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Zápisy do 
škol jsou tu

Už za pár dní, přesně v pátek 5. 
února 2010, se otevřou dveře pro-
stějovských základních škol všem 
předškolákům, kteří zažijí svůj prv-
ní velký školní den – přijdou totiž 
k zápisu do prvních tříd. Novinkou 
je, že kromě dětí šestiletých, mo-
hou k zápisu přijít i nadané děti ve 
věku pěti let. Pochopitelně potřebují 
k tomu určitá konkrétní doporuče-
ní, o nichž se dočtete v dokumentu 
k zápisu do prvních tříd.

V nadcházejícím školním roce 
2010 – 2011 bude dětem z Prostějo-
va a okolí k dispozici celkem osm zá-
kladních škol, jejichž zřizovatelem 
je město Prostějov. Ukazatele vývo-
je porodnosti, a tedy i předpoklady 
pro nástup do prvních tříd, nazna-
čují, že tento počet základních škol 
v našem městě vyhovuje optimální-
mu využití jejich kapacity. (Jednot-
livé grafy, které potvrzují zmíněný 
vývoj, naleznete uvnitř tohoto vydá-
ní Radničních listů).

Oblast vzdělání je jednou z hlav-
ních priorit města Prostějova a tomu 
odpovídá i velká míra investic ply-
noucích do školských zařízení. Při 
samotném výběru školy však hra-
je významnou roli vedle prostředí 
také samotná výuka. Co se učebních 
plánů týče, každá škola se snaží na-
bídnout rodičům, respektive žákům 
vedle obecné výuky i určitý druh 
specializace. Ať už sportovní, jazy-
kovou, výtvarně-estetickou či zamě-
ření na informatiku. V souvislosti 
s blížícími se zápisy do prvních tříd 
vám proto přinášíme nejen konkrét-
ní údaje o zápisech, ale i přehled 
a stručnou charakteristiku zaměření 
jednotlivých základních 
škol. 

Ing. Jan Tesař,
 starosta
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Obecně závazná vyhláška, kterou se mění 
Obecně závazná vyhláška  č.9/2004,  kterou se 
stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném 
prostranství a vymezují prostory pro volné po-
bíhání psů na území města Prostějova, ve znění 
obecně závazné vyhlášky č. 3/2006

Zastupitelstvo města Prostějova po projed-
nání vydalo Obecně závaznou vyhlášku, kterou 
se mění Obecně závazná vyhláška č.9/2004, 
kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na 
veřejném prostranství a vymezují prostory pro 
volné pobíhání psů na území města Prostějova, 
ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2006. 

(text vyhlášky naleznete na stránkách 
města www.prostejov.eu – občan – městský 
úřad – vyhlášky a nařízení města)

Obecně závazná vyhláška 
o ochraně nočního klidu 

a regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo města Prostějova po pro-

jednání vydalo Obecně závaznou vyhlášku 
města Prostějova o ochraně nočního klidu 
a regulaci hlučných činností.

(text vyhlášky naleznete na stránkách 
města www.prostejov.eu – občan – městský 
úřad – vyhlášky a nařízení města)

Veřejná fi nanční 
podpora 2010

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo poskytnutí veřejné finanční 
podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 
2010

1. ve výši 3.000.000,-- Kč BK Prostějov, Za 
Kosteleckou 51, IČ 266 37 634,  na sportovní 
vybavení; výzbroj a výstroj; cestovné; jízdné; 
PHM pro mládežnické týmy; stravné; uby-
tování; rekondiční a rehabilitační služby; 
lékařská vyšetření; soustředění; pitný režim; 
rozhodčí; výchovné; přestupy 

a hostování hráčů;  poplatky ČBF a ALK; 
startovné; ceny; propagační materiál; tiskoviny; 
foto; letenky pro evropské poháry; nájmy a pro-
nájmy; náklady na trenéry a na tělovýchovné 
projekty; služby a další provozní náklady spoje-
né se sportovní činností a chodem klubu 

2. ve výši 3.500.000,-- Kč HK Jestřábi Pros-
tějov o. s., Ke Stadionu 1, IČ 266 68 947, (poř. 
číslo žádosti 279)

- na pronájem ledové plochy a nebyto-
vých prostor pro mládež  i dospělé (v částce 
3.100.000,-- Kč)

- na dopravu mládežnických žákovských 
družstev (v částce 400.000,-- Kč)

3. ve výši 800.000,-- Kč Dělnické tělocvič-
né jednotě Prostějov, Netušilova 7, IČ 709 18 
309, (poř. číslo žádosti 278)

- na jízdné; stravné; ubytování; startovné 
boxerů; sportovní výstroj boxerů; podpůrná 

výživa; rehabilitace; cestovné, stravné a noc-
ležné pro přespolní; propagační materiály 
a výchovné boxerů; soustředění boxerů; ná-
jem tělocvičny, stav.  ringu, rozhlas; turnaje 
juniorů a kadetů - jízdné, stravné; doktor, 
rozhodčí; praní dresů

4. ve výši 3.000.000,-- Kč VK Prostějov o. s., 
Za Kosteleckou 51, IČ 270 57 518, (poř. číslo 
žádosti 281)

- na poplatky ČVS, CEV; startovné; vý-
chovné; odstupné; přestupy; rozhodčí; trené-
ři; cestovné a doprava; pronájmy a nájemné; 
ubytování; propagační služby; propagační 
materiály; plakáty; tiskoviny; foto; PHM 

pro mládežnické týmy; letenky pro evrop-
ské poháry; náklady na tělovýchovné pro-
jekty a služby; sportovní vybavení a výstroj; 
stravné; pitný režim; regenerace a rehabilitace; 
soustředění a další provozní náklady spojené se 
sportovní činností a chodem VK Prostějov
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Výpis z usnesení 25. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne 22. 12. 2009
 (kompletní usnesení naleznete na www.prostejov.eu nebo k nahlédnutí na odboru Kancelář starosty)

Město Prostějov bude letos znovu 
udělovat významným osobnostem Ceny 
města. Do 28. února 2010 mohou obča-
né, organizace nebo občanská sdružení 
nominovat jakoukoli významnou osob-
nost, jejíž práce znamená přínos pro 
město Prostějov.

„Oceňované obory nijak striktně nevy-
mezujeme, abychom tím nezúžili výběr 
nominovaných. V uplynulých letech jsme 
Cenu města udělili například za šíření 
demokracie, celoživotní práci v divadel-

nictví, za činnost literární či hudební,“ vy-
světlil místostarosta Pavel Drmola s tím, 
že k nominaci je třeba uvést jméno a pří-
jmení osoby navržené na ocenění, obor 
činnosti, za niž by měl navržený kandi-
dát cenu získat a podpis navrhovatele. 
Nominace doručí navrhovatelé v písemné 
formě na adresu Městského úřadu v Pro-
stějově, nebo přímo vedoucí kanceláře 
starosty RNDr. Jaroslavě Tatarkovičové do 
28. února 2010. -jg-

Ceny Města Prostějova za rok 2009 
– nominujte osobnosti!

Finanční úřad v Prostějově 
upozorňuje daňové poplat-
níky  na podstatné změny  zákona 
č. 338/1992 Sb, o dani z nemovitostí, 
ve znění pozdějších předpisů, které 
platí  od 1.1.2010.  Na základě zákona 
č. 362/2009, kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s návrhemzákona 
o státním rozpočtu ČR na rok 2010, 
došlo ke zvýšení některých sazeb daně 
z nemovitostí. Sazby daně z pozemků 
podle ustanovení § 11 zákona o dani 
z nemovitostí byly dvojnásobně 
navýšeny u pozemků zastavěných 
ploch a nádvoří, u pozemků ostat-
ních ploch  a stavebních pozemků. 
Sazby daně ze staveb podle ustano-
veni § 9 zákona o dani z nemovito-
stí dvojnásobně vzrostly u obytných 
domů a jejich příslušenství, u staveb 
pro individuální rekreaci, u garáží, 
u staveb užívaných pro podnikatel-
skou činnost (s výjimkou – viz dále), 
u ostatních staveb a u bytových jed-
notek a nebytových prostorů. Zvýšení 
sazeb se naopak netýká ů orné půdy, 
zahrad, sadů,vinic, chmelnic, trvalých 
travních porostů, hospodářských lesů 
a rybníků, a také staveb a samostatných 
nebytových prostorů sloužících pro 
podnikatelskou činnost podle § 11, odst. 
1 písm. d) číslo 3 zákona č. 338/1992 
Sb., o dani z nemovitostí.   Podrobnější 
informace o změnách sazeb lze nalézt 
na webových stránkách http://cds.mfcr.
czpod záložkami Daně a poplatky/

Daně/Daň z nemovito-
stí/Informace, stanoviska 

a sdělení/Sazby daně z nemovitostí od 
1. 1. 2010.

Dále správce daně  upozorňuje na  
ukončení osvobození nových staveb 
obytných domůa bytů v nových stav-
bách obytných domů od 1.1.2010.

Počínaje zdaňovacím obdobím roku 
2010 zcela končí platnost osvobození 
od daně ze staveb podle ustanovení § 
9 odst. 1 písm. g) zákona o dani z ne-
movitostí, na které vznikl nárok ve 
zdaňovacích obdobích do roku 2008 
včetně, přičemž počínaje zdaňovacím 
obdobím roku 2009 již nový nárok na 
toto osvobození nevzniká. 

 V souvislosti s výše uvedenými změ-
nami sazeb daně z pozemků a ze sta-
veb a s ukončením osvobození od daně 
ze staveb podle ustanovení § 9 odst. 1 
písm. g) zákona č.338/1992 Sb., o dani 
z nemovitostí, nevzniká poplatníkům 
povinnost daňové přiznání k dani z ne-
movitostí ani sdělit správci daně tuto 
změnu, ť nedochází-li k jiným změnám 
než těm, které jsou uvedeny v § 13a 
odst.2 zákona o dani z nemovitostí, vy-
měří příslušný správce daně upravenou 
daň z moci úřední a výsledek vyměření 
oznámí poplatníkovi platebním výmě-
rem nebo hromadným předpisným se-
znamem.

Další informace ke změnám zákona 
o dani z nemovitostí Vám poskytnou 
pracovníci oddělení majetkových daní 
FÚ v Prostějově. Ing. Pavel Michalec, 
MBA 

ředitel Finančního 
úřadu v Prostějově

Změny u daně z nemovitostí 
od 1. 1. 2010

Vážení občané,
dovolujeme si vás pozvat na 1. ve-

řejné projednání ve věci zpracování 
Aktualizace Strategického plánu roz-
voje města Prostějova. Veřejné pro-
jednání proběhne 9. února 2010 v 16 
hodin v přednáškovém sále v I. patře 
Národního domu Prostějov.

Budou Vám představeny výsledky 
analytické části aktualizace strate-
gického plánu a možnosti dalšího 
rozvoje města Prostějova. Se zpra-
covanými materiály se budete moci 
předem seznámit na internetových 
stránkách města Prostějova (www.
prostejov.eu).

Samozřejmě přivítáme i veškeré 
Vaše podněty a doporučení k dalšímu 
rozvoji Prostějova.

Pozvánka na veřejné projednání 
Aktualizace Strategického plánu 

města Prostějova

27. ledna 201027. ledna 201044



Aktuálně Informace Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací SportVolný čas

Těsně před Vánocemi loňského roku 
Zastupitelstvo města Prostějova schvá-
lilo městský rozpočet pro následující 
rok, tedy pro rok 2010. Znovu připo-
mínat, v jaké ekonomicky složité době 
byl tento rozpočet připravován, by bylo 
zbytečné, každý snad vidí, co všechno 
se kolem nás děje a s čím se potýkáme. 
Nicméně několik poznámek mi dovol-
te.

Schválený rozpočet města má jednu 
zvláštnost – už při jeho sestavování jsme 
si byli vědomi, že nebudeme schopni za-
jistit kvalifi kovaný odhad propadu pří-
jmů (jedná se o tzv. sdílené daně – tedy 
daně vybírané státem, jejichž výnos v ur-
čité výši je příjmem města) a museli jsme 
na tuto skutečnost reagovat. Výsledkem 
pak je, že jsme krátili plánované nein-
vestiční, tedy provozní výdaje. Takzvané 
jiné investice jsme do rozpočtu zařadili 
ve výši 50% požadavků a na stavební in-

vestice nám zůstalo zhruba 111 milionů 
korun. 

Onou zmiňovanou zvláštností opro-
ti jiným rokům je to, že někdy v břez-
nu 2010, až budeme mít k dispozici 
přesnější čísla, chceme na mimořád-
ném zasedání zastupitelstva projednat 
úpravu rozpočtu roku 2010 především 
v oblasti stavebních investic. Případné 
navýšení výdajové i příjmové stránky 
rozpočtu by nám mělo zajistit možnost 
pokračování dalšího rozvoje našeho 
města. A tak prosím všechny spoluob-
čany, kteří své oprávněné požadavky 
v této oblasti ve výčtu již schválených 
investičních akcí nenašli, o trpělivost. 
Netvrdím, že se nám podaří zajistit 
všechno (seznam navrhovaných inves-
tic přesahuje polovinu miliardy korun), 
ale věřte, že se budeme v zájmu našeho 
města snažit co nejvíce.

Co zdůraznit na závěr? Poděkování 

všem, kteří rozpočet připravovali, zejmé-
na zastupitelům, Radě města Prostějova, 
jednotlivým odborům městského úřadu, 
fi nančnímu výboru i mnoha dalším, je na 
místě. A skutečnost, že všech 32 přítom-

ných zastupitelů na 25. zasedání zved-
lo ruku pro letošní městský rozpočet, 
je snad zárukou toho, že je to rozpočet 
v rámci možného rozumný a prospěšný.

Miroslav Pišťák, místostarosta

Těsně před Vánocemi loňského roku 
Zastupitelstvo města Prostějova schvá-

vestice nám zůstalo zhruba 111 milionů
korun.

V rámci výuky předmětu FOTOGRA-
FIE A FOTOPRAKTIKUM studijního 
oboru Grafi ka v reklamní praxi studenti 2. 
a 3. ročníku Střední školy oděvní Prostě-
jov, s.r.o. fotografovali historické centrum 
města Prostějova, jeho prvky a detaily, které 
stály za povšimnutí. Nejzajímavější snímky 
byly vybrány do série vítězných fotografi í, 
z nichž vznikl kalendář města Prostějova. 

V něm 

však najdete také dvě fotografi e z dílny stu-
dentek Gymnázia Jiřího Wolkera a Cyrilo-
metodějského gymnázia. Všechny oceněné 
snímky včetně těch, které se do kalendáře 
nedostaly, jsou až do 11.února k vidění 
v galerii Metro. Vernisáž výstavy proběhla 
11. ledna a na ní byli zároveň oceněni i vítě-
zové fotografi cké soutěže.

„Touto soutěží však vaše fotografi cké sna-
žení končit nemusí. V letošním roce totiž 

znovu, a to už počtvrté, vyhlásilo Sdružení 
historických sídel Čech Moravy a Slezska, 
jehož je Prostějov členem, soutěž „Mladí 
fotografují památky“. Tuto soutěž garantu-
je Rada Evropy. Můžete tak 
pokračovat v mapování his-
torických komplexů i detailů 
nejen našeho města okem 
objektivu,“ připomenul na 
vernisáži místostarosta Pa-
vel Drmola, který společně 
s vedoucí kanceláře starosty 
Jaroslavou Tatarkovičovou 
vítězům předal ceny (na 
snímku).

Podrobnosti k soutěži Mladí fotografují 
památky naleznete na webových stránkách 
sdružení www.shscms.cz .

-red-

Úspěch studentů Střední školy oděvní Prostějov, s.r.o.Úspěch studentů Střední školy oděvní Prostějov, s.r.o.
Město Prostějov vyhlásilo v létě fotosoutěž 

pro žáky a studenty s názvem
 „Historie Prostějova mladýma očima“.

Od nového školního roku 2010/2011 bu-
dou mít intelektuálně a umělecky nadané  
děti větší šanci rozvíjet svůj nevšední talent. 
Základní škola Palackého otevře od 1. září 
2010 třídu s rozšířenou estetickou a výtvar-
nou výchovou.  

Zatímco se dosud věnovala v základním škol-
ství maximální pozornost pouze slabším dětem, 
nyní se díky evropskému projektu blýsklo na 
časy i dětem s nadprůměrnými schopnostmi. 
Světový trend směřuje k daleko širšímu roz-
voji inteligence dětí již od základní školy a také 
v Čechách se už na řadě škol projekt s podporou 
finaní z evropských fondů úspěšně rozjel. Nový 
systém rozšířeného vzdělání pro nadané děti 
podpořila ZŠ Palackého s patronací Gymnázia 
Jiřího Wolkera a MENSOU ČR a také s pod-
porou a přispěním pedagogicko-psychologické 
poradny a města Prostějov.

„Pro speciální třídu jsme 
vyčlenili vhodné prostory 
v budově Masarykovy školy na 
Skálově náměstí. Třída pro 22 
dětí s rozšířenou výukou bude 
vybavena speciální technikou, 
která bude maximálně využí-
vaná, samozřejmostí bude in-
teraktivní tabule a počítačová 
hnízda. Umělecky talentované 
děti budou využívat pro rozšířenou výuku 
estetiky školní keramickou dílnu a ateliery. 
Příprava projektu je s podporou pedagogů 
v závěrečné fázi,“ informoval ředitel ZŠ 
Palackého Jiří Pospíšil. Jak dál uvedl, po 
ukončení 5. třídy budou školáci pokračo-
vat v osmiletém studiu na gymnáziu bez 
přijímaček. Prostějovské GJW je patronem 
projektu. 

„Pro obě školy je to velmi 
zajímatý projekt a výzva. Do-
sud se vydávaly peníze pro děti, 
které se nerady učí. Nyní lze 
získat slušné fi nanční prostřed-
ky pro obě školy z evropských 
fondů pro nadané a motivo-
vané děti, což je dobrý důvod 
projekt rozjet. Je to šance získat 
fi nance i pro další prostějovské 

školy. Gymnázium má čas pět let na to, aby 
zajistilo ty nejlepší podmínky. Uděláme pro 
to vše,“ ujistil ředitel Michal Šmucr. 

