost
a odvahu poměřit síly s nejlepšími
juniorskými lezci Evropy.
-k-
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znamných mezinárodních závodů
Apeldoornu.
juniorů v Holandském
H
Závodilo se v nové moderní hale, ve
které se příští
příš rok bude konat MS Juniorů. Jakub si odbyl svou premiéru v
Do Holandska cestovalo 6-ti
dresu ČR. D
družstvo, do kterého byli nočlenné druž
minováni rovněž naši dva odchovanci Michal Mráček a Jan Kadůch, kteří
od letošní sezony oblékají dres Dukly
Brno. Jakub se v silné konkurenci neztratil. Byl členem 4členného stíhacího
družstva, které ve složení Filip, Fürst,
Mráček, Kadůch / pořadí na přiložené
fotce/ obsadilo obsadilo 2.místo za Ho-

SSport
portt

lanďany. 3.místo patřilo USA.
V závodě za motorovou Dernou si vedl
rovněž velmi dobře. Tato disciplína se u
nás nejezdí, přesto že je jak pro diváky,
tak pro samotné závodníky, velmi atraktivní. 1.místo Caspers Didier NED,2.
Karzen Kristopher USA3. MC Lay Dan
GBR, 4. Filip Jakub CZE.
V závodě vylučovacím obsadil 6.
místo. Jeho premiéra v reprezentačním
dresu byla vydařená. Protože v kategorii
junioru startuje první rok, věříme, že má
jeho výkonnost poroste a čeká ho hodně
úspěchů.
Petr Šrámek

Půjčovna plavidel – pláž U vrbiček,
Plumlovská přehrada:
Plastové šlapadlo
Plechové šlapadlo
Loďka
Kanoe
Vestičky, úschovna
Kontakt:

100,-- Kč a hod.
80,-- Kč a hod.
80,-- Kč a hod.
70,-- Kč a hod.
ZDARMA!
608 775 563

Oblastní spolek ČČK Prostějov,
Milíčova 3, 796 01 Prostějov
Tel.: 582 342 580, mobil : 723 005 411, www.cervenykrizprostejov.cz
POŘÁDÁ
dne 20. července ( pondělí ) a 25.
července ( sobota )
KONFERENCI
na téma: Gynekologie, prevence
v péči o zdraví, CMP a IM
Konference bude probíhat na OS ČČK Prostějov, Milíčova 3 od 8.30 hod do 13.10
je určena : pro všeobecnou zdravotní sestru, porodní asistentku, nutričního terapeuta,
zdravotnického záchranáře a zdravotně sociálního pracovníka. Akce bude ohodnocena
nově dle kreditního systému vyhlášky MZ ČR
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č.321/2008 Sb. ( 4 kredity ) !!! Přednáška
je i pro veřejnost !!
Přednášející : MUDR. Juraj Minárik,
ředitel firmy Axonia, a.s, Praha
Jaroslava Dostálová, výživová poradkyně Petra Konečná, zdravotní sestra, interna,
Středomoravská nemocniční společnost, a.s
Martina Kabešová, všeobecná sestra
Účastnický poplatek činí 190,-Kč/ 1 osoba ,
který bude uhrazen při prezenci
Nekuřácké pracoviště, přezůvky s sebou, občerstvení zdarma !!!
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Všichni jsme si již zvykli na úspěchy
tanečního studia FREE DANCE
DANCE. Určitě
by nás překvapilo a zamrzelo, kdyby Jana
Bálešová se svými svěřenkyněmi neukázala české veřejnosti, co připravila pro
přísné oči odborných tanečních porotců, ale i divákům pro letošní rok. Velký
úspěch zaznamenala, když se se všemi
choreografiemi probojovala na Mistrovství České republiky. Postupovaly vždy
jen dvě nejlepší choreografie v kategorii
z celého regionu. Již dříve jsem předeslal,
že MČR pořádají u nás dvě organizace,
a to Svaz učitelů tance a CDO (Czech
dance organization). Pro laika je to něco,
jako když sledujete Miss ČR a Českou
miss. Jen těžce se potom dá hodnotit,
zda je vyšší úroveň tam nebo tam. Každopádně na obou soutěžích je na co koukat
a rozhodně úroveň nominovaných tanečních skupin a klubů je vysoká. V této chvíli
Mistrovstvím ČR vyvrcholil kalendář soutěží SUT. MČR proběhlo na dvou místech.