Projekt by nebylo možné rozjet bez záštity 
města. To se snaží postupně skládat mozaiku 
vzdělávacích zařízení v Prostějově od základ-
ních škol přes učiliště, střední školy až po vy-
soké učení.

„Chceme podpořit projekt ZŠ Palackého. 

Školský odbor spolupracuje už s mateřský-
mi školami, pedagogicko-psychologickou 
poradnou a dalšími institucemi, které se na 
projektu podílejí,“ ujistil místostarosta Pavel 
Drmola. Speciální třída přitom nebude jen 
doménou Prostějova, spádová oblast není 
stanovena. Na Masarykově škole bude cen-
trum pro celý okres a podle kapacity zde 
mohou být umístěny i děti z jiných míst Pro-
stějovska.

„Iniciativu ZŠ Palackého jsme uvítali, 
sami jsme chtěli již prostějovské školy oslo-
vit a k podobné aktivitě vyzvat. Sami jsme 
si ověřili na inspekci v Olomouci, že takové 
třídy docela dobře fungují už i jinde. Chceme 
maximálně spolupracovat jak s rodiči, tak 
i pedagogy základních i mateřských škol,“ 
ujistila Blanka Blechtová z pedagogicko-psy-
chologické poradny.     -jp-

ZŠ Palackého otevře od příštího roku specializovanou třídu pro talentované děti
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Schváleno usnesení č. 19266:
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1. rozpočet města Prostějova pro rok 2010 s těmito závaznými ukazateli:

Α. Objem celkových příjmů rozpočtu: 1.048.184.650,- Kč

Objem celkových neinvestičních výdajů rozpočtu:  947.772.160,- Kč

Investiční výdaje v celkovém objemu:  160.859.230,- Kč

jmenovitě takto:

1.  Vybavení prostor výstavní galerie a reg. infocentra 
v prostějovském zámku, vč. audiovizuální techniky Kč 500.000,-

2.  Investice bez jmenovitého určení (jmenovitě bude schvalováno
orgány města v průběhu roku 2010) Kč 400.000,-

Celkem kapitola 11 - Správa a zabezpečení Kč 900.000,-

1.  Investice bez jmenovitého určení 
(jmenovitě bude schvalováno orgány města v průběhu roku 2010) Kč 350.000,-

Celkem kapitola 12 - Krizové řízení Kč 350.000,-

1.  Investice bez jmenovitého určení 
(jmenovitě bude schvalováno orgány města v průběhu roku 2010) Kč 270.000,-

Celkem kapitola 13 - Městská policie Prostějov Kč 270.000,-

1.  Vybavení prostor výstavní galerie a reg. infocentra 
v prostějovském zámku výpočetní technikou Kč 160.000,-

2.  Investice bez jmenovitého určení (jmenovitě bude schvalováno 
orgány města v průběhu roku 2010) Kč 2.840.000,-

Celkem kapitola 15 - Informační technologie Kč 3.000.000,-

1.  Investice bez jmenovitého určení 
(jmenovitě bude schvalováno orgány města v průběhu roku 2010) Kč 100.000,-

Celkem kapitola 40 – Životní prostředí Kč 100.000,-

1.  Investice bez jmenovitého určení (jmenovitě bude schvalováno 
orgány města v průběhu roku 2010) Kč 8.100.000,-

Celkem kapitola 50 - Správa majetku města Kč 8.100.000,-

1.  Investice bez jmenovitého určení (jmenovitě bude schvalováno 
orgány města v průběhu roku 2010) Kč 1.650.000,-

Celkem kapitola 61 - Stavební úřad Kč 1.650.000,-
1.  Peněžitý vklad do společnosti MI PRO STAV, s.r.o.

(dohoda o VPP do roku 2014) Kč 26.300.000,-
2. Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení Kč 5.000.000,-
3.  Peněžitý vklad do společnosti DSP s.r.o. 

(dohoda o navyšování ZKS do roku 2012) Kč 4.089.230,-
Celkem kapitola 70 – Finanční Kč 35.389.230,-

1.  Národní dům - stavební úpravy Kč 1.200.000,-
4.   Nová radnice - dokončení PD kan., ÚT, elektroinstalace, FO, 

věž, bezbariérovost EPS Kč 2.000.000,-
5.  Vnější okruh Brněnská, Plumlovská, vč. PD (jihozápadní 

kvadrant) Kč 20.000.000,-
6. Autobusové čekárny Kč 500.000,-
10. Husovo náměstí - rekonstrukce komunikací Kč 10.000.000,-
11. Husserlovo nám. - dokončení PD + realizace Kč 2.000.000,-
13. Regenerace Sídliště E. Beneše Kč 3.000.000,-
15.  Doplnění komunikací, chodníky a parkoviště 

Sídl. Šárka - II. etapa Kč 2.000.000,-
16. Středisko mládeže kopané v Prostějově Kč 1.000.000,-
                   17. PD rekonstrukce a využití zámku Kč 10.000.000,-

19. Bezbariérová trasa Kč 200.000,-
20. Dostavba ZŠ Vrahovice Kč 2.000.000,-
24. CS Hloučela – biokoridor Kč 5.000.000,-
27. Muzeum - statika, fasáda, výtah Kč 4.000.000,-
28. Sportcentrum – Vápenice Kč 5.000.000,-
29. Sportcentrum – dostavba Kč 6.000.000,-
31. Budova ZŠ Husova - II. etapa Kč 11.500.000,-
32. Petrské nám. - příspěvek KÚ OlK Kč 4.000.000,-
35. ZŠ a RG Studentská - zázemí pro atlety Kč 1.000.000,-
50. Výměna oken - Finská 9 Kč 2.700.000,-
54. EÚO MŠ Hanačka Kč 3.000.000,-
55. EÚO ZŠ Dr. Valenty Kč 10.000.000,-
64. PD a stavební úpravy - místní nádraží Kč 5.000.000,-
Celkem kapitola 60 - Rozvoj a investice Kč 111.100.000,-

Δ. Dotace do Fondu národního domu: 1.000.000,- Kč
Dotace do Fondu městských lázní:  1.000.000,- Kč
Dotace do Fondu městských hřbitovů: 1.000.000,- Kč
Dotace do Fondu reinvestic nájemného: 1.394.000,- Kč
Příděl do Sociálního fondu z rozpočtu města (kromě příjmů kapitoly 71 – SF):

 2.503.000,- Kč
Příděl do Sociálního fondu  (předpokládaný zůstatek SF k 31.12.2009):
  360.000,- Kč
Užití Sociálního fondu (včetně příjmů kapitoly 71 – SF a zůstatku účtu SF):

 3.123.000,- Kč
Splátka půjčených prostředků ze SFŽP ČR  (kanal. Vrahovice – Čechůvky):

 1.012.000,- Kč
Užití rezerv města (Fond rezerv a rozvoje) 

– stavební investice:  65.492.740,- Kč
Neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v úhrnné sumě: 

  66.429.800,- Kč

jmenovitě takto:

1. MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23, PO Kč 1.105.000,-
2. MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a, PO Kč 2.075.600,-
3. MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34, PO Kč 3.284.000,-
4. MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24, PO Kč 2.061.000,-
5. MŠ Prostějov, Moravská ul. 30, PO Kč 1.125.000,-
6. ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 Kč 4.817.500,-
7. ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 Kč 3.018.000,-
8. ZŠ a MŠ JŽ Prostějov, Sídliště svobody 24/79 Kč 6.724.000,-
9. ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 Kč 4.350.000,-
10. ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 Kč 1.807.400,-
11. RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 Kč 4.967.000,-
12. ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 Kč 5.967.000,-
13. ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 Kč 4.261.000,-
14. Sportcentrum – DDM Prostějov, PO, Olympijská 4 Kč 5.539.000,-
15. ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov, Kravařova 14 Kč 1.169.300,-
16. Městské divadlo v Prostějově, PO, Vojáčkovo nám. 1 Kč 5.153.000,-
17. Městská knihovna Prostějov, PO, Skálovo nám. 6 Kč 7.405.000,-
18. Jesle, sídliště Svobody, Prostějov Kč 1.601.000,-

stanovilo
1. výši osobních výdajů na činnost Městského úřadu Prostějov a zvláštních 

orgánů města Prostějova v celkovém objemu 165.137.200,- Kč,
výši věcných výdajů na činnost Městského úřadu Prostějov a zvláštních orgánů 

města Prostějova v celkovém objemu 63.256.350,- Kč,

svěřilo
1. v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích a § 16 odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Radě města 
Prostějova oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o použití 
nových, rozpočtem nepředvídaných 
příjmů k úhradě nových, rozpočtem 
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19. Bezbariérová trasa Kč 200.000,-
20 Dostavba ZŠ Vrahovice Kč 2 000 000 -

27. ledna 201027. ledna 201066



Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací SportVolný časAktuálně Informace

nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu a jedná-li 
se v jednotlivém případě změny rozpočtu o částku do 2.000.000,- Kč včetně,

2. v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a § 
16 odst. 3 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Radě města Prostějova oprávnění 
provádět rozpočtová opatření, pokud jde o přesun rozpočtových prostředků, 
mimo užití rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření a rezervy pro 
havarijní a krizové situace, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem 
ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových 
příjmů a výdajů a jedná-li se v jednotlivém případě změny rozpočtu o částku 
do 5.000.000,- Kč včetně, tzn. snížení neinvestičních výdajů jedné rozpočtové 
položky (případně její vyřazení z rozpočtu) a navýšení neinvestičních výdajů 
jiné rozpočtové položky (případně zařazení nové položky neinvestičních 
výdajů),

3. v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a § 
16 odst. 3 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Radě města Prostějova oprávnění 
provádět rozpočtová opatření, pokud jde o přesun rozpočtových prostředků, 
mimo užití rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření a rezervy pro 
havarijní a krizové situace, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem 
ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových 
příjmů a výdajů a jedná-li se v jednotlivém případě změny rozpočtu o částku 
do 5.000.000,- Kč včetně jde-li o:

− investiční výdaje, které nemají charakter nabytí nebo převodu nemovitého majetku města,

− snížení fi nančního objemu jedné stávající investiční akce nebo její úplné vypuštění 
z rozpočtu a navýšení fi nančního objemu jiné investiční akce nebo zařazení nové investiční 
akce do rozpočtu,

4. Radě města Prostějova oprávnění užít prostředky rezervy Rady města Prostějova 
pro rozpočtová opatření takto:

3. k pokrytí požadavků na navýšení neinvestičních výdajů jednotlivých kapitol 
rozpočtu k zajištění nezbytných potřeb kapitoly v průběhu rozpočtového roku 2010,

4. k poskytnutí veřejné fi nanční podpory v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

5. k zařazení nových investičních akcí včetně pořízení dlouhodobého hmotného 
majetku a dlouhodobého nehmotného majetku do výše 5.000.000,- Kč včetně v jednotlivém 
případě,

5. Radě města Prostějova oprávnění užít prostředky rezervy pro havarijní a krizové 
situace k pokrytí neinvestičních i investičních výdajů souvisejících s likvidací havarijních 
stavů vzniklých na majetku města  a vzniklých krizových situací,

6. v souladu s ust. § 16 odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů, vedoucímu 
Finančního odboru MěÚ Prostějov oprávnění provádět rozpočtová opatření, 
pokud jde o použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě 
nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu 
a jedná-li se o úpravu transferu ze státního rozpočtu ČR v rámci tzv. souhrnného 
dotačního vztahu nebo o jiné účelové transfery ze státního rozpočtu, státních 
fondů, zvláštních fondů ústřední úrovně, Národního fondu a jiných veřejných 
rozpočtů, s následným schválením ZMP při pololetních rozborech hospodaření 
města Prostějova a při projednání závěrečného účtu města Prostějova po skončení 
kalendářního roku,

pověřilo
1. vedoucí odborů, vykonávající funkci zřizovatele vůči příspěvkovým organizacím 

zřízeným městem, projednávat a schvalovat: 

2. řádně odůvodněné změny ve fi nančních 

plánech příspěvkových organizací předložených v průběhu roku 2010 a vést o těchto 
změnách fi nančních plánů úplnou evidenci v rámci každé příspěvkové organizace 
s údaji, kdy byla změna provedena (datum), o jakou fi nanční částku se jednalo (Kč), 
odůvodnění provedení změny (text) a kdy byla změna schválena vedoucím odboru 
vykonávajícím funkci zřizovatele (datum),

3. odpisové plány příspěvkovým organizacím, zřízeným městem Prostějovem.

uložilo

1. vedoucímu Finančního odboru MěÚ Prostějov zaslat rozpis rozpočtu správcům 
kapitol v členění dle podrobné rozpočtové skladby s výší závazných ukazatelů rozpočtu 
města Prostějova pro rok 2010, kterými jsou povinni se řídit, správcům kapitol zaslat 
písemnou formou řízeným organizacím 

– právnickým osobám, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je město Prostějov 
a dalším subjektům 

- příjemcům dotací a příspěvků z rozpočtu města, rozpis rozpočtu v členění dle 
podrobné rozpočtové skladby s výší závazných ukazatelů rozpočtu města Prostějova 
pro rok 2010, kterými jsou povinny se řídit,

2. Radě města Prostějova a správcům kapitol krýt případné nově zjištěné výdaje 
rozpočtu města Prostějova pro rok 2010, které vyvstanou v průběhu rozpočtového 
období roku 2010:

− navýšením příjmové stránky rozpočtu o nově zjištěné příjmy běžného období,

− bez navýšení příjmové stránky o nově zjištěné příjmy běžného roku 
přesunem určitého objemu finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu 
mezi položkami v rámci jedné kapitoly nebo v rámci jednotlivých kapitol tak, 
aby nedošlo ke zvýšení celkových výdajů, bez navýšení příjmové stránky o nově 
zjištěné příjmy běžného roku využitím rezerv v rozpočtu města Prostějova pro 
rok 2010 (rezerva pro rozpočtová opatření prováděná Radou města Prostějova 
a rezerva pro krizové a havarijní situace) tak, aby nedošlo ke zvýšení celkových 
výdajů.

Tímto opatřením je sledována nutnost zamezit dalšímu zvyšování rozpočtového 
defi citu běžného období roku 2010 zapojováním rezervních zdrojů města.

TERMÍNY  ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA PROSTĚJOVA V ROCE 2010: 

Od 1. července 2009 je v provozu 

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.
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V průběhu roku 2009 se v rámci 
Projektu Zdravé město a Místní agen-
da 21 uskutečnila opět celá řada akcí, 
do nichž byla zapojena široká veřej-
nost. Z nich bych rád jmenoval napří-
klad soutěž O pohár Zdravého města, 
dále pak tradiční Jarní dny zdraví, ve 
spolupráci s ekocentrem IRIS jsme 

uspořádali Den Země – Ekojarmark, 
na podzim to byl Den bez aut, poda-
řilo se nám zrealizovat zcela novou 
akci Bezpečný kočárek, která vzešla 
z iniciativy skupiny prevence městské 
policie. Vynikající ohlasy jsme zazna-
menali na tradiční Den se složkami 
Integrovaného záchranného systému, 

která zcela jistě do „Zdravého města“ 
patří. Koneckonců výběr loňských 
akcí běží v těchto dnech ve speciál-
ním spotu na televizní obrazovce za 
výlohou Informační služby městského 
úřadu, nám. T. G. Masaryka.

Jednoznačným úspěchem roku 2009 
byla obhajoba kategorie „B“ v rámci Ná-
rodní sítě zdravých měst. V této souvis-
losti bych rád uvedl, že kategorie „B“ je 
nejvyšším stupněm, jakého lze 
zatím v rámci České republiky 
na poli Zdravých měst do-
sáhnout a město Prostějov 
je jedním z pouhých osmi 
měst, které se touto kate-
gorií pyšní. Poděkování za 
úspěch projektu patří bezespo-
ru i našim místním a regionálním 
partnerům, kterými jsou Ekocentrum 
IRIS, Krajská hygienická stanice, Střed-
ní zdravotnická škola, FTL, a.s., Okresní 
hospodářská komora, Olomoucký kraj, 
Integrovaný záchranný systém, Policie 
České republiky, Habro, Národní dům 
o.p.s., Městská policie a také prostějovské 
základní i střední školy.

Závěrem chci ještě připomenout, že 

také občané mají možnost vyjá-
dřit své potřeby a požadavky v rámci 

Zdravého města, a to minimálně účastí 
na pravidelném Fóru Zdravého města, 
které probíhá vždy v listopadu daného 
roku. Na Fóru Zdravého města 2009 
bylo aktualizováno 10 zásadních pro-
blémů, tzv. „10 P“, kterými se budeme 
v průběhu nadcházejícího období zabý-
vat. 

Mgr. Vlastimil Uchytil, 
 politik Zdravého města
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Foto: Ilustrační foto ze Dne Země

V prvním týdnu nového roku zažilo 
město Prostějov nebývalý příval sněhu. 
Koneckonců sněhová nadílka zasypala 
v lednu celou republiku. Město Prostějov 
má pro zmírňování následků zimy 
zpracován Plán zimní údržby, který je 
zveřejněn na webových stránkách www.
prostejov.eu , a to včetně grafi ckého 
znázornění pořadí úklidu. 

„ Město se podle aktuálního Plánu zimní 
údržby stará o více než 88 kilometrů komu-
nikací a bezmála 148 kilometrů chodníků. 
Jak komunikace, tak chodníky jsou rozděle-
ny do pořadí údržby I. – III., přičemž malá 
část zůstává v zimě neudržována. Co se týče 
rozdělení do pořadí, tak jde zejména o to, 
aby byly co nejdříve protaženy hlavní tahy, 
ulice a komunikace s hustým pohybem 
osob a také zastávky městské hromadné 
dopravy a jejich okolí,“ říká místostarosta 
Pavel Drmola. „Rychlost a efektivita úklidu 

samozřejmě závisí na počasí a také použité 
technologii. Chemické ošetření a posypy 
se snažíme s ohledem na již tak zatížené 
životní  prostřední používat jen v nezbytné 
míře,“ pokračuje. 

Téměř neřešitelným problémem se v pří-
padě velké nadílky sněhu staly všudypří-
tomně zaparkovaná auta, která neumožní 
odklidit sníh mimo komunikaci, a navíc 
zůstávají uvězněna za  hradbou odhrnutého 
sněhu.

Letošní zima je navíc premiérová tím, 
že vstoupil v platnost tzv. „chodníkový zá-
kon“, a na město tak přešla odpovědnost za 
své komunikace. „Ač byla naším správcem 
komunikací dokoupena nová technika a za-
jištěn pronájem dalších strojů, je technicky 
a organizačně nemožné chodníky a cesty 
na celém území města okamžitě zbavit sně-
hu.V této souvislosti si velmi ceníme toho, 
že řada obyvatel města i podnikatelů sama 

přiložila ruku k dílu a před svými domy 
a provozovnami sníh pomohla odklidit. Po-
kud ale přece jen zjistí lidé, že jejich lokalita 
nebyla s ohledem na plán zimní údržby včas 
a řádně odklízena, mohou se obrátit na od-
bor komunálních služeb, který zajistí nápra-
vu,“ uzavřel Drmola.

Cyklisté by měli zvážit jízdu na kole za 
takovýchto povětrnostních podmínek. 
Mohou totiž ohrozit nejen sebe, ale 
i zapříčinit dopravní nehodu.

Takto zněla otázka strážníků v prů-
běhu několika preventivních akcí uspo-
řádaných před prostějovskými obchod-
ními domy v průběhu měsíce prosince 
roku 2009. Již druhým rokem v předvá-
nočním období upozorňovali pracovníci 
skupiny prevence zejména seniory na 
bezpečné chování při nákupech. V před-
vánočním shonu se totiž často starší lidé 
stávají terčem zlodějíčků a při neopatrné 
manipulaci přichází o peněženku. 

Smyslem akce bylo tedy  připomenout, 
aby si nakupující  dávali dobrý pozor na 
své věci. Odměnou za řádné uschování 
peněženky byla občanům věnována  ná-
kupní taška s refl exní nášivkou, která  je 
vhodným doplňkem v období, kdy se 
brzy stmívá. Celkem takto předáno 150 
ks.

V  případě, kdy lidé vycházeli z nákup-
ního centra s peněženkou v ruce, bylo jim 
vysvětleno jejich pochybení.  Naštěstí těch-
to „ neopatrných“  nebylo mnoho. V této 
aktivitě bude Městská policie Prostějov 
pokračovat i v nynějším roce 2 010.  -ja-

„Kde máte 
peněženku ?“
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a) sazba poplatku ze psů, jejichž držitel má trvalý pobyt nebo sídlo v domě s více než dvěma byty
1. za prvního psa ..............................................................................................1 000 Kč
2. za druhého a každého dalšího psa .............................................................1 500 Kč

b) sazba poplatku ze psů, jejichž držitel má trvalý pobyt nebo sídlo v domě s nejvýše
dvěma byty nebo jehož místem trvalého pobytu je sídlo ohlašovny

1. za prvního psa .................................................................................................500 Kč
2. za druhého a každého dalšího psa ................................................................750 Kč

c) sazba poplatku ze psů, je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, 
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, 
anebo poživatel sirotčího důchodu

1. za prvního psa .................................................................................................200 Kč
2. za druhého a každého dalšího psa ................................................................300 Kč

Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací SportVolný časAktuálněAAAAAkkkkkkkttttuááááálllllllněěěěěAktuálně Informace

Pozor na nové sazby poplatku 
ze psů, které činí ročně: ze psů, které činí ročně: 

a) )
1. 
2. 

b) 
dvěm

PP

Ministerstvo pro místní rozvoj upozor-
ňuje na některé změny v legislativě, které 
si kladou za cíl zvýšit komfort cestování 
osob se zdravotním postižením nebo osob 
s omezenou schopností pohybu a orienta-
ce.  Jedná se o zákon č. 377/2009 Sb., kterým 
se mění zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, 
ve znění pozdějších předpisů (účinnost již 
od 3.12.2009). Tento právní předpis ukládá 
cestovním kancelářím a agenturám nové 
povinnosti při prodeji (rezervaci) zájezdů 
pro osoby se zdravotním postižením nebo 
pro osoby s omezenou schopností pohybu 
nebo orientace. Novela mimo jiné ustano-
vuje dopravci nebo prodejci přepravních 
dokladů informovat cestující na stanici, 
kde není výdejna jízdních dokladů ani 
prodejní automat, o možnosti zakoupení 
jízdního dokladu telefonicky, prostřednic-
tvím internetu nebo jiným způsobem. Dále 
ruší diskriminační pravidla dopravce nebo 
provozovatele stanice pro přepravu osob se 
zdravotním postižením. 

V případě, že uvedené subjekty poruší § 
52 odst. 6 zákona,  může jim být ve správním 
řízení uložena pokuta až do výše 1.000.000 
korun.

Konkrétní povinnosti lze nalézt na http://
www.mmr.cz/Cestovni-ruch/Pravo-Legisla-
tiva/Pravni-predpisy/Zakon-posiluje-post-
aveni-osob-se-zdravotnim-postiz

Další novelou, která si klade za cíl zvý-
šit standard cestování osob se zdravotním 
postižením a osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace, je zákon č. 307/2009 
Sb., který novelizuje zákon č. 49/1997 Sb., 
o civilním letectví. Od 1. 1. 2010stanoví nové 
povinnosti leteckým dopravcům, provozova-
telům cestovních kanceláří nebo agentur. Na 
její dodržování bude dohlížet nově zřízený 
Úřad pro civilní letectví a živnostenský úřad. 
Jejich porušení  bude považováno za správní 
delikt a může být uložena pokuta až ve výši 
5.000.000 korun. Zdroj: 

 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Nové povinnosti provozovatelů
cestovních kanceláří 
a cestovních agentur

Novely zákonů posilují práva našich zdravotně 
handicapovaných spoluobčanů 

instalační poplatky u bytových domů od 1,-
rychlosti až 50 000 kbps
možnost vyzkoušení po dobu 1 měsíce

Nová nabídka digitální HD kabelové televize
12 českých programů k připojení na optice za 40.- Kč



ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, 
Sídl. svobody 24/79

- je sídlištní školou pavilónového 
typu. Škola má svou školní jídelnu, k vy-
bavení patří moderní atletický stadion, 
2 tělocvičny, sauna, posilovna, tenisové 
kurty, moderní počítačové učebny a další 
odborné učebny. Od 6. ročníku je možné 
navštěvovat sportovní třídu atletiky 
a nově také tříd cyklistiky.  

 Více na www.zsjz.cz.

Základní škola Prostějov, 
ul. Vl. Majakovského 1

- úspěšně pracujeme s dětmi s vývojo-
vými poruchami učení, ale také s talen-
tovanými, což dokazují výrazná umístění 
v různých soutěžích a olympiádách včet-
ně krajských a národních kol. Klademe 
důraz na vzájemné propojení výuky a zá-
jmového vzdělávání (22 kroužků, spo-
lupráce s organizacemi, kvalitní školní 
družina) a dále na dobré klima školy 
a spolupráci s rodiči. 

 www.hvezdicka.ezin.cz

Reálné gymnázium 
a základní škola města 

Prostějova, Studentská ul. 2

- základní škola je v současné době 19-ti 
třídní, v souladu se školním vzdělávacím 
programem poskytuje kvalitní základní 
vzdělání v celé šíři s důrazem na cizí 
jazyky. Základní škola je zapojena do sítě 
tvořivých škol a nabízí širokou škálu záj-
mových kroužků. Škola disponuje mno-
ha odbornými učebnami. Do areálu patří 
dvě tělocvičny a nově zrekonstruované 
školní hřiště. Do všech prostor školní bu-
dovy je zabezpečen bezbariérový přístup. 
Součástí školy je školní družina a školní 
jídelna (možnost výběru ze dvou jídel). 

 Více na www.rg.prostejov.cz

ZŠ a MŠ Palackého tř. 14

nabízí žákům 1. stupně rodinné 
prostředí na samostatných budovách 
Skálovo nám. 5  a Čechovice. Sportovní 
zaměření na volejbal, fotbal a plavání. 
Široká škála volitelných předmětů – 
sportovní hry, výpočetní technika, kon-
verzace v cizích jazycích, aj. Všechny 
předměty jsou vyučovány aprobovaně. 
Novinkou bude ve školním roce 
2010/2011 otevření první třídy pro tal-
entované děti. 

 Více informací na www.palacka.com.

Š Š Ž

Kaleidoskop 
informací SportVolný časInformaceAktuálně Školství 

a sociální oblast

Základní informace o prostějovskýchZákladní informace o prostějovských                 základních školách

I. OBVOD
sídliště Svobody
pro Základní školu a mateřskou školu Jana 

Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79

II. OBVOD
5. května, Aloise Fišárka, Akátová, Aloise 

Krále, Anenská, Anglická, Antonína Slavíčka, 
Arbesovo nám., Atletická, Balbínova, Barákova, 
Belgická, Beskydská, Bezručovo nám., Blahosla-
vova, Bohumíra Dvorského, Bohumíra Šmerala, 
Bohuslava Martinů, Borová, Boženy Němcové, 
Brandlova, Bratří Čapků, Brněnská, Březino-
va, Budovcova, Bulharská, Cyrila Boudy, Če-
chovická, Čechůvky, Česká, Českobratrská, 
Čs. armádního sboru, Čs. odboje, Daliborka, 
Dělnická, Demelova, Divišova, Dobrovského, 
Dolní, Domamyslická, Dr. Horáka,  Dr. Uhra, 
Drozdovice, Družební, Družstevní, Duhová, 
Dukelská brána, Dvořákova, Dykova, Edvarda 
Valenty, Elišky Krásnohorské, Emila Králíka, 
Erbenova, Esperantská, Fanderlíkova,  Filipco-
vo nám., Finská, Floriána Nováka, Floriánské 
nám., Foerstrova, Francouzská, Fügnerova, 
Gabriely Preisové, Gen. Dudy, Gen. Sachera, 
Hacarova, Hanačka, Habrová, Havlíčkova, Hla-
váčkovo nám., Hliníky, Hloučelní, Holandská, 
Hradební, Hrázky, Husitská, Husovo nám., 
Hvězda, Hybešova, Chodská, Italská, Ivana 
Olbrachta, Jabloňová, J. B. Pecky, J. V. Myslbeka, 
Jana Kuchaře, Jana Olivetského, Jana Rokycany, 
Jana Švermy, Jana Zrzavého, Janáčkova, Jana 
Köhlera, Jaroslava Kaštila, Jaroslava Křičky, Ja-
roslava Kučery, Jasanová, Jaselská, Jasmínová, 
Javorová, Javoříčská, Ječmínkova, Ječná, Jezdec-
ká, Jihoslovanská, Jiráskovo nám., Josefa Hory, 
Josefa Lady, Josefa Suka, Joštovo nám., Jung-
mannova, K rybníku, K. H. Kepky, Karafiáto-
vá, Karla Svolinského, Karlov, Karoliny Světlé, 
Kaštanová, Kazín, Knihařská, Kojetínská, Ko-
lářovy sady, Kollárova, Komenského, Konečná, 
Kosířská, Kostelecká, Kostelní, Kotěrova, Kot-
kova, Kováříkova, Koželuhova, Kpt. Nálepky, 
Kpt. O. Jaroše, Kralická, Kramářská, Krapkova, 
Krasická, Krásná, Krátká, Kravařova, Krokova, 
Křížkovského, Kubelíkova, Květná, Kyjevská, 
Legionářská, Letecká,  Libušinka, Lidická, Li-
pová, Lísková, Lomená, Luční, Lutinovova, Lu-

žická, Máchova, Majakovského, 
Mánesova, Marie Majerové, Ma-

rie Pujmanové, Martinákova, Mathonova, Me-
lantrichova, Mikoláše Alše, Milíčova, Mlýnská, 
Močidýlka, Mojmírova, Moravská, Mozartova, 
Na blatech, Na Brachlavě, Na hrázi, Na okraji, 
Na příhoně, Na splávku, Na spojce,  Na vyhlíd-
ce, Na výsluní, nám. E. Husserla, nám. J. V. Slád-
ka, nám. Odboje, nám. Padlých hrdinů, nám. 
Práce, nám. Spojenců, nám. Svatopluka Čecha, 
nám. T. G. Masaryka, nám. U kalicha, Neru-
dova, Netušilova, Neumannovo nám., Norská, 
Obránců míru, Okružní, Olomoucká L 1 až 
101 S 2 až 116, Olšová,  Olympijská, Ořecho-
vá, Oskara Nedbala, Otakara Ostrčila, Ovesná, 
Ovocná, Palackého, Palečkova, Partyzánská, 
Pernštýnské nám., Pešinova, Petra Jilemnické-
ho, Petrské nám., Plumlovská, Pod Kosířem, 
Pod vinohrádkem, Pod Záhořím, Poděbrado-
vo nám., Podjezd, Polišenského, Polská, Praž-
ská, Prešovská, Průchodní, Průchozí, Průmys-
lová, Předina, Přemyslovka, Příční, Přikrylovo 
nám., Puškinova, Raisova, Rejskova, Resslova, 
Riegrova, Rostislavova, Rozhonova, Rudolfa 
Těsnohlídka, Rumunská, Ruská, Růžová, Sádky, 
Sadová, sídl. E. Beneše, sídl. Svobody, sídl. Svor-
nosti, Skálovo nám., Sladkovského, Slezská, 
Slovácká, Slovenská, Slunečná, Smetanova, 
Sokolovská, Sokolská, Spitznerova, Sportov-
ní, Stanislava Manharda, Stanislava Suchar-
dy, Strojnická, Stroupežnického, Studentská, 
Sušilova, Svatoplukova, Šafaříkova, Šárka, 
Šerhovní, Šeříková, Šípková, Školní, Šlikova, 
Švabinského, Švýcarská, Šumavská, Tetín,  
Tovačovského, Tovární, Trávnická, Trpin-
ky, Třebízského, Třešňová, Tylova, Tyršova,  
U Spalovny, U spořitelny, U Stadionu, U sv. 
Anny, Újezd, Úprkova, Určická,  V loučkách, 
V polích, V zahradách, Václava Špály, Václa-
va Talicha, Valašská, Vápenice, Vasila Škra-
cha, Veleslavínská, Vencovského, Višňová, 
Vícovská, Vítězslava Nezvala, Vítězslava No-
váka, Vladimíra Ambrose, Vodní, Vojáčkovo 
nám., Vojtěcha Outraty, Vrahovická, Vrbová, 
Vrchlického, Vrlova, Vřesová, Waitova, Win-
klerova, Wichterlova, Wolfova, Wolkerova,  
Za drahou, Za humny, Za Místním nádra-
žím, Za velodromem, Zahradní, Západní, 
Zátiší, Zborov, Zikmunda Wintra, Zlechov-
ská, Žeranovská, Žešov, Žitná, Žižkovo nám.

pro Základní školu a mateřskou školu Pros-
tějov, Palackého tř. 14

      Základní školu a mateřskou školu Prostějov, 
Kollárova ul. 4

      Základní školu a mateřskou školu Prostějov, 
Melantrichova ul. 60

      Základní školu Prostějov, ul. Vl. Majakov-
ského 1

      Reálné gymnázium a základní škola města 
Prostějova, Studentská ul. 2

      Základní školu Prostějov, ul. Dr. Horáka 24
      Základní školu Prostějov, ul. E. Valenty 52
Podrobnější pokyny o organizaci zápisu bu-

dou na jednotlivých základních školách.

UPOZORNĚNÍ
- k zápisu se dostaví s dětmi rodiče (jejich zá-

konní zástupci) a předloží tyto doklady
1. Rodný list dítěte nebo výpis z matriky
2. Občanský průkaz rodiče (zákonného zá-

stupce)
- na ZŠ budou přednostně zapsány a zařaze-

ny děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvo-
du ZŠ.

Podle § 36 odst. 3) povinná školní docházka 
začíná počátkem školního roku, který následu-
je po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, 
pokud mu není povolen odklad; dítě, které 
dosáhne šestého roku věku v době od září do 
konce června příslušného školního roku, může 
být přijato k plnění povinné školní docházky již 
v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně 
i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný 
zástupce. Podmínkou je doporučující vyjádření 
školského poradenského zařízení u dětí naro-
zených od září do konce prosince, u dětí naro-
zených do konce června příslušného školního 
roku i doporučení odborného lékaře.

     Pokud se nemohou rodiče s dětmi ve zdů-
vodněných případech dostavit ve stanovený 
den zápisu, mohou přijít individuálně po doho-
dě s ředitelem ZŠ  po tomto termínu, nejpozději 
však do 15. 2. 2010 do 12:00 hodin. 

Termín zápisu je stanoven po dohodě všech 
ředitelů a ředitelek základních škol ve městě 
Prostějově.

V případě odvolání je možnost žádost podat 
ke KrÚ Olomouckého kraje, odbor školství, 
mládeže a tělovýchovy, Jeremenkova ul. 40a.

PaedDr. František Říha
vedoucí odboru školství a kultury 

Městského úřadu Prostějov

Městský úřad  Prostějov, odbor školství a kultury

Zápis
žáků do prvních ročníků základních škol pro školní rok 2010/2011

se v souladu s § 36 odst. 4) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním,  vyšším odborném a jiném vzdělávání v plném znění

koná v pátek  5. února 2010 od 12:00 – 18:00 hodin
Spádové obvody základních škol jsou obecně závaznou vyhláškou č. 7 /2009, kterou se stanoví spádové obvody 

základních škol v územním obvodu města Prostějova, ve znění pozdějších předpisů, stanoveny takto:

27. ledna 201027. ledna 20101010
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ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 

- škola se dlouhodobě profi luje směrem k výpočetní technice. Učební plán počítá 
po 1 hod. informatiky v ročnících I. st. a po 2 hod. informatiky v ročnících II. st. 