Nedávno jsme se opět zúčastnili dalšího
ročníku „Rallye Hamry 2009“, což je soutěž
v záchranářských disciplínách. Letos startoval
rekordní počet 17ti družstev z celé Moravy.
Naše družstvo startovalo ve složení: velitel
M. Vantuch, J. Baroš, M. Mráček, R. Otáhal
a také dva nováčci T. Kříž a J. Krejčíř. Letos
jsme startovali s číslem 16, což znamenalo
start do první etapy v sobotu večer v 19:30
a hlavně start druhé „noční“ etapy v 4:00. Na
start jsme se postavili s naším DA Ford. Těsně
před začátkem se nad Prostějovskem přehnala
bouřka a tak jsme tušili, že to bude těžší. Na
trať nás ale vyprovodila krásná duha. První
stanoviště bylo v Mostkovicích na Obecním
úřadě a to záchrana osoby z plošiny z výšky
cca 18 metrů. Lezecké disciplíny „nemáme
vůbec rádi“ a ani tentokrát to vůbec nebylo
ono. Hned na začátku soutěže jsme se
vlastními chybami připravili o pár cenných
bodů. Druhým stanovištěm byl požár nízké
budovy v areálu staveniště OBI v Prostějově.
Zásah jsme provedli za pomoci dýchací
techniky a dvou proudů C a v prostoru jsme
našli 2 zraněné, které jsme vynesli ven. Požár
byl uhašen, jen ten terén po dešti dal zabrat
a hlavně to motání hadic. Z Prostějova jsme
vyjeli směrem na Kostelec, kde na železniční
vlečce byl hlášen muž přivázaný ke kolejím.
A tady nám dal terén tedy pořádně zabrat,
namoklé kluzské pražce a tma. Zjistili jsme,
že pána našel kolemjdoucí myslivec, který
z toho byl v šoku a hlavně jsme nevěděli, kdy
může jet vlak. Dva z nás se vydali po kolejích
k signalizaci zastavení vlaku a ostatní začali
zásah. Protože noha byla pořádně zaklíněná
a navíc omotaná řetězem, trvalo nám
vyproštění a šetrné vytažení nohy celkem
dlouho. Navíc nám pán upadal do šoku. Ale
nakonec
se jej
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16. – 17. 5. 2009 v České Lípě, kde se utkali
nejlepší tanečníci a tanečnice v kategoriích
dětských a juniorských a 23.5. 2009 v Plzni,
kde tancovali v hlavní kategorii ti nejstarší.
FREE DANCE může být na svoje úspěchy
právem hrdý a pyšný. Ty stovky hodin dřiny a potu stály určitě za to. A jak tedy tento
prostějovský taneční klub dopadl?
Na festivale tanečního mládí nejvíce
zazářily nejmladší děti. V kategorii parketových tanečních kompozic měly ve finále
2 choreografie – „Tobě“ a „PS: Hledám tě“.
Naprosto přesvědčivě si vybojovaly z 12
nominovaných choreografií zlatou a bronzovou medaili. Rovněž v kategorii show
předtančení ukázaly další zlatou medailí s
choreografií „Proměna dokonalá“, že patří
k taneční špičce. Zahanbit se nenechali ani
junioři. Krásné druhé místo je důkazem,
že to holky s tancem myslí vážně. V České
Lípě se představila ještě jedna choreografie.
Pro Free dance doplňková, a to hiphop v
kategorii street dance. Bronz unikl jen o
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jeden bod. Ale „bramborová“ medaile je
rovněž velikým úspěchem. Poprvé v historii Free dance se probojovaly na MČR i
choreografie v kategorii mládeže, kde tancují ti nejstarší. V Plzni byla letos veliká
konkurence. „Jen kousek chyběl, abychom
postoupili do finále v parketovkách, ale
sedmé místo ze 16 nejlepších v republice
je pro nás úžasným úspěchem. Máme mo-