Na I. stupni v každé třídě práce s interaktivní tabulí a na II. stupni využití dvou 
počítačových učeben a dalších dvou učeben s dataprojektory, kde se využívají inter-
aktivní učebnice nakladatelství Fraus. 

Škola má i třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (I. stupeň). 
 Více na  www.zskol.cz

Základní škola Prostějov ul. E. Valenty 52

- 18-ti třídní škola. Součástí je i velký sportovní areál. K dispozici je řada od-
borných učeben, (fyzikální, chemická, zeměpisná, přírodopisná, jazykové učebny, 
počítačové učebny, učebna literatury apod). Školní vzdělávací program je zaměřen 
na výuku jazyků, od 1.tř.angličtiny, od 6.třídy možnost volby němčiny, na škole 
pracuje kroužek francouzštiny. Dětem nabízíme bezplatně dvě desítky různých 
kroužků přímo v areálu školy. Škola má i třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami (II. stupeň).  Více na zsval.pvskoly.cz

ZŠ a MŠ Melantrichova 60  

- profi lace školy vychází z bohatého sportovního zázemí školního komplexu. Od 
4. ročníku je možné navštěvovat sportovní třídy se zaměřením na lední hokej, tenis 
a sportovní gymnastiku (spolupráce se sportovními kluby HK Jestřábi, TK Agrofert 
a TJ Pozemstav). Žáci mohou využívat služeb školní jídelny, pestré činnosti školní 
družiny a v rámci mimoškolních aktivit se zapojit se do široké nabídky zájmových 
kroužků ( sportovní, jazykové, výtvarné).  Více na  zsmelan.pvskoly.cz

ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

- moderní škola (24 tříd). K dispozici je školní jídelna, bazén, 2 tělocvičny, 2 
počítačové učebny, sportovní areál, hřiště s umělým povrchem, horolezecká stěna, 
keramická dílna, odborné učebny. Dětem nabízí více než 30 kroužků i školní 
družinu. Je předpoklad, že od 1. 9. 2010 budou otevřeny 3 první třídy, které  na-
plníme do počtu maximálně 23 žáků. Jedna bude zaměřena na rozšířenou výuku 
plavání, ostatní dle zájmu dětí na hudební nebo výtvarnou výchovu.   

 Více na zshor.pvskoly.cz

V pondělí 11.1. bylo uvedeno do provozu nově zrekonstruktované sociální zázemí u školního bazénu na ZŠ dr. Horáka. Havarijní stav se podařilo odstranit díky po-
chopení města, které uvolnilo částku 600000,-- Kč z havarijního fondu. Chci poděkovat i firmě pana M. Čejky, která provedla opravu v rekordně krátké době během 
vánočních svátků. Celé zařízení slouží nejen dětem prostějovských základních a mateřských škol, ale na výuku plavání dojíždí děti celého okresu. Za rok se seznámí 

se základy plavání více jak 1100 dětí.   Ivan Pospíšil, ředitel školy

27. ledna 201027. ledna 2010 1111
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V roce 2009 bylo realizováno rekordní množství investičních akcí. 
Finanční objem těchto stavebních akcí přesáhl 350 mil. Kč. Více než 120 mil. Kč. bylo získáno formou dotací.

V roce 2009 bylo realizováno rekordní množství investičních akcí

Nejvýznamnější stavebně investiční akce roku 2009

Autobusové zastávky - Nemocnice

V rámci projektu byl vyřešen nástup a výstup cestujících vybudováním nových ostrůvků. 
Souběžně bylo vyřešeno i stání odstavených autobusů tak, aby nenarušovaly plynulost 
příjezdové komunikace k nemocnici. Výše nákladů činila 5 mil. Kč.

Autobusové zastávky – Janáčkova ulice

Tímto projektem došlo ke komplexnímu řešení autobusových zastávek v přestupním uzlu 
u hlavního železničního nádraží v ulici Janáčkova. Celková investice dosáhla částky 22 
mil. Kč.

Rekonstrukce ulice Erbenova
a náměstí Padlých hrdinů

Nákladem přesahujícím 7,7 mil. Kč došlo nejen ke kompletní obnově  všech komunikací 
a chodníků, ale i k přeložce plynovodu a vybudování nových plynovodních přípojek.

Cyklistická stezka Krasice: 
Západní ul. – Čechovická ul.

Na  západní straně města byla vybudována cyklostezka o délce 580 m sloužící jednak jako pro-
pojení dvou místních částí a současně  zlepšuje infrastrukturu  cyklistické dopravy.

Nová tvář vnitrobloku ulice Libušinka

V roce 2009 byla ukončena II. etapa rekonstrukce zpevněných ploch. Celá lokalita tak 
dostala novou podobu. Celkové náklady provedených stavebních prací dosáh-
ly téměř 11 mil. Kč.

Cyklistická stezka Prostějov – Kostelec na Hané

Významnou akcí v oblasti dopravy bylo vybudování cyklostezky v délce 963 m po katastr 
města, kde ní bude navazovat úsek budovaný Kostelcem 
na Hané. 27. ledna 201027. ledna 20101212
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Kulturní akce a plesy ve Společenském domě i v příštím roce! 

Dokumentární film o Edvardu Valentovi měl premiéru

Letošní plesová sezóna je v plném proudu

a řada organizátorů plesů a společen-

ských akcí si ještě před časem kladla

zásadní otázku: Kde uspořádáme svůj

ples příště? Velký sál Společenského

domu a potažmo celý objekt měl totiž

dosloužit už v dubnu letošního roku. Situ-

ace se však poněkud změnila a provoz

Společenského domu bude pokračovat až

do 30. dubna 2011. 

To znamená, že příznivce plesů a zimních

kulturních akcí pořádaných právě v tomto

objektu, čeká ještě celá jedna sezóna! A pro-

tože všichni organizátoři dobře vědí, že

rezervaci na ples je třeba dát s dostatečným

předstihem, dá se říct, že právě nastal čas

promyslet si termín příštího bálu. 

Ve Společenském domě se odehrává drtivá

většina maturitních plesů, ale zařízení je

známé i díky dalším významným akcím,

jako je Hanácký pohár nebo Zlatá jehla.

Nechybějí zde koncerty písničkářů, módní

přehlídky, proběhla zde hodová zábava nebo

vánoční jarmark se zabíjačkovými hody. 

Veškeré informace o provozu i aktuálním

programu Společenského domu včetně

potřebných kontaktů naleznete na webo-

vých stránkách www.sdpv.cz -red-

Střední odborné učiliště obchodní, nám. Ed.

Husserla 1, Prostějov spolu s městem Prostě-

jovem vás zve na Hanácký pohár 2010, 13.

ročník mezinárodní soutěže míchaných

nápojů z Portfolia Starorežné Prostějov,

General Bottlers CR a Monin, která se koná

24. března 2010 od 10,00 hod ve Společen-

ském domě v Prostějově.

Program: 

� soutěž juniorů v míchání alkoholických

„after dinner“ drinků

� soutěž profesionálů v míchání alkoholic-

kých „long“ drinků

� flambování palačinek a ovoce

� ukázky free stylu v míchaní nápojů

� ochutnávka výrobků ze Starorežné Prostě-

jov

� celodenní kulturní program ve vstupech

mezi jednotlivými koly soutěže

� vystoupení vicemistryň světa v kolové

Ve čtvrtek 21. ledna měl v před-

náškovém sále Národního domu pre-

miéru dokumentární film „Život samé

psaní“. Název dokumentu byl zvolen

podle stejnojmenné vzpomínkové knihy

prostějovského rodáka a spisovatele

Edvarda Valenty.

Na rozdíl od knihy, kde Valenta vzpomínal

jen na své mládí strávené v Prostějově,

zmapovali tvůrci dokumentu celý spisova-

telův život. „Přiznáváme, že jeho život

nebyl jen samé psaní, ale že dělal spoustu

jiných věcí a prožil neuvěřitelné věci. Toto

jsme se snažili nastínit i v našem doku-

mentu,“ uvedli tvůrci snímku. Filmovým

průvodcem je prostějovský divadelník

Miroslav Ondra, jeho spolupracovníky

byli kameraman Jakub Vejmola a scénáris-

ta Vojtěch Pospíšil. Dokument oživila

hudba Originálního Pražského Synko-

pického orchestru.  

„Film je moc dobře natočen. Čekala jsem

suchý životopisný snímek, ale skutečnost

mě překvapila. Hodně nových informací,

detaily z míst, na kterých Valenta působil,

střídání s hranými výjevy ze života prolo-

žené vzpomínkami dcery, syna, přátel,

znalců jeho díla. Film mě upoutal od začát-

ku až do konce,“ nešetřila chválou Iva Pro-

cházková. 

O tom, že film skutečně zaujal všechny

přítomné, svědčila živá debata. -red- 
Vojtěch Pospíšil (vlevo) a Jakub Vejmola sami uvedli premiéru filmového

dokumentu.

Pozvánka na Hanácký pohár
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PONDĚLÍ 1. ÚNORA

17.30    Planeta 51     

Koprodukční  animovaný rodinný 

Cosi člověčího se blíží k jejich planetě! MY! Od scé-
náristy Shrek 1 a  2! 
Režie: Horte Blanco, Narcis Martinez, Javier Abad,

91 min, český dabing, premiéra, mládeži přístupný

20.00 Libuše  

Česko – americký koprodukční film

Legendární česká kněžna – pohledem amerických fil-
mařů –to musíte vidět ! 
V hl. rolích: Winter Ava Zoliová, C. Luca, Lea

Mornarová, P. Kříž, M.Vašut. Režie: Constatin Werner,

99 min, premiéra, mládeži do 12 let nevhodný  

ÚTERÝ 2. ÚNORA

17.30  Planeta 51       

20.00    Libuše 

STŘEDA 3. ÚNORA

17.00  Planeta 51   

20.00  Libuše 

ČTVRTEK 4. ÚNORA

17.30 Kawasakiho růže  

České filmové drama

Za každou lží se skrývá pravda a za ní pravda ještě
hlubší…
V hl. rolích  M. Huba, D. Kolářová, L. Vlasáková, L.

Chudík A.Kratochvíl, P. Hřebíčková Režie Jan

Hřebejk, 99 min, ŠUP premiéra, mládeži přístupný 

20.00  Kawasakiho růže      

PÁTEK 5. ÚNORA

17.30  Kawasakiho růže   

20.00  Kawasakiho růže

22:15    SAW  VI. 

NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

Americký horor   

Kdo si protentokrát zaslouží bojovat o svůj život ? 
Režie: Kurt Greutert, 90 min, české titulky, premiéra,

mládeži do   15 let nepřístupný. 

SOBOTA 6. ÚNORA

17.30 Kawasakiho růže       

20.00    Kawasakiho růže  

22:15    SAW  VI. 

NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

NEDĚLE 7. ÚNORA

17.30    Kawasakiho růže    

20.00    Kawasakiho růže     

PONDĚLÍ 8. ÚNORA

17.30    Kawasakiho růže          

20.00    Kawasakiho růže  

ÚTERÝ  9. ÚNORA

17.30    Kawasakiho růže           

20.00    Kawasakiho růže  

STŘEDA 10. ÚNORA

17.30    Kawasakiho růže  

20.00    Kawasakiho růže  

ČTVRTEK 11. ÚNORA

17.30    Fame – cesta za slávou 

Americký hudební/taneční film

Exploze hudby, tance, a výkony těch nejlepších herců
a umělců skutečného života.
Režie : Kevin Tancharoen, 107 min, české titulky,

premiéra, mládeži  přístupný

20.00    Galimatyáš

Francouzská krimikomedie

Kriminální a nezvykle akční komedie ve stylu Amélie z
Montmartru nás zavede mezi obchodníky se zbraněmi. 
Režie : Jean Pierre Jeunet,  104 min, české titulky,

premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný 

PÁTEK 12. ÚNORA

17.30    Fame – cesta za slávou                                      

20.00    Galimatyáš  

SOBOTA 13. ÚNORA

17.30    Fame – cesta za slávou                               

20.00    Galimatyáš   

NEDĚLE 14. ÚNORA

17.30 Fame – cesta za slávou   

20.00    Galimatyáš  

PONDĚLÍ 15. ÚNORA

17.30 Zakletý v čase 

Americký romantický film 

V hl. rolích  R. McAdamsová, E. Bana,

režie: Robert Schwentke, 107 min,  premiéra, 

mládeži od 12 let přístupný 

20.00 Prorok 

Francouzské kriminální drama

Film oceněný Velkou cenou poroty v Cannes! 
Režie: Jacques Audiard, 154 minut, české titulky, 

premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný

ÚTERÝ 16. ÚNORA

17.30 Zakletý v čase

20.00 Prorok      

STŘEDA 17. ÚNORA

17.30 Zakletý v čase

20.00 Prorok

ČTVRTEK 18. ÚNORA

17.30    Percy Jackson: Zloděj blesku 

Americká fantastická komedie    

Obyčejný teenager jednoho dne zjistí, že je potomkem
antických bohů…
V hl. rolích  P. Brosnan, R. Dawson, U. Thurmanová,

S. Bean Režie: Chris Kolumbus, XX min., český

dabing, ŠUP,  premiéra,  mládeži přístupný

20.00 Percy Jackson: Zloděj blesku 

PÁTEK 19. ÚNORA

17.30    Percy Jackson : Zloděj blesku         

20.00    Percy Jackson : Zloděj blesku

22:15    Twillight sága: Nový měsíc  

NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

Americký horor   

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

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

mládeži do 15 let nepřístupný

SOBOTA 20. ÚNORA

15.00 Percy Jackson : Zloděj blesku

17.30    Percy Jackson : Zloděj blesku                       

20.00 Twillight sága: Nový měsíc 

NEDĚLE  21. ÚNORA

15.00 Percy Jackson : Zloděj blesku

17.30    Percy Jackson : Zloděj blesku 

20.00 Percy Jackson : Zloděj blesku

PONDĚLÍ 22. ÚNORA

14.00 Hrdinové z Daranu  

Holandsko 2008, 86 min, český dabing  

Režie: Lourens Blok,

17.30 Percy Jackson:

Zloděj blesku 

20.00    Trable v ráji                 

Americká  komedie

Vypadá  jako ráj, ale je to peklo
V hl. rolích  V. Vaughn, J. Favreau,K. Bellová

Režie Peter Billingsley, 113 min,

české titulky, premiéra, mládeži od 12 let přístupný

ÚTERÝ 23. ÚNORA

17.30 Percy Jackson : Zloděj blesku      

20.00 Trable v ráji 

STŘEDA 24. ÚNORA

17.30 Percy Jackson : Zloděj blesku

20.00 Trable v ráji

ČTVRTEK  25. ÚNORA

17.30 Alvin a Chipmunkové 2 

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

BIJÁSEK

BIO KORUNA

BIO KORUNA

BIO KORUNA

BIO KORUNA

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

STŘEDA 3. ÚNORA

15.00 Dobře placená procházka           

ČR  2009, 85 min Režie: Miloš Forman 

PÁTEK 5. ÚNORA

17.00 2012    

Americko-kanadský sci-fi thriller 

V historii nikdy neexistovalo datum, které by pro tolik
kultur, náboženství vědců a vlád bylo významnější… 
V hl. rolích  J. Cusack, A. Peetová, W. Harrelson,  aj.

Režie: Roland Emmerich , 158 min, české titulky, 

repriíza , ŠUP, mládeži od 12 let přístupný

20.00 2012 

SOBOTA 6. ÚNORA

15.00   Broučkova rodina                           

pásmo pohádek  

17.00   2012   

20.00   2012 

SOBOTA 13. ÚNORA

15.00 Zasadil dědek řepu           

pásmo pohádek     

17.30   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!
V hl. rolích  J. Cusack, A. Peetová, W. Harrelson,  aj.

Režie: Roland Emmerich , 158 min, české titulky, 

repriíza , ŠUP, mládeži od 12 let přístupný

20.00   Hannah Montana

STŘEDA  17. ÚNORA

15.00   Julie a Julia 

USA 2009, 123 min. Režie:  Nora Ephronová  

PÁTEK  19. ÚNORA

17:30   TŘI SEZÓNY V PEKLE     

Dokud sníš, nejseš mrtvej!!!  Kryštof Hádek v největší roli od
Tmavomodrého světa!!!
V hl. rolích  K. Hádek , K. Gruzska, J. Kraus, M. Huba aj. 

Režie: Tomáš Mašín, 110 min, repríza, mládeži do 12 let

nevhodný       

20.00   Tři sezóny v pekle             

SOBOTA 20. ÚNORA

15.00   Krtek a hodiny  

pásmo pohádek  

17:30   Tři sezóny v pekle     

20.00   Tři sezóny v pekle  

ÚTERÝ 23. ÚNORA

20.00   Antikrist

Koprodukce 2009,  100 min, režie: Lars von Trier  

SOBOTA 27. ÚNORA

15.00   Kuťásek a Kutilka

pásmo pohádek   

17.30   Protektor

České milostné drama  

Co všechno jste ochotni zradit PRO LÁSKU ? 
V hl. rolích  J. Plodková, M. Daniel, K. Melíšková a

Režie: Marek Najbrt, 100 min, repríza, mládeži do 12 let

nevhodný.

20.00   Protektor

Americký animovan rodinný film 

Jsou zpět a nejsou sami!  
Režie: Betty Thomasová, 88 min, český dabing, 

premiéra, Mládeži přístupný 

20.00 Sherlock Holmes  

Americký akční velkofilm 

Vynikající Robert Downey Jr.!!!!  
V hl. rolích J. Law, M. Strong. R. McAdamsová, K.

Reillyová aj. Režie: Guy Ritchie, 128 min, premiéra,

mládeži do 12 let nevhodný 

PÁTEK  26. ÚNORA

15.00 Alvin a Chipmunkové 2              

BIO SENIOR BIO SENIOR

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

PÁTEK  5. ÚNORA

20.00 3 SEZÓNY V PEKLE

Drama / Historický / Romantický 
Česko / Slovensko / Německo, 2009, 110 min

mládeži nevhodné do 12 let

Píše se rok 1947 a doba přeje smyslnosti, extravaganci,

humoru a nekonečnému očekávání. Ivanu Heinzovi,

pohlednému dandymu a vtipnému provokatérovi je právě

devatenáct. Utíká z domova, aby se vydal na nekonvenční

pouť oslavující svobodu a umělecké ideály. Žije přítom-

ným okamžikem, obdivem k surrealismu a krásným

ženám. Akční život plný inspirujících erotických her,

hádek, výbuchů smíchu, dobové taneční hudby, ale i dra-

matických politických změn, prožívají čerství milenci

naplno. 

VSTUPNÉ: 50,- Kč 

STŘEDA 10. ÚNORA

13.00 KUNG FU PANDA

Animovaný / Komedie / Akční / Rodinný
USA, 2008, 92 min

Animovaná komedie pro celou rodinu o líné, neuctivé a

flakáčské pandě Po (v originále Jack Black), která se musí

naučit kung-fu, aby zachránila Údolí Klidu před zlým

sněžným leopardem Tai Lungem (Ian McShane). 

PÁTEK 12. ÚNORA

18.00 ARTHUR 

A MATHAZAROVA POMSTA

Animovaný, český dabing 
Francie, 2009, 93 min, přístupný

Tentokrát se Arthur vydá do říše Minimojů zachránit prin-

ceznu Selenii, které hrozí nebezpečí. Podívaná pro malé i

velké s českým dabingem. Můžete se těšit na Zlatu

Adamovskou jako babičku, Matyáše Valentu jako

Arthura, Zuzanu Norisovou jako Selénii, Sámera Issu

jako (Replaye), Miroslava Táborského jako tatínka,

Tomáše Juřičku jako Maxe a další. 

VSTUPNÉ: 40,- Kč

PÁTEK 19. ÚNORU

20.00 ZAKLETÝ V ČASE

Romantický
USA, 2009,  107 min, 

v původním znění s titulky, Přístupný

Film „Zakletý v čase” je natočen podle bestselleru o lásce,

která přesahuje hranice času. Clare (Rachel McAdams) je

zamilovaná do Henryho (Eric Bana) celý svůj život.  Věří,

že si jsou souzeni, ačkoli ví i to, že budou odloučeni, jen

neví kdy: VSTUPNÉ: 50,-Kč

STŘEDA 24. ÚNORA

13.00 ZAPOMENUTÝ OSTROV

Dobrodružný / Komedie / Rodinný
USA, 2008, 92 min

Malá Nim (Abigail Breslin) žije sama se svým otcem

Jackem (Gepard Butler) na ostrově kdesi uprostřed

Pacifiku. On zkoumá pobřežní plankton, ona se baví

vymýšlením dobrodružných výprav po ostrově v dopro-

vodu svých zvířecích kamarádů lachtana, ještěrky a

papouška.

PÁTEK 26. ÚNOR

20.00 TRABLE V RÁJI

Komedie 
USA, 2009, 113 min

Vypadá jako ráj, ale je to peklo. Pobyt na nádherném exo-

tickém ostrově jako lék na manželskou krizi? Proč ne.

Jenže když váš vztah hrozí zhroucením, může se i ráj

proměnit v peklo na Zemi. V tomhle nezáviděníhodném

aranžmá se naštěstí ocitají skvělí američtí komici v čele s

Vincem Vaughnem, takže lze očekávat, že si jejich utrpe-

ní budete náležitě užívat. 

VSTUPNÉ: 40,- Kč

ART FILM

17.30 Alvin a Chipmunkové 2    

20.00    Sherlock Holmes      

SOBOTA 27. ÚNORA

15.00    Alvin a Chipmunkové 2    

17.30    Sherlock Holmes

20.00 Sherlock Holmes         

NEDĚLE 28. ÚNORA

15.00 Alvin a Chipmunkové 2    

17.30     Sherlock Holmes

20.00 Sherlock Holmes
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Exploze hudby, tance a výkony těch nejle-

pších herců a umělců skutečného života.

Tito nadaní teenageři cvičili a připravova-

li se celé dětství, aby dokázali, že jsou těmi

nejlepšími z nejlepších. V neuvěřitelně

soutěživé atmosféře bude však jejich

vášeň podrobena té nejtěžší zkoušce.

Snem každého studenta je lišit se od svých

vrstevníků a vyniknout. Tréninkový pro-

gram však komplikují domácí úkoly a

zkoušky, a tak se brzy projeví, kdo má

nejen talent, ale i disciplínu a píli potřeb-

nou pro celkový úspěch. Fame - cesta za

slávou bere svou inspiraci z kultovního

snímku ověnčeného několika Oscary z

roku 1980, Fame. Se svými nesmazatel-

nými obrazy studentů radostně tančících

na taxících a ústřední písní Ireny Caraové,

která zní lidem dodnes v uších, se stal

Fame fenomenálním hitem a nezapome-

nutelným filmovým zážitkem, který si zís-

kal srdce diváků na celém světě. Film byl

nominován na 6 Oscarů a dva získal za

originální hudbu a píseň. 

Zkouška svědomí těch, kteří pochybyli,

pokračuje. Produkce filmu SAW VI. sáhla

po tvůrcích z předchozích dílů. Nynější

režisér Kevin Grautert je stříhal, scenáristé

Patrick Melton a Marcus Dunstan napsali

již čtyřku a pětku. Produkce filmu SAW VI.

sáhla po tvůrcích z předchozích dílů.

Nynější režisér Kevin Grautert je stříhal,

scenáristé Patrick Melton a Marcus

Dunstan napsali již čtyřku a pětku. Nyní

ještě přitvrdili v hrůzách, které se objeví na

plátně. Protože nejcharismatičtější postava

série John Jigsaw Kramer nesmí chybět,

objeví se její představitel Tobin Bell ales-

poň v retrospektivních vstupech. I někteří

další herci z předchozích dílů dostali větší či

menší příležitost, zejména Shawnee

Smithová. Zvláštní agent FBI Peter Strahm,

který vyšetřoval případ záhadných vražd, je

mrtev. Poručík Mark Hoffman (Costas

Mandylor) pokračuje v krvavém odkazu

svého mentora Jigsawa (Tobin Bell), jenž

před léty celou zvrácenou hru odstartoval.

Kdo si pro tentokrát zaslouží bojovat o svůj

život? Jaké hračky čekají na ne zcela

nevinné oběti? 

SAW  VI. Režie:Kurt Greutert

Kdysi dávno žil vládce jménem Krok,

který měl tři dcery, Kazi, Tetu a Libuši.

Všechny tři jsou půvabné a nadané

magickými silami. Po smrti Kroka se paní

slovanských kmenů stala nejmladší z

dcer, Libuše. Všichni ji milovali pro její

moudrost a dar vidět do budoucnosti. Její

vláda však trvala jen do doby, než se pro-

vdala za obyčejného oráče. Muži cítí vel-

kou převahu, když se knížetem stal

Libušin manžel, Přemysl, a rozhořčené

ženy rozpoutají pod vedením bojovnice

Vlasty dívčí válku. Film je inspirován

legendou o kněžně Libuši a zachycuje

mýtické počátky vlády Přemyslovců v

Čechách. Natáčení historického dramatu s

prvky fantasy probíhalo na konci roku

2007 v Česku. Snímek je nezávislou pro-

dukcí a stojí za ním především společnost

režiséra Constantina Wernera. Příběh

čerpá jak z historických próz Aloise

Jiráska, tak z divadelních her Franze

Grillparzera a Clemense Brentana. Libuši

si zahrála americká herečka českého

původu Winter Ave Zoli, Přemysla

maďarský herec Csaba Lucás, Kazi

Veronika Bellová, Tetu Věra Filatová a

Vlastu chorvatská herečka Lea Morna-

rová. Ve filmu se objeví i Marek Vašut,

Pavel Kříž a Ivo Novák. Příběh se ode-

hrává na pozadí změny společenského

řádu z matriarchálního rodového systému

na patriarchální. 

KNĚŽNA LIBUŠE                    Režie: Constatin Werner

Nejslavnější detektiv všech dob je zpátky.

A věřte mi, že takhle jste ho ještě nikdy

předtím neviděli. Znamená to, že je chytře-

jší než kdy předtím? Kdepak. Proměnil se

tedy v klasického „cool akčního hrdinu“,

který za pomoci nejlepšího přítele řeší ten

úplně nejsložitější případ svojí kariéry?

Ani to ne. Tentokrát je to celé trochu slo-

žitější. Věrní příznivci původních příběhů

už si možná začali myslet, že se toho nikdy

nedočkají, ale Sherlock Holmes se vrací ke

svým knižním kořenům a využívá těch

méně provařených schopností, jež mu

Arthur Conan Doyle nadělil.

Nové dynamické zpracování nejznámě-

jšího díla Sira Arthura Conana Doyla

"Sherlock Holmes" přináší Holmesovi a

jeho věrnému partnerovi Watsonovi

poslední výzvu. Ukáže se, že Holmesovy

bojové schopnosti jsou stejně tak smrtící

jako jeho pověstný intelekt. Obojího bude

zapotřebí při odhalování smrtelného spik-

nutí, které by mohlo zničit celou zemi. 

Akční a dobrodužný film “Sherlock

Holmes” natočil známý režisér Guy

Ritchie pro společnost Warner Bros.

Pictures a Village Roadshow Pictures.

Robert Downey Jr. ztvárnil legendárního

detektiva a Jude Law září v roli

Holmesova věrného kolegy Watsona, dok-

tora a válečného veterána, který je impo-

zantním spojencem Sherlocka Holmese.

Rachel McAdams uvidíme v roli Irene

Adler, jediné ženy, která získala převahu

nad Holmesem a která s detektivem udržu-

je bouřlivý vztah. Mark Strong ztvárnil roli

Holmesova nového tajemného protivníka,

Blackwooda a Kelly Reilly hraje Mary, po

níž touží Watson.

SHERLOCK HOLMES   Režie: Guy Ritchie

Kdo může posuzovat minulé viny? Kdo je

může odpouštět? Může jim čas obrousit

hrany? Nebo pokání, jímž se viníci poslé-

ze pokusí spasit? Drama Jana Hřebejka

podle Cenou Sazky oceněného scénáře

Petra Jarchovského vytváří spletitý řetězec

podobných otázek a nabízí celou škálu

často protichůdných odpovědí. Středobod

příběhu tvoří postava renomovaného psy-

chiatra (Martin Huba), morální autority,

který má u příležitosti výročí založení

republiky získat významné státní ocenění.

Právě připravovaný slavnostní akt se stane

katalyzátorem událostí, které na povrch

vyplaví hříchy minulosti, jež mu můžou

zlomit vaz. „Na začátku filmu padne záva-

žné obvinění. Zeť, který žárlí na svého

tchána, ho nařkne z udavačství. Nevidíme,

zda je obvinění oprávněné nebo není. A

pokud ano, zda se vše odehrálo způsobem,

jakým je to prezentováno. Sledujeme

informaci, která se na počátku jeví jako

pomluva a hřích, který se odehrál v minu-

losti, a začíná postupně měnit životy lidí a

vytvářet paradoxní situace. 

KAWASAKIHO RŮŽE Režie:Režie Jan Hřebejk

Jsou zpět a nejsou sami.
V roce 2007 vstoupil do kin formou celo-

večerního filmu komiksový fenomén

mnoha generací Alvin a Chipmunkové. V

okurkové sezóně se hudebnímu skladateli

Daveovi Sevillemu podařilo ze zpíva-

jících Chipmunků Alvina, Simona a

Teodora udělat filmovou senzaci, a to i

přesto, že toto nekontrolovatelné trio zde-

vastovalo svému kamarádovi Daveovi

dům, ohrozilo kariéru a převrátilo život

vzhůru nohama. Než jste stihli říct

“Alvinnnnneee!!!”, začalo se mluvit o

dalším pokračování filmu. Tentokrát

Alvin, Simon a Teodor potkají nové

kamarády, vlastně kamarádky, ze kterých

se možná stane i něco víc – můžete se těšit

na dívčí trio Chipettky. Alvin a

Chipmunkové fungují jako „demoliční

četa“ Davea Sevilleho – a jako roztomilá

zábava diváků po celém světě – už více

než padesát let. Od doby, kdy se uvedli

svým vánočním hitem The Chipmunk

Song, se jejich chytlavé písničky,

vycházející z pera zpěváka a skladatele

Rossa Bagdasariana staršího, staly stálou

součástí popové kultury mladých i sta-

rších. Vzhledem k tomu, že s prvním

dílem se Chipmunkům a jejich tvůrcům

podařilo vzít Hollywood i zbytek světa

útokem, byli poté plni elánu natočit ještě

větší a zábavnější pokračování. Dalo by se

předpokládat, že v době sofistikovaných

audio technologií budou hlasy Chip-

munků (a Chipettek) nahrány nejmo-

dernějšími technikami. 

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2           Režie: Betty Thomasová

FAME – CESTA ZA SLÁVOU Režie: Kevin Tancharoen
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ČTVRTEK 11. ÚNORA

19.00   SOBOTÍN PLUS+

Vše, co se nevešlo do promítání Absolut Sobotín
2005 – 2009. Je pořád co promítat: přes čtyři desít-
ky krátkých filmů, nespočet fotografií a také spous-
ta překvapivých setkání. 

PÁTEK 12. ÚNORA

19.00 ŽIVOT SAMÉ PSANÍ

- dokumentární film 

o Edvardu Valentovi 

Vejmola Production a město Prostějov, tvůrci: Jakub
Vejmola, Miroslav Ondra, Vojtěch Pospíšil, hudba:
Originální pražský synkopický orchestr
Scénář a režie: Vojtěch Pospíšil

ČTVRTEK 25. ÚNORA

19.00 KABARET LILIANA

Neuvěřitelné příběhy hrdinů divadelního sitcomu
Divadélko domeček, cvičené kreatury z hlubin moře
i nekonečných ledových plání za polárním kruhem,
slam poetry a hudba sfér (a také Apače).  

PONDĚLÍ 1. ÚNORA

9:00   PŘÍHODY VČELÍCH 

MEDVÍDKŮ

Divadlo Krapet Praha
Představení s písničkami Petra Skoumala a texty

Zdeňka Svěráka. 

Konec představení asi v 9.50 hodin

divadelní sál pro školy
Vstupné 60 Kč

11:00   PŘÍHODY VČELÍCH 

MEDVÍDKŮ

Divadlo Krapet Praha
Představení s písničkami Petra Skoumala a texty

Zdeňka Svěráka. 

Konec představení asi v 11.50 hodin

divadelní sál pro školy
Vstupné 60 Kč

ČTVRTEK 4. ÚNORA

19.00  Yasmina Reza

BŮH MASAKRU

Činoherní klub Praha

divadelní sál skupina 5P
Jsme lidé kultury, rozumu, anebo jsme jen bezmocné
individuální oběti svých pudů?
V inscenaci současné francouzské autorky se setka-

jí dva manželské páry dnešních dobře vychovaných

Evropanů, aby kultivovaně vyřešily vcelku banální

konflikt svých dětí. Hrají: J. Dulava, I. Chýlková,

M. Pleštilová, V. Kratina. Režie: Ondřej Sokol

Konec předsatvení asi v 20.40 hodin

Vstupné 210, 230, 250 Kč

PONDĚLÍ 8. ÚNORA

9:00    HODINA ZPÍVÁNÍ

S JAROSLAVEM UHLÍŘEM

ZKOUŠENÍ

Konec představení asi v 10 hodin

divadelní sál pro školy
Vstupné 60 Kč

11:00    HODINA ZPÍVÁNÍ

S JAROSLAVEM UHLÍŘEM

ZKOUŠENÍ

Konec představení asi ve 12 hodin

divadelní sál pro školy
Vstupné 60 Kč

PONDĚLÍ 15. ÚNORA

9.00     Vladislav Kracík

I NA BATMANA 

OBČAS PADNE SMUTEK

Divadlo Tramtarie Olomouc

Jiří Mizera je ve všem průměrný. Průměrný vzhled,

průměrná práce, průměrný plat. Občasná výhra

střídá občasnou prohru a tak stále dokola. Jediným

vybočením jsou ženy. Režie: Vladislav Kracík

Konec představení asi v 10.05 hodin

divadelní sál pro školy
Vstupné 60Kč

11.00     Vladislav Kracík

I NA BATMANA 

OBČAS PADNE SMUTEK

Divadlo Tramtarie Olomouc

Konec představení asi v 12.05 hodin

divadelní sál pro školy
Vstupné 60Kč

ÚTERÝ 16. ÚNORA

9:00    David Strnad

– Hana Mikolášková

ROZTANČENÝ SVĚT

Divadlo Polárka Brno
Cesta kolem světa za 60 minut v rytmu moderního

tance! Tanečním krokem vás provází členové Tane-

čního divadla MAXIMVS i herci Divadla Polárka.

Režie: Hana Mikolášková

Konec představení asi v 10 hodin

divadelní sál pro školy
Vstupné 60 Kč

11:00    David Strnad

– Hana Mikolášková

ROZTANČENÝ SVĚT

Divadlo Polárka Brno
Konec představení asi v 12 hodin

divadelní sál pro školy
Vstupné 60 Kč

STŘEDA 17. ÚNORA

10:00    Daniel Keyes

RŮŽE PRO ALGERNON

Divadelní spolek Kašpar Praha
Tragikomický příběh dementního muže, který chce

být chytrý. „Fascinující herecký výkon Jana Potm-

ěšila v tragickém příběhu mentálně postiženého

mladíka Charlieho, jenž se po operaci stane géniem,

aby se později proti své vůli stal opět tím, kým byl

na začátku. Jan Potměšil obdařil Charlieho bezmez-

nou vírou v lepší budoucnost, vírou v sama sebe …“

Hrají: J. Potměšil, E. Elsnerová /B. Lukešová, L.