Rallye Hamry 2009

podařilo transportovat k vrtulníku. Posledním
stanovištěm první etapy byl zavalený
mechanik pod autem v Mostkovicích.
Za použití prostředků na místě se nám jej
celkem brzy podařilo vyprostit a předat
lékaři. Měli jsme za sebou první etapu a
až na zpackané první stanoviště jsme byli
celkem spokojeni. Průběžné výsledky nás
přiřadily na čtvrté místo, ale po zkušenostech
víme, že rozhoduje druhá náročnější etapa.
Po občerstvení, krátkém spánku a ranním
kafi jsme se postavili ve 4:00 na start.
Trasa vedla stejně jako loni do vojenského
prostoru za Myslejovicemi. Po loňské chybě
velitele jsme jeli tentokrát přesně podle
trasy a nikde jsme nebloudili. Po nalezení
kontrolních bodů podél cesty jsme přijeli na
první stanoviště etapy a tím byla dopravní
nehoda „karavanu V3S“ a Favoritu. Zásah
to byl náročný, na místě bylo pět zraněných
včetně batolete, někteří byli v šoku, jiní
silně krváceli. V lese se nám podařilo najít
maminku v šoku a hlavně její batole. Z aut

jsme postupně vyprostili dva zraněné řidiče,
což nám dalo zabrat. Posledního zraněného
jsme ošetřili a vzhledem k jeho závažnému
stavu jsme čekali na příjezd lékaře.
Souběžně s tím byly odpojeny akumulátory
a jímány uniklé provozní látky z vozidel.
Zpocení jsme nasedli do auta, protože SMS
oznamovala další záchranu osob při povodni.
A to jsme nevěděli, co nás bude čekat! Při
dojezdu k rybníku jsme zjistili, že se jedná
o skupinu mladých lidí, kteří silně popíjeli a
povodeň jim odřízla cestu zpátky. Voda pořád
stoupala a oni volali o pomoc. Rychle jsme
na sebe hodili záchranné vesty a vyrazili
jim na pomoc. Při příjezdu ke břehu jedna
z podnapilých dívek naprosto nečekaně
skočila do vody a proud jí odnášel pryč.
To z nás nikdo nečekal. Bohužel na místě
vpravo vpředu pádloval velitel no a co měl
dělat?! Provedl záchranu tonoucího v plné
výstroji z vody (i k překvapení ostatních
členů družstva)
Dívku se podařilo vytáhnout a uklidnit. Ono

Sport

tivaci do budoucna,“ svěřila se vedoucí a
choreografka Jana Bálešová.
Široká prostějovská veřejnost může
všechny choreografie zhlédnout na tanečním koncertu FREE DANCE v pondělí
15. 6. 2009 od 17 hodin ve společenském
domě EDEN (bývalý dům služeb) ve Vrahovicích. Bližší informace a bohatou fotogalerii najdete na www.tsfreeedance.cz.

ale těch opilců bylo na místě hodně a tak
začala jejich ppostupná záchrana odvozem
Sice byli všichni vystrašení a
do bezpečí. Sic
dařilo se nám je krotit V lese
agresivní, ale da
nad tábořištěm jsme navíc nelezli těžce
zraněného muže v bezvědomí a vystrašeného
psa. Transport zraněného v kopci a navíc v o
30 kg těžším oblečení byl dost náročný.
Ale vše jsme to nakonec zvládli. No ještě
že jsme si sebou brali náhradní oblečení
včetně bot Hned po osušení jsme se vydali
k dalšímu stanovišti-dopravní nehodě Avie,
která vezla nebezpečnou látku. Zjistili jsme,
že se jedná o kyselinu sírovou a že uvnitř je
řidič. Vytýčili jsme nebezpečnou zónu a po
vybavení ochrannými prostředky se vydali
zachránit řidiče. Byl poněkud zmatený a chtěl
utéct, ale ještě že jsme siláci. A čekal nás průjezd
k předposlednímu stanovišti, což měl být požár.
Ale ejhle, ono to doupě feťáků. A ti měli už
v sobě spousty „včeliček“. Navíc hned první na
nás vytáhl pistoli i ve třech jsme s ním měli co
dělat. Všechny narkomany jsme našli, „předali
policii“ a tak jsme se podle mapy vydali zpět
na Hamry. Cestou však došlo k rannímu nucení
poloviny družstva a tak WC u Barošů bylo stále
plné. Po vyprázdnění jsme dojeli do srubového
tábora, kde byla přepadová kontrola lékárniček,
dokladů apod. Naštěstí jsme vše měli v pořádku
a neztratili jsme žádné body. Po dojezdu
posledního družstva následovalo sčítání a
konečně nástup. Sami jsme byli napnutí, jak
jsme to vlastně dopadli. Nakonec to na pohár
stačilo, ziskem 149 bodů jsme vybojovali třetí
místo 2 body za kolegy z Ostravy Radvanic.
Vítězství si zcela zaslouženě odvezli borci
z Němčic nad Hanou, kteří podávali kvalitní
vyrovnané výkony celou soutěž. S třetím
místem jsme byli nakonec spokojeni, protože
konkurence je rok od roku větší.
-van-
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Aquapark
červenec – srpen

Provozní doba:
9.00 – 20.00 hodin

Sportoviště
Beachvolejbal, volejbal, tenis, florbal, stolní tenis, minigolf, petangue, basketbal.
Provozní doba:
červenec – srpen
9.00 – 20.00 hodin
Aktuální informace o otevření areálu a možnost rezervace sportovišť získáte na tel. čísle 582 330 895 nebo na www.dsp-pv.cz.

Dva tobogány,
skluzavka Kamikadze,
umělé vlnobití, proudový
kanál, chrliče, bublinky,
dětské hřiště s lezeckou
stěnou a dětský bazén
pro nejmenší.

Od prvního července musí mít
v EU všichni obchodníci
se třetími zeměmi číslo EORI
Identifikační číslo EORI je od 1. července 2009 povinné u firem, které vyvážejí zboží do zemí mimo EU, dovážejí
zboží ze zemí mimo EU, nebo převážejí
zboží v celním režimu tranzitu (NCTS,
TIR, ATA), tedy i mezinárodních dopravců.
Změny prováděcího předpisu k celnímu kodexu (NK 2454/93) vydané nařízením Komise č. 312/2009 jsou účinné od 1. 7. 2009. Týkají se zavedení tzv.
EORI čísla, spočívají v zavedení nových
ustanovení, která upravují problematiku
registrace a identifikace hospodářských,
případně dalších subjektů pro kontakt/
komunikaci s orgány celní správy v členských státech Evropské unie. Účelem
změny je jedinečná identifikace uvedených subjektů ve všech členských státech
Společenství. Pro identifikaci bude použit tzv. EORI číslo, kterým se rozumí číslo jedinečné v celém Společenství. Toto
číslo bude subjektu přiděleno určeným
orgánem státní správy (v souladu se stanovenými pravidly). Určeným orgánem
státní správy v České republice je Celní
správa ČR a prováděním registrace subjektů do registru EORI čísel jsou pověřeny všechny tuzemské celní úřady.
Celní správa ČR ve snaze ulehčit tuzemským subjektům rozeslala v květnu

více než 22 tisícům tuzemským hospodářským subjektům EORI čísla automaticky.
Subjekty, které do konce do května
2009 neobdržely sdělení o přidělení čísla EORI si musí o přidělení čísla EORI
požádat u jimi zvoleného tuzemského
celního úřadu. Na žádosti, kterou obdrží
na kterémkoliv celním úřadu či ji najdou
na internetových stránkách celní správy www.celnisprava.cz, vyplní údaje ve
stanoveném rozsahu a vyjádří v žádosti
svůj souhlas či nesouhlas se zveřejněním
údajů v registru EORI čísel. K žádosti o
registraci předloží k nahlédnutí originál rozhodnutí o přidělení IČ nebo jeho
ověřenou kopii. Pokud je na žádosti vyplňováno i DIČ, potom musí být předložen i originál rozhodnutí o přidělení
DIČ, nebo jeho ověřená kopie. Pracovník
zvoleného tuzemského celního úřadu
po zpracování žádosti předá nebo zašle
poštou zástupci hospodářského subjektu
osvědčení o registraci EORI. Žádost nepodléhá správnímu poplatku.
Více informací získáte na stránkách
www.celnisprava.cz. Případné dotazy
je možné zasílat na e-mailovou adresu:
cz_eori@cs.mfcr.cz.
Helena Chalánková,
ředitelka OHK v Prostějově