Jůza /F. Kreuzmann, P. Lněnička /T. Karger

Režie: Jakub Špalek

Konec představení asi v 11.40 hodin

divadelní sál pro školy
Vstupné 80 Kč

19:00    Daniel Keyes

RŮŽE PRO ALGERNON

Divadelní spolek Kašpar Praha
divadelní sál skupina A
Vstupné 200, 210, 220 Kč

PONDĚLÍ 22. ÚNORA

9:00      Božena Šimková

ZÁZRAČNÝ PRAMÍNEK

Agentura Gordia Praha
Zázračný pramínek je zatím poslední divadelní hrou

Boženy  Šimkové – autorky známých Krkonošských

pohádek, které patří k nejznámějším a nejoblíbeně-

jším televizním večerníčkům. Režie: Vlasta Jane-

čková. Konec představení asi v 10 hodin

divadelní sál pro školy
Vstupné 60 Kč

11:00    Božena Šimková

ZÁZRAČNÝ PRAMÍNEK

Agentura Gordia Praha
Konec představení asi ve 12 hodin

divadelní sál pro školy
Vstupné 60 Kč

NEDĚLE 28. ÚNORA

15:00    Miloš Macoureká

OPICE ŽOFKA

Městské divadlo Zlín
Neobyčejně chytrou, sympatickou, spravedlivou,

vynalézavou a legrační opičku děti znají z televiz-

ních večerníčků. Je to hrdinka dvou knížek od Milo-

še Macourka. Žofka se svými kamarády Karolínou

Myšovou, Květoslavem Slonem, Bořivojem Pan-

dou, Emilem Tučňákem a Standou Klokanem tvoří

v Zoologické zahradě nerozlučnou a nepostradatel-

nou partu. Kromě toho, že Žofka dovede vymyslit

nejednu báječnou zábavu, umí také vyřešit kdejakou

zapeklitou situaci. A že se jich v zoo přihodí hodně!

divadelní sál pro děti a rodiče
Vstupné 100, 110, 120 Kč

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

Divadlo POINT Olomoucká 25, Prostìjov

Činoherní klub přijede 
s Bohem masakru 

Inscenaci Bůh masakru v nastudování

pražského Činoherního klubu zhlédnou

ve čtvrtek 4. února v 19 hodin návštěvníci

Městského divadla v Prostějově. Režisér

Ondřej Sokol obsadil do rolí manželských

dvojic Ivanu Chýlkovou a Jaromíra Dula-

vu, Miroslavu Pleštilovou a Vladimíra

Kratinu.

Hry mezinárodně uznávané současné fran-

couzské autorky konstatují obecně známé

věci, avšak nápaditě vtipným a přijatelným

způsobem. Prostějovské publikum se s tvor-

bou Rezy již setkalo. Bratislavské Štúdio

L+S uvedlo před několika lety představení

Kumšt, stejnou hru v Prostějově odehrálo i

pražské Divadlo Na Jezerce.Ve hře Bůh

masakru se setkají dva manželské páry dne-

šních dobře vychovaných Evropanů, aby kul-

tivovaně vyřešili vcelku banální konflikt

svých dětí s následkem úrazu. Dobré úmysly

jim vybuchnou v rukou jako domácí pyro-

technika. „Činohernímu klubu sedne tento

typ komorní komedie jako ulitý. Příznačná je

úvodní scéna, kdy čtveřice poslouchá klavír-

ní koncert a my máme před sebou mimické

defilé jejích dalších postojů. Alan Vladimíra

Kratiny se zpruzeně nudí a společensky trpí a

je jasné, že dříve či později to v něm bouch-

ne, Aneta Miroslavy Pleštilové zahlazuje

vstřícnými úsměvy, co se dá, ale také cítíme

její vnitřní tanec na špičce jehly. Párek hosti-

telů Veronika a Michal na tom není lépe: za

okázalým uměleckým prožitkem Ivany

Chýlkové lze vytušit destruktivní hysterii a

navenek submisivní Jaromír Dulava má v

sobě přetopený kotel emocí,“ popsal úvodní

scénu divadelní kritik Richard Erml.Režisér

Sokol podle Ermla s gurmánským požitkem

stupňuje napětí neodvratného konfliktu.

„Komično, trapnost, situační paradox, s tím

vším si v Činoherním klubu umějí poradit a

třeskutě namíchat jako málokde,“ konstatuje

Erml

.-eze-

Jan Potměšil se uzdravil,
Růži pro Algernon odehraje 

ve středu 17. února
Představení Růže pro Algernon s Janem

Potměšilem v hlavní roli uvede Městské

divadlo v Prostějově v náhradním termínu

ve středu 17. února od 19 hodin pro abo-

nentní skupinu A. Původní prosincové

datum bylo zrušeno kvůli delší hospitali-

zaci hlavního představitele.

„Jsme rádi, že můžeme divákům oznámit

nový termín, který jsme v těchto dnech s

Divadelním spolkem Kašpar Praha vyjedna-

li,“ uvedla ředitelka Městského divadla v Pro-

stějově Alena Spurná. Diváci, kterým tento

den nevyhovuje, mohou podle jejích slov

vrátit doprodejové vstupenky v divadelní

pokladně. Tragikomický příběh amerického

autora Daniela Keyese měl premiéru v únoru

1993, dnes se počet repríz blíží k číslu 650.

Bývalá ředitelka Městského divadla v Prostě-

jově Jana Zikmundová v knize vydané u

příležitosti 100. výročí Národního domu v

Prostějově vzpomíná, že představení Růže

pro Algernon s Janem Potměšilem v hlavní

roli bylo v devadesátých letech minulého sto-

letí prvním kusem, kterému publikum aplau-

dovalo vestoje. „Skutečnost, že představení je

v repertoáru divadla šestnáct let, mluví sama

za sebe. Pro mnohé diváky bude jistě

zajímavé sledovat proměnu hereckého

ztvárnění Charlieho Janem Potměšilem v tak

dlouhém čase,“ řekla Alena Spurná.

„Fascinující herecký výkon Jana Potměšila v

tragickém příběhu mentálně postiženého

mladíka Charlieho, jenž se po operaci stane

géniem, aby se později proti své vůli stal opět

tím, kým byl na začátku. Jan Potměšil obda-

řil Charlieho bezmeznou vírou v lepší

budoucnost, vírou v sama sebe,“ napsala kri-

tika o Potměšilově výkonu. Síla této drama-

tické prózy se skrývá mezi řádky. S hlavním

hrdinou příběhu třicátníkem Charliem Gor-

donem se seznamujeme prostřednictvím jeho

deníku. Charlie pracuje jako pomocník v

pekárně, má IQ kolem šedesáti a ambice nau-

čit se číst a psát. Odmalička trpí mozkovou

chorobou, která má za následek, že si nedo-

káže zapamatovat, co se naučil. Má ale silnou

motivaci zlepšit se a zařadit mezi “normální”

lidi, a proto je vybrán jako pokusná osoba pro

medicínský experiment.                         -eze-
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Kulturní klub DUHA

Školní 1, Prostějov

pořádá ve dnech

8. 2. – 3. 2. 2010

výstavu

Inge Kosková 
- KRESBY

Vernisáž:  8. 2. 2010 

v 17.00 hodin.

Výstava je otevřena
Po - Čt od 9.00 do

12.00 a od 13.00 do
16.00 hodin, Pá od

9.00 do 12.00 hodin,
při filmových pro-

jekcích a večerních
klubových akcích.



18

Ve čtvrtek 11. února v 19 hodin se na

scénu prostějovského divadla po roce

vrátí cimbálová muzika Hradišťan vede-

ná uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou. 

„Hradišťan měl původně vystoupit společně

s Moravskou filharmonií Olomouc.  Z toho

důvodu byl koncert zařazen do abonentního

cyklu,“ prohlásila ředitelka městského diva-

dla v Prostějově Alena Spurná a doplnila:

„Filharmonie své účinkování z ekonomic-

kých důvodů odvolala, koncert Hradišťanu

se nám však podařilo zajistit.“

Hradišťan je ojedinělým hudebním tělesem s

vysokou uměleckou i interpretační úrovní,

nezvykle širokým žánrovým záběrem a

netradičním repertoárem, jehož inspiračním

zdrojem se stal folklór.

Primáš a umělecký vedoucí Jiří Pavlica stojí

v čele Hradišťanu více než tři desítky let.

Dramaturgie souboru čerpá z regionálních

souvislostí a všímá si lidového umění v jeho

širším geografickém a historickém kontextu.

Způsob práce, dramaturgie a umělecká úro-

veň řadí Hradišťan k ojedinělým tělesům

nejen ve svém regionu. Je častým hostem

televizních pořadů, domácích i zahraničních

festivalů tradiční, alternativní, ale i vážné

hudby, kde získal řadu ocenění. Častá je i

spolupráce s rozhlasem a filmem a také s

předními soubory a sólisty různých žánrů.

Hradišťan natočil více než pětadvacet stěžej-

ních zvukových nosičů  a  na mnoha dalších

spolupracoval. Hradišťanu tleskali  diváci

čtyř kontinentů. Mezi stálé sólisty patří Alice

Holubová, Jiří Pavlica a David Burda. 

Cimbálová muzika Hradišťan uvádí ročně

kolem 150 koncertů.  „Jsme rádi, že Prostě-

jov patří k místům, kam se tato cimbálovka

mimořádných kvalit  pravidelně a ráda vrací.

Má zde své stálé publikum, které dokáže

vždy nadchnout,“ sdělila ředitelka Spurná.

-eze-

Hradišťan opět potěší 
v Prostějově své příznivce 

ČTVRTEK 11. ÚNORA

19.00 HRADIŠŤAN

Umělecký vedoucí Jiří Pavlica

Vstupné 160, 180, 200 Kč divadelní sál

5. AK

ÚTERÝ 23. ÚNORA

19.00 4 TET JIŘÍHO KORNA

J. Korn – J. Škorpík – D. Kollár – D. Uličník

Dvouhodinová show se zbrusu novými hudebními a

tanečními čísly a skeči. Precizní a přitom osobitý pro-

jev tohoto vokálního seskupení se snoubí s již pově-

stnou dokonalostí a profesionalitou Jiřího Korna.

Úžasné vokální výkony, nepřehlédnutelný design

kostýmů Marie Markové a Jana Boušky, překvapivě

originální pojetí aranžmá a neotřelé harmonie Jiřího

Škorpíka i temperamentní herecké a taneční výkony

všech aktérů na jevišti, to vše rozhodně nenechá niko-

ho chladným a odměnou jsou jim vždy vyprodané

koncerty s nenapodobitelnou atmosférou po celé

republice. mimo předplatné

Vstupné 450, 470, 490 Kč divadelní sál

Pořádá Agentura Pierre – Petr Baláž

Mìstské divadlo    Vojáèkovo nám.1, PV, tel.:  582 333 390Apollo 13   Barákova 12, PV

SOBOTA 30. LEDNA

21.00 CLICKINQ

Další díl vymazlené party Clickinq je tu! Tentokrát se

speciálním hostem ze Slovenska Funkatronem (seta-

label.com)! Človíček který má za sebou již pěknou

řádku releasů ale také remixů pro top světové produ-

centy jako jsou např. Someone Else, Hans Bouff-

myhre, Marco Dassi, Pheek a další! V prostějovském

Apollu 13 se představí ve dvouhodinovém dj setu!

Line up doplní dvoučlenný live projekt Radioactive

Tunes ze Dvora Králové n L. a domácí bijci Carl

King vs. David Drexler v projektu Carl.Exe.

PÁTEK 5. ÚNORA

19.00 "Old Brown Shoes" 

a jejich hosté

Křest debutového CD kapely "Old Brown Shoes"

bandzone.cz/oldbrownshoes. Jako hosté vystoupí

Petr "Zatliani", "PospaJr.", "Mr.WitchDocta", "Lery-

Cech", zahraniční posila Laco Benadik a možná

zahraje i skupina "Panoramamuzik".. :)

SOBOTA 6. ÚNORA

21.00 BREAKBEAT vs. HOUSE 

DJ´S: Tarabass (djtarabass.eu), E-Lec (Phonoline),

Crackenn (YTP), Paolo Mercy (YTP).

PÁTEK 12. ÚNORA

21.00 Stonedraiderz Crew presents 

CRASHER d´n´b NIGHT

Dj´s: AHZ, BOB, MIREAU, JOSE24 a speciální pro-

jekce od Vj DEXTER.

SOBOTA 13. ÚNORA

19.00 Sounds of the Grave 2010

X CORE - metalcore Znojmo, FROM BEYOND -

brutal doom Prostějov, INANE - thrash metal Opava, 

MENTALLY CORRPUTED - harcore-death Uherské

Hradiště, BREAKDOWN - thrash metal Č. Třebová.

PÁTEK 19. ÚNORA

20.00 SUNSHINE 

Koncert světoznámé indie rockové kapely, která se

dokázala více proslavit v zahraničí (USA, Anglie,

Německo, Francie, Japonsko,...), než na domácích

pódiích, časopis FILTER vyhlásil Sunshine nejlepší

českou kapelou roku 2007 a album Dreamer nejlepší

deskou roku. Nenechte si ujít tento jedinečný hudeb-

ní zážitek podpořený novou deskou MGKK TELE-

PATHY!!! 

Předprodej: Hudební klub Apollo 13, hudební nástro-

je Zdenek Tyl, Kramářská č.1 Prostějov

SOBOTA 20. ÚNORA

Titty Twister ONE YEAR PARTY!!! 

NEDĚLE 21. ÚNORA

19.00 QUATTRO FORMAGGI 

Quattro Formaggi jsou progresivní pražské fusion

seskupení proplouvající hranicemi mezi jazzem, fun-

kem a latin groove. Jsou výhercemi prestižních mezi-

národních soutěží JUNIORJAZZ pořádané Českou

jazzovou společností a THE SOUND OF EUROPE

pořádané organizací EuroGlobe. 

PÁTEK 26. ÚNORA

21.00 Tarabass club Night 

"Massive moments"

Dj´s: X- Morph & MC Vaant, Tarabass, Kotlyk, Luca-

sch, Pier, NeeO...

SOBOTA 27. ÚNORA

KLEMENTŮV VÍTĚZNÝ ŮNOR 

Základní umělecká škola
Vladimíra Ambrose v Prostějově, Kravařova 168/14

pořádá dne 24.2. 2010 v 18.00 hod. - sál ZUŠ
"Večer romantické hudby 

klavírní recitál - Daniel Jun "
posluchač Konzervatoře P.J. Vejvanovského

v Kroměříži, ze tř.prof. Vandy Jandové

Středa 17. února v 19 hodin 4. řádný koncert
Martin ŠVAJDA violoncello, Pavel KRATOCHVÍL klavír

Obřadní síň konického zámku
Vstupné 70,-Kč/40,-Kč, člen KPH 50,-Kč/30,-Kč

program:
Leoš Janáček (1854-1928) - Pohádka 

(Con motto, Con motto, Allegro)
Iša Krejčí (1904 - 1968) - Sonatina Concertante 

(Prolog, Lento, Allegro molto vivace; Moderato e město;
Rondo, Presto molto)

Bohuslav Martinů (1890- 1959) 
- I. Sonáta pro violoncello a klavír

(Poco Allegro, Lento, Allegro con brio)
Vítězslava Kaprálová (1915-1940) - Deux Ritonelles op. 25

Petr Eben (1929 - 2007) - Suita Balladica 
(Introduccione e Danza, Quasi Mazurka, Elegia, Toccata)

Koncert podporují:  
MUDr. Anna  Eyerová - praktická lékařka

Svatava Zavíralová - drogerie Konice
Generální partner KPH Konice - Skanska
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ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 
– EKOCENTRUM IRIS POŘÁDÁ TYTO AKCE:

tvořivá dílna

Keramika pro radost

KDY: pondělí 8.února od 16:00 do 18:00

hod.

KDE: Výroba drobných předmětů z kera-

miky. Pracovní oblečení s sebou. Poplatek

70 Kč za osobu.

takce pro veřejnost

Studánky na Prostějovsku

KDY: pátek 12. února od 16:00 do 18:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.

67, Prostějov   

Víte o nějaké studánce v okolí Prostějova?

Zajímá Vás čistota studánek i vody v nich?

Chtěli byste se zapojit do mapování studánek?

Přijďte na neformální schůzku na téma stu-

dánky Prostějovska. Ty, které známe, zakres-

líme do mapy a naplánujeme k nim vycházky. 

beseda

Solární energie

KDY: úterý 16. února od 17:00 hod..

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.

67, Prostějov    

Beseda o solární energii s odborníkem. Pro-

gram: 1. Zelená úsporám – solární energie (jak

získat dotaci), 2. Novinky v solární technice, 3.

Tepelná izolace, interní klima, větrání, tepelná

pohoda, 4. Diskuze

tvořivá dílna

Enkaustika - kreativní forma ma-

lířství pro každého

KDY: pátek 19. února od 16:00 do 18:00

hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.

67, Prostějov   

Znovuobjevená antická technika malby vos-

kem, která přináší spoustu překvapení a

radosti.

vořivá dílna

Keramika pro radost - glazování

KDY: pondělí 22. února od 16:00 do 18:00

hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.

67, Prostějov     

Glazování drobných předmětů z keramiky. 

Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 70 Kč za

osobu.

Ekocentrum Iris vyhlašuje ke Dni Země

výtvarnou a fotografickou soutěž s náz-

vem: Proměny vody

Námětem jsou detaily různých podob vody

(voda tekoucí i stojatá, slaná i sladká, tekou-

cí i zamrzlá, déšť, jinovatka, rosa, led,..).

Vybrané fotografie budou zařazeny do pexe-

sa o vodě, které vydáme v druhé polovině

roku 2010. Výtvarná soutěž probíhá ve třech

kategoriích: děti MŠ, žáci 1. stupně ZŠ a žáci

2. stupně ZŠ Výtvarná technika, formát a

materiál jsou libovolné. Fotografická soutěž

probíhá v těchto kategoriích: žáci 2. stupně

ZŠ a jim odpovídajících víceletých gym-

názií, studenti středních škol a SOU, dospělí

Rozměr fotografií minimálně 10 x 15 cm,

dodejte v tištěné formě i na CD. Vaše práce

zašlete do pátku 16. dubna 2010 na adresu

Ekocentrum Iris, Husovo nám. 67, 796 01,

Prostějov, nebo je můžete odevzdat osobně

(po předchozí domluvě na tel. čísle 582 338

278 a 739 669 558). Slavnostní vyhlášení vít-

ězů proběhne na Dni Země v Prostějově na

náměstí T.G.M. v sobotu 24. dubna. Vybraná

díla budou vystavena v Kovárně Ekocentra

Iris na Husově nám. 67, v Prostějově od

května do září 2009.

Akce finančně podpořilo Město Prostějov 
a MŽP v rámci společného programu

SSEV Pavučina a ČSOP 
Národní síť středisek ekologické výchovy

KK Duha                                        Školní 4, PV

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov

PROGRAM NA ÚNOR 2010:

HUDEBNÍ OBOR:

11. února 2010 v sále ZUŠ 

Okresní kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů.

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR:

25.2. 2010  -  sál ZUŠ

Regionální přehlídka v sólovém, dramatickém a loutkářském projevu 

VÝTVARNÝ OBOR:

Galerie Linka   - výstava „ Od kresby ke šperku „ – do konce února

Lenka Trubačová 

Výstava z cyklu „ Bývalí absolventi ZUŠ se představují „

FOTOSOUTĚŽ - Vyhlášení soutěže

Výtvarný obor ZUŠ V. Ambrose Prostějov vyhlašuje fotografickou soutěž pro žáky prostějov-

ských základních a středních škol a výtvarného oboru ZUŠ na téma: 

1) Reportáž z kulturní, sportovní, společenské akce 

2) Proměny. 

Práce v rozměrech 20 x 30 cm a větší, označené, podepsané odevzdejte do 17. května 2010.

Další informace a konzultace na tel. 582 351 752 s paní učitelkou Z. Davidovou, 

adresa : ZUŠ V. Ambrose Prostějov, Vápenice 3. 

Vyhodnocení soutěže a výstava proběhne v červnu 2010 v Galerii Linka. 

ÚTERÝ 16. ÚNORA

9.00      DLOUHÝ, ŠIROKÝ

A BYSTROZRAKÝ

Divadlo Koráb, Brno  

Klasická pohádka s písničkami a loutkami v podání tří

herců. Dlouhý se ze svých 40 centimetrů dokáže

vytáhnout až do 2 metrů. Široký se šíří k neudržení a

Bystrozraký po sundání šátku bystří své světelné oči. 

Předplatné Duhová kulička – 1. a 2. skupina

10.15     DLOUHÝ, ŠIROKÝ

A BYSTROZRAKÝ

Divadlo Koráb, Brno  

STŘEDA 17. ÚNORA

9.00      DLOUHÝ, ŠIROKÝ

A BYSTROZRAKÝ

Divadlo Koráb, Brno  

Klasická pohádka s písničkami a loutkami v podání tří

herců. Dlouhý se ze svých 40 centimetrů dokáže

vytáhnout až do 2 metrů. Široký se šíří k neudržení a

Bystrozraký po sundání šátku bystří své světelné oči. 

Předplatné Duhová kulička – 3. a 4. skupina

10.15     DLOUHÝ, ŠIROKÝ

A BYSTROZRAKÝ

Divadlo Koráb, Brno  

ÚTERÝ 23. ÚNORA

9.00      LISTOVÁNÍ  

Projekt scénického čtení představuje každý měsíc

nový titul a zhruba v hodinovém divadelním předsta-

vení s rekvizitami, kostýmy, hudbou, začátkem a kon-

cem se snaží diváky dostat k tomu, co tu bylo první -

ke knize.

RAKOVINU NEVYLÉČÍŠ/

Denis Leary 

Smrtící gagy z arzenálu ultračerného humoru. 
Dynamitové nálože odpálené pod svatými tabu "poli-

tické korektnosti". Drogy, sex, smrt, hovězí, rakovina

plic, Ježíš v McDonaldu, uříznuté penisy... a překva-

pivě vážný podtext, jakmile odezní chuť ostrého koře-

ní! Monolog Denise Learyho je bezesporu bombou v

repertoáru projektu LiSTOVáNí a patří mezi nejob-

líbenější představení.

Vstupné: 60,-Kč

Zadáno pro studenty Gymnázia Jiřího Wolkera

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

DATUM: Kulturní program zajišťuje:

28. ledna   ZŠ Palackého

11. února ZŠ E. Valenty

25. února ZŠ Palackého

(obřadní síň prostějovské radnice)

SPORTCENTRUM – dům dětí a mládeže pořádá pro děti i dospělé

JEDNODENNÍ LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY 

Hynčice                             13.2.2010 

Dolní Morava                   27.2.2010

Ovčárna                            20.3.2010 

Místo bude upřesněno podle sněhových podmínek. 

informace budou doplněny aktuálně před každým lyžařským zájezdem

Doprava:          autobusem

Sraz:                na hl. nádraží v Prostějově v 6.45, odjezd v 7.00 hod.

nástupiště H (u lokomotivy), 7.15 Za Olomouckou ul.

Návrat:             18.00 až 19.00 hod. na hl. nádraží, Za Olomouckou ul.

Cena dopravy: 250,- Kč   (členové kroužků SPC mají slevu 50,- Kč)

Pedagogický dozor pro děti zajištěn.

Lyžařská školička pro děti s instruktorem bude probíhat 13.2 do 14 hodin.

Závazné přihlášky a platby nejpozději do: 5.2.2010, 19.2.2010, 12.3.2010 

Informace: Sportcentrum – DDM, Mgr. T. Zajíčková, 
tel. 582 332 297, 737 069 621 

Mgr. Anna Juránková – turistický kroužek SPC
e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz , www.sportcentrumddm.cz

Mateřské centrum Cipísek 
propaguje pozitivní rodičovství

Od nového roku připravuje Mateřské

centrum Cipísek program  vždy na jedno

téma. Po vánocích začalo s tématem zdra-

ví, takže rodiče měli možnost zúčastnit se

řady besed na dané téma- dozvěděli se, jak

pečovat o dětské zoubky, co dělat, když

dítě onemocní či má úraz nebo si přiblížili

tajemství čínské medicíny. Koncem měsíce

se maminky pustily v rámci tvořivého

večera do kreací z ovoce a zeleniny nebo se

zúčastnily společně s dětmi procházky

zimní přírodou. A celý měsíc se v Cipísku

diskutovalo o zdravém životním stylu.

Na únor nabízí Cipísek programy na téma

rodinných a partnerských vztahů, které zahájí

dlouhodobý program Mateřského centra pro-

pagovat mezi rodiči v Prostějově myšlenky

pozitivního rodičovství  a obnovy lidství a

lásky v rodinách.

MC se tak připojuje k myšlenkám a kampani

své kmotry dr. Jiřiny Prekopové, jež byla

zahájena první lednový týden na brněnském

semináři Obnova lásky v rodině, kterého se

zúčastnily všechny pracovnice MC.

Kromě diskusí, besed a přednášek o rodin-

ných vztazích čeká rodiče s dětmi v únoru i

tradiční karneval- tentokrát už k 11.výročí

působení Mateřského centra Cipísek v Pro-

stějově.

-red-
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ČTVRTEK 25. 2. V 18. 00 HODIN PŘEDNÁŠKA 

„DO ČÍNY ZA NEJDELŠÍM ÚPLNÝM ZATMĚNÍM SLUNCE 21. STOLETÍ“

Přednáška o zatměních Slunce obecně a o cestě po Číně v loňském roce. Přednáší: Mgr.

Lenka Soumarová (*1967), pracuje na Štefánikově hvězdárně v Praze. Vystudovala obor

astronomie a astrofyzika na Matematicko – fyzikální fakultě UK a od roku 1991 je odbor-

nou pracovnicí Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy. Je členkou skupiny pro

astronomii a astrofyziku Aldebaran, která se zabývá popularizací nových poznatků ze

zmíněných oborů. Pracuje v redakci časopisu Astropis, je členkou České astronomické

společnosti. Vstupné 20 Kč. 

15.  – 21. 2.  ASTRONOMICKÝ TÝDEN 

V jeho průběhu je hvězdárna otevřena 

- od pondělí do pátku vždy od 10. 00 do 16. 30 hodin, kdy je nabízeno celé spektrum pořadů,

včetně pohádek pro děti, 

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

rování je bezmračná obloha.

- každý večer v 18. 30 hodin na pozorování hvězdné oblohy dalekohledy. Ve středu navíc i 

v 17. 30 hodin. Nutnou podmínkou pro konání pozorování je bezmračná obloha.

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

ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ 

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

NOMICKÉM TÝDNU od 14. 00 do 15. 00 hodin

- VEČERNÍ A NOČNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY DALEKOHLEDY se

konají každé pracovní pondělí a čtvrtek (neplatí 25. 2. – večerní přednáška) i o  celém

ASTRONOMICKÉM TÝDNU od 18. 30 do 19. 30 hodin a každou středu od 17. 30

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

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

maximálně dvě děti 30 Kč. 

15. - 19. 2. V 10.30, 13. 30 A V 15. 30 HODIN, DÁLE KAŽDOU ÚNOROVOU

STŘEDU V 15. 30 HODIN POHÁDKA ZE STARÝCH POVĚSTÍ HVĚZDNÝCH

Pastýř pomáhá hadovi nalézt ztracenou královskou korunu. Nalezne nejen ji, ale získá i

nové kamarády. Ty je možné na konci jara spatřit jako souhvězdí Pastýře, Panny, Hada,

Herkula, Velké a Malé medvědice. Posledního kamaráda, Berana, lze však na obloze vidět

až na podzim. Korunu hlídá před nenechavci Herkules s Pastýřem. Vstupné 10 Kč,

rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby a dvě děti 30 Kč.

21. 2. V 15. 00 HODIN, NEDĚLNÍ SOUTĚŽ PRO DĚTI Z CYKLU SOUTĚŽÍ

2009/10 „KOSMONAUTIKA“ – DOMOVY NAD ZEMÍ    

Soutěži bude předcházet povídání o orbitálních stanicích. Vstupné 10 Kč. Rodinné

vstupné pro dvě dospělé osoby a maximálně dvě děti 30 Kč.

XVIII. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK

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

setkání bude seznámení se sluneční soustavou. Za bezmračné oblohy doplněno pozoro-

váním Měsíce, planet a souhvězdí. Pololetní klubový poplatek 100 Kč.

XXXIX. ROČNÍK KLUBU GEMINI

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

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

astronomie. Termíny setkání členů klubu: 11. a 18. 2. v 16. 30 hodin a 25. 2. v 18. 00 hodin.

Obsahem setkání budou lekce o Slunci. Jednorázový poplatek na školní rok činí 100 Kč a

platí se předem, nejpozději při první návštěvě klubu.

VÝSTAVY

- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE

- CO POZOROVAL UŽ GALILEO GALILEI (V KRESBÁCH DĚTÍ)

- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN.

- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU (OD 22. 2.).

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.

ASTRONOMICKO – CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA

Na prostějovské hvězdárně se konají přednášky nejčastěji astronomického nebo kosmo-

nautického charakteru a v posledních letech i přednášky cestopisné. Že by však hvězdár-

na nabízela kombinaci obojího, tak to se vyskytuje skutečně jen výjimečně, nejčastěji 

po úplných zatměních Slunce. A právě ve čtvrtek 25. února 2010 se na hvězdárně v 18

hodin uskuteční přednáška s názvem „DO ČÍNY ZA NEJDELŠÍM ÚPLNÝM ZAT-

MĚNÍM SLUNCE 21. STOLETÍ“. Téma to tedy nebude vyloženě astronomické, ale

nejméně stejný čas jako zmíněnému  astronomickému úkazu, ke kterému došlo loni,

věnuje lektorka cestopisným postřehům z Číny. Tak zajisté potěší jak příznivce astrono-

mie, tak i cestování. Přednášet bude Mgr. Lenka Soumarová, která pracuje na Štefánikově

hvězdárně v Praze. Vystudovala obor astronomie a astrofyzika na Matematicko – fyzikál-

ní fakultě UK a od roku 1991 je odbornou pracovnicí Hvězdárny a planetária hlavního

města Prahy. Je členkou skupiny pro astronomii a astrofyziku Aldebaran, která se zabývá

popularizací nových poznatků ze zmíněných oborů. Pracuje také v redakci časopisu Astro-

pis. Přednášet bude v Prostějově již potřetí a v těch předchozích případech se jednalo o

vystoupení, která měla skvěle uspořádanou složku odbornou i didaktickou a posluchači

byli nadšeni.                                                                                                              -jp-
www.hvezdarnapv.cz 

Změna programu vyhrazena.

Na stránkách měsíčníku Radniční noviny

se budeme po celý rok 2010 procházet naší

sluneční soustavou. Postupně navštívíme

hvězdu našeho života i smrti Slunce, plane-

ty Merkur, Venuši, Zemi s Měsícem, Mars,

Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, dále trpasličí

planetu Pluto, planetky neboli asteroidy a

komety. 

Tentokráte MERKUR (pro staromilce

Dobropán, pro Římany bůh obchodu,

cestování a zlodějů, patron pošťáků)

Merkur je planeta, která ze všech planet

naší planetární soustavy obíhá Slunci nej-

blíže. Po nedávné degradaci Pluta na tzv.

trpasličí planetu je Merkur s průměrem

4880 kilometrů nejmenší planetou v naší

sluneční soustavě. Merkur se od Slunce

příliš nevzdaluje a bývá proto zahlcen slu-

neční září, což působí určité potíže při jeho

pozorování. Podstatným zdrojem informací

o této planetě se stala americká meziplane-

tární sonda Mariner 10, která v letech 1974

– 1975 proletěla ve vzdálenosti asi 750 kilo-

metrů od Merkuru a pořídila přes 10 000

snímků zhruba poloviny povrchu planety.

Merkur se totiž otáčí velmi pomalu, takže

zůstává dlouhodobě přivrácena ke Slunci

stejná polokoule a během opakovaných

průletů nemohla sonda nasnímat jiné oblas-

ti. Pak byl Merkur bez pozemského hosta

až do roku 2008. To opět americká mezi-

planetární sonda tentokrát jménem Messen-

ger (MErcury, Surface, Space ENviron-

ment, GEochemistry, and Ranging, start  3.

srpna 2004) 14. ledna prolétla v blízkosti

Merkuru ovšem rychlostí, která nedovolo-

vala, aby se sonda stala jeho oběžnicí. Při

tomto průletu byly pořízeny snímky oblastí

již nasnímaných sondou Mariner 10, ale

také oblastí, které ještě lidské oko v takové

kvalitě nikdy nespatřilo. Ke druhému průle-

tu sondy, při kterém se přiblížila k planetě

na pouhých 200 kilometrů, došlo 6. října

2008 v 10:41 hodin našeho času. Obdobný

manévr sond provedla i v roce 2009 a teď

už se vše připravuje na to, aby se sonda 18.

března 2011 „usadila“ na oběžné dráze

Merkuru a začala provádět komplexní

měření, která potrvají po dobu jednoho

pozemského roku. Tyto složité tanečky

sonda prováděla právě proto, aby zmíněná

komplexní měření pak probíhala za opti-

málních podmínek. Merkur je skalnatá pla-

neta posetá krátery podobně jako náš

Měsíc, když největším útvarem je tam

pánev Caloris Basin o průměru 1350 kilo-

metrů (barevné foto). Průměrná hustota

Merkuru dosahuje hodnoty 5400 kg/m3,

což je hodnota překvapivě vysoká, nazna-

čující možný výskyt železného jádra plane-

ty. Merkur má velmi řídkou atmosféru jejíž

tlak na povrchu planety nepřekračuje 10 Pa,

což lze v pozemských podmínkách považo-

vat za vysoké vakuum. Nepatrná atmosféra

je tvořená především kyslíkem! (42 %),

sodíkem (40 %), dále pak mj. i heliem. Tep-

lota povrchu této planety kolísá mezi

−180°C až 430 °C, což je diference v naší

planetární soustavě nevídaná. Merkur se

otočí kolem vlastní osy jednou za 59 našich

dní a jeden jeho oběh kolem Slunce trvá 88

dní. Dráhou Merkuru kolem Slunce je pro-

táhlá elipsa, která se však stáčí vlivem

přítomnosti ostatních planet. 

Černobílé foto: jeden z nejpodrobnějších
snímků Merkuru pořízený sondou Messen-
ger ze vzdálenosti 1800 kilometrů a to devět
minut a čtrnáct sekund po nejtěsnějším
přiblížení k planetě. V okamžiku pořízení
fotografie byla rychlost sondy 6,1 km/sec.
Rozlišení 330 m/pixel.               Jiří Prudký

Prostìjovská hvìzdárna v mìsíci únoru tel. 582 344 130 

MALÁ PROCHÁZKA SLUNEČNÍ SOUSTAVOU 2010
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Mateřské centrum  Cipísek

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

tel. 602364868 tel.602364874

MC Dvořákova MC Sídliště svobody

Program MC Cipísek  

únor na téma rodinné vztahy

Zdravé rodinné vztahy – pozitivní rodičovství  

přednáška a beseda pro stávající i nastávající rodiče 

s žáky dr. Jiřiny Prekopvé

úterý 9.2. od 18.hodin MC Sídliště svobody, 

rezervace míst v MC

Spi děťátko, spi - beseda pro maminky 

s miminky do 1 roku 

o usínání, uspávání a klidném spánku dětí i rodičů

středa 10.2. od 13.30, MC Dvořákova (Mimi-klub)

Kreativní večer pro dospělé – Valentýnské svíčky 

a svícny nejen pro zamilované

středa 10.2. od 18 hodin v MC Dvořákova, přihlášky v MC

Karneval pro rodiče s dětmi k 11. výročí založení MC Cipísek

úterý 16.2. 9.30- 12.00 přednáškový sál Národního domu

vstupenky je nutné zakoupit předem v MC, předprodej vstupenek

na obou pracovištích MC od 18.1.

Minikarnevaly pro nejmenší (skupina Broučků) v provozní době MC 

15.2. MC Dvořákova, 18.2. MC sídliště Svobody 8.30-11.00,

není potřeba předem nahlašovat

Kurz 1.pomoci

pro rodiče s dětmi, 4 lekce,vždy v pondělí 8.30-10.00

v MC Sídliště svobody, příhlášky a informace v MC

Kurz předporodní přípravy a těhotenské cvičení

vždy v úterý 15.00-16.00 a 16.00-17.00 v MC Dvořákova

V MC půjčujeme odsávačky mateřského mléka. 

Laktační poradna dle dohody.

Zapojte se s námi do kampaně pozitivního rodičovství 

a obnovy lidství v rodinách! 

Vaše příspěvky do diskusí, nápady a postřehy jsou vítány!

Dne 10. prosince 2009 byli v obřadní síni prostějovské radnice slavnostně uvítáni

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

stějova:

Dne 14. ledna 2010 byli v obřadní síni prostějovské radnice slavnostně uvítáni do

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

stějova:

Michaela Trnková

Lukáš Faltýnek

Nela Novotná

Matyáš Velechovský

Lucie Ševčíková

Kristýna Vránová

Tadeáš Hruška

Barbora Juřenová

Vojtěch Zdráhal

Matyáš Čech

Marie Černá

Adéla Hanáková

Daniel Balák

Agáta Vojtková

Dominik Pastorek

Veronika Grmelová

Bernard Chmela

Rozálie Kounická

Štěpán Kolebač

Kamila Kvapilová

Johanka Žilková

Sofie Ráchel Šindelářová

Laura Ivanková

Natálie Raclavská

Elena Dvořáková

Jakub Procházka

Zdeněk Koubek

Marie Pluháčková

Jakub Dospiva

Lukáš Kerlík

Nikola Trnečková

Daniel Novák

Tomáš Hýbl

Markéta Špičková

Sára Pechalová

Klára Albrechtová

Alice Mikošková

Jan Vymazal

Edita Kopecká

Jan Marek

Justin Kovařčík

Kateřina Ošlejšková

Daniel Mach

Matyáš Krištof

Vítek Mejstřík

Hrou přes bariéry

Přijďte si každé druhé a čtvrté pondělí v měsíci zahrát s našimi dobrovolníky Benem a Umu-

tem nějakou společenskou nebo deskovou hru (Evropa – otázky a odpovědi, Kde leží Uppsa-

la?, Heck Meck apod.) a sbírejte svou účastí a svými výhrami body. V tomto měsíci se herní

odpoledne budou konat v úterý 8.února a 22.února 14:30 – 16:30 v Informačním centru pro

mládež Prostějov, Komenského 17. Více informací o soutěži a pravidlech najdete na

www.icmprostejov.cz. 

Fotografická výstava Petra Hrubana

Až do 10. března 2010 můžete navštívit v ICM Prostějov, Komenského 17 výstavu fotografií

Petra Hrubana, která bude doplněna o prodej publikace, která zachycuje autorovu nejnovější

fotografickou tvorbu. 

Besedy pro střední školy – Drážďany a Istanbul

ICM Prostějov ve spolupráci s regionálním konzultantem ČNA Mládež pro program Mládež

v akci nabízí středním školám na Prostějovsku i v celém Olomouckém kraji možnost besedy

s dobrovolníky, kteří působí v naší organizaci – Benjaminem Rousem z Drážďan a Umutem

Dere z Istanbulu. Oba mají připravenu zajímavou prezentaci o svém rodném městě v angli-

čtině (prezentace o Drážďanech je také možná v němčině), a to každá v délce přibližně 20

minut. Své povídání o městě doplní informacemi o tom, jak a proč se ocitli v Prostějově a co

je to Evropská dobrovolná služba. Pro více informací kontaktujte p. Rotterovou, tel. 731 402

119, e-mail: rotterova@cmg.prostejov.cz nebo se podívejte na www.icmprostejov.cz. 

Sbírka Sbírej-Toner pokračuje

První sběrný rok ekologicko-charitativně zaměřeného projektu SBÍREJ-TONER.CZ, který

skončil koncem října 2009, se setkal se zájmem ve všech regionech ČR. Projekt tedy pokra-

čuje i v roce 2010. Také ICM Prostějov se zapojuje do 2. sběrného roku. Až do 30. října 2010

máte možnost zapojit se do tohoto projektu s ICM Prostějov, prostřednictvím sbírání prázd-

ných tiskových kazet, určených k renovaci. Své prázdné tiskové kazety, vhodné pro renovaci,

uložte do jakéhokoliv vhodného obalu a přineste je do sběrného boxu v ICM Prostějov,

Komenského 17. Více informací najdete na www.icmprostejov.cz.

Německá konverzace pro veřejnost

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

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

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

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

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

Speak English aneb Anglická konverzace pro veřejnost 

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

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

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

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

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

V NEMOCNICI PROSTĚJOV SE V LOŇSKÉM ROCE
NEJVÍCE RODILI JAKUBOVÉ, JANOVÉ A ADÉLY

Na porodnicko-gynekologickém oddělení

prostějovské nemocnice, která je členem

skupiny AGEL, v loňském roce dávaly

maminky svým potomkům nejčastěji chla-

pecké jméno Jakub (42krát), Jan (31krát)

a Lukáš (31krát). U holčiček převládala

Adéla (25krát), Natálie (24krát) a Eliška

(23krát). Objevila se však i exotická jména

jako Verona, Kevin, Chiara nebo Lili. 

Celkem zde přišlo na svět dětí 1133 dětí, což

je o pět více než v roce 2008. Mezi novoro-

zenci bylo 568 holčiček a 565 chlapečků.

Součástí prostějovské porodnice jsou tři

samostatné, klimatizované porodní boxy s

úplným sociálním zázemím, k vybavení patří

porodní vana a polohovatelná porodní lůžka.

Pro rodičky v šestinedělí má Nemocnice Pro-

stějov celkem deset pokojů s úplným sociál-

ním zázemím. Již v prosinci 2005 získalo

zdravotnické zařízení za podporu zdravého

vývoje novorozenců a propagaci kojení vý-

znamné ocenění Baby Friendly Hospital -

"přátelsky nakloněná k dětem". 

Ing. Tomáš Želazko, mluvčí holdingu Agel
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BlahopřejemeBlahopřejeme
v měsíci lednu své jubileum oslavili:

Naděžda Kyšová, Prostějov, zdenka Mró-

zková, Prostějov, Jiří Látal, Prostějov,

Adolf Blattner, Prostějov, Josef Martinek,

Prostějov, Vilém Bőhm, Prostějov, Libuše Héniková,

Vrahovice, Helena Blattnerová, Prostějov, Vítězslav

Harabiš, Vrahovice, Jiřina Bierová, Prostějov, Anna

Roháčková, Prostějov

Jaromíra Kožušníková, Prostějov, Josef

Kapusta, Prostějov, Milada Čermáková,

Prostějov, Miroslav Obořil, Prostějov,

Marie Churá, Prostějov, Ludvík Janura,Prostějov,

Karel Galíček, Prostějov, Josef Vymazal, Prostějov,

Drahomíra Langrová, Prostějov, Karel Mokrý, Pro-

stějov, Jaromír Kantor, Čechovice

Jiří Vencovský, Prostějov, Marta

Kubíčková, Prostějov, Ludmila Řehulko-

vá, Prostějov, Františka Hellebrandová,

Prostějov, Zdeněk Nezval, Prostějov, Vojtěch Vav-

rouch, Prostějov, Jaroslava Francová, Žešov, Miro-

slav Pořízka, Čechovice, Blanka Grézová, Prostějov

Jaroslav Vychodil, Prostějov, František

Roubal, Prostějov, Jiřina Hrušková, Pro-

stějov, Milada Schwabová, Prostějov,

Libuše Dokoupilová, Prostějov, Jan Mrázek, Krasice

Věra Vrtalová, Prostějov

70

85

90

Miroslav Hejduk, Prostějov, Eliška

Dočkalová, Prostějov, Aloisie Navráti-

lová, Vrahovice, Anežka Spíchalová, Prostějov,

JUDr. Vojtěch Komárek, Čechůvky

91

Růžena Matušů, Prostějov
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AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU 
ČTVRTEK 18. ÚNORA

9.30 Akademie třetího věku –

OSOBNOST KARLA DITTERSE

Z DITTERSDORFU 

Po řadu let, kdy naše přednášky konáme,

jsme neměli štěstí na někoho, kdo by nán

přiblížil kouzlo vážné hudby. Ale naštěstí

jsme takového člověka našli a tak se

můžeme poprvé zaposlouchat do krásy

staré hudby a seznámit se s dílem a osob-

ností autora známé písně Moravo, Mora-

VZDĚLÁVACÍ  A SPOLEČENSKÉ AKCE - KK DUHA
vo. Přiblíží nám ji paní Rafaela Drgáčová

Vstupné: Pololetní průkazka: 75,- Kč

(bez pololetní průkazky): 30,-Kč.

ČTVRTEK 18. ÚNORA

14.00 Setkání jubilantů 

města Prostějova 

kulturní program zajišťuje Základní umělecká

škola V. Ambrose 

Kulturní klub DUHA, Školní 4, 

Prostějov

PÁTEK 12. ÚNORA

20.00 Taneční večer pro seniory  

K tanci a poslechu hrají manželé Vykoukalovi

Vstupné: 60,- Kč

ÚTERÝ 23. ÚNORA

14.00 Módní přehlídka   

Modely zpracované technikou patchworku z

dílny paní Zajíčkové. 

Pro členy svazu důchodců učitelů, v režii paní

Evy Suchánkové, předvádějí dámy z Klobou-

kového klubu. 

Vstupné 30,- Kč.

STŘEDA 24. ÚNORA

9.00 1. výběrové kolo WP 2010  

Spádové kolo přehlídky uměleckého přednesu

recitátorů sólistů. 

Bližší informace na www.prostejov.eu

PÁTEK 26. ÚNORA

20.00 Taneční večer pro seniory  

K tanci a poslechu hrají manželé Vykoukalovi

Vstupné: 60,- Kč

Kulturní klub DUHA, Školní 4, 

Prostějov

VZDĚLÁVACÍ  A SPOLEČENSKÉ AKCE - DIVADLO
ČTVRTEK 18. ÚNORA

14.00 SVAZ DŮCHODCŮ, 

místní organizace Prostějov

Výroční schůze přednáškový sál

Dne  9. ledna  2010 zemřela po dlou-

hém boji se zákeřnou nemocí legenda

českého a světového klasického para-

šutismu, dlouholetý reprezentant Čes-

koslovenska a České republiky, příslu-

šník Armádního sportovního družstva

parašutismu DUKLA Prostějov major

v záloze Mgr. Josef PAVLATA.

Josef Pavlata se zapsal do historie české-

ho i světového parašutismu jako dvoj-

násobný absolutní mistr světa v kla-

sickém parašutismu (1986 v turecké

Ankaře a 1992 v rakouském Triebenu),

stal se účastníkem 7 mistrovství světa ze

kterých mimo těchto dvou titulů přivezl

ještě dvě individuální stříbrné medaile a

dalších pět kovů z kolektivních disciplín

z toho dva tituly mistrů světa.

Krom těchto vrcholných úspěchů se stal

mnohonásobným mistrem Českosloven-

ska v parašutismu a vítězem mnoha

nižších mezinárodních soutěží.

Josef Pavlata působil ve vrcholném para-

šutismu od roku 1974, kdy nastoupil jako

voják základní služby do prostějovské

DUKLY, kde po ukončení základní slu-

žby zůstal jako profesionální sportovec

do roku 1993, kdy převzal funkci vedou-

cího trenéra a vychovával další generace

sportovců až do roku 2001, kdy svou

dlouhou kariéru v armádě opustil a vydal

se předávat své zkušenosti do reprezenta-

čního týmu Ománu, kde působil do roku

2008 kdy ho napadla zákeřná nemoc se

kterou hrdinně bojoval až do konce.

Josef Pavlata byl pro svou upřímnost, tvr-

dohlavost a zápal pro řadu lidí „tvrdým

oříškem“, zůstává však jednou pro vždy

legendou českého i světového parašutis-

mu a armádního vrcholového sportu.

75

ODEŠLA LEGENDA 

Jaké je vysvětlení tohoto sloganu?

Věřím, že jednoduché a příjemné. Po

úspěšném rozběhu prostějovské Aka-

demie III. věku se ukázalo, že by senio-

ry zajímalo také ovládání moderní

techniky. A  pak už nebylo daleko k

tomu, dát dohromady kurz počítačové

gramotnosti. Ten nese právě výše uve-

dené jméno.  

A toto dobře zavedené „obchodní jméno“

označuje  již čtvrté  pokračování. Vše se

mohlo uskutečnit díky pochopení ze stra-

ny Švehlovy střední školy v Prostějově,

která ve své počítačové učebně na námě-

stí Spojenců tento kurz spolu s Městským

úřadem, odborem školství a kultury,odd.

Duha – Kulturní klub u hradeb  pořádá. 

Celý kurz bude začínat ve druhém břez-

novém týdnu (od středy 10. března)   a

bude obsahovat celkem 10 lekcí po dvou

hodinách. Protože zájem je omezen kapa-

citou, pro první čas počítáme zatím s jed-

ním během (ten se bude konat každou

středu  od  13 do 15 hodin.) Tento kurz

bude patřit úplným, zdůrazňujeme,  ale

úplným začátečníkům. Všem je jistě

zřejmé, že taková akce nemůže být zdar-

ma, nicméně díky pochopení vedení

školy je cena pro seniory  opět  velmi

příznivá:  800,- Kč za kurz.  Pracující

zájemci pak zaplatí 1400,- Kč. Zvýšení

ceny  v tomto roce je dáno  jednak  nákla-

dy při vybavení učebny a také zavedením

DPH. Přihlášky do kursu můžete učinit

telefonicky na tel. číslo 582 329 640, 582

329 641, p. Čech.

A opravdu věřte, že s námi se neztra-
títe…..

S NÁMI SE NEZTRATÍTE ?! UŽ POČTVRTÉ !!!
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KNIHOVNA MÁ KONEČNĚ OTEVŘENO KAŽDÝ DEN STEJNĚ
Rozhodli jsme se vyjít vstříc našim čte-

nářům a prodloužit a sjednotit otevírací

dobu naší knihovny. Nyní už se nikdo

nebude muset vracet s nepořízenou

domů. Každý den od pondělí do pátku

bude dospělé oddělení otevřeno od 8 do

18 hodin a v sobotu do 11.30. Úterý zůs-

tává zavřeno.

Naprostou novinkou je otevření dětského

oddělení každou první sobotu v měsíci od

8 do 11.30. Toho mohou využít především

rodiče, kteří se během týdne do knihovny

se svými dětmi nedostanou. Jsme rádi, že

můžeme našim klientům v novém roce

2010 nadělit alespoň symbolický dárek a

přejeme všem štěstí, zdraví a dobrou poho-

du nejen u nás v knihovně.

Aleš Procházka, ředitel

NOVÁ PROVOZNÍ DOBA:
Oddělení pro dospělé, čítárna, studovna, 

oddělení regionální literatury
(Skálovo nám. 6, tel. 582 329 660)

pondělí 8.00 – 18.00

úterý zavřeno

středa 8.00 – 18.00

čtvrtek 8.00 – 18.00

pátek 8.00 – 18.00

sobota 8.00 – 11.30

Hudební oddělení
(Skálovo nám. 6, tel. 582 329 666)

pondělí 12.00 – 18.00

středa 8.00 – 12.00

čtvrtek 12.00 – 18.00

Dětské oddělení
(Vápenice 9, tel. 582 329 673)

pondělí 11.00 – 17.00

úterý zavřeno

středa 11.00 – 17.00

čtvrtek 11.00 – 17.00

pátek 11.00 – 17.00

sobota 8.00 – 11.30

(vždy pouze 1. sobota v měsíci)

Pobočka sídliště Svobody 
(sídl. Svobody 6/21, tel. 582 329 674)

Pondělí 11.00 – 17.00

Pobočka Studentská 
(v budově ZŠ a reálného gymnázia,

tel. 582 329 672)

Čtvrtek 11.00 – 17.00

JAKÉ SLUŽBY NEBO AKTIVITY BYS V KNIHOVNĚ PŘIVÍTAL? 

VIZUÁLNÍ 
STYL KNIHOVNY

Takovou otázku obsahoval dotazník, který

vytvořily studentky Střední odborné školy

podnikání a obchodu v Prostějově, s.r.o.

Tazatelky mají velmi dobré zkušenosti s

realizací výzkumů. 

Bylo osloveno celkem 176 studentů ze čtyř

různých prostějovských středních škol. Cílem

dotazování bylo zjistit, zda studenti služeb

knihovny vyžívají, zda je nabídka dostatečná

nebo jaké nové služby by měla knihovna

vytvořit.V úterý 12. ledna 2010 v Městské

knihovně Prostějov proběhla prezentace, kdy

jedna ze studentek (Simona Dömeová)

osobně seznámila zaměstnance knihovny s

výsledkem průzkumu. Za přítomnosti ředite-

le školy Mgr. Václava Křupky a ředitele kni-

hovny MgA. Aleše Procházky hledali cestu,

jak ještě více zkvalitnit služby čtenářům a

pomoci středoškolákům ve studiu.

Věříme, že tato spolupráce přinese do

budoucna studentkám i knihovníkům uži-

tečné poznatky.

M. Vyroubalová, knihovnice

STUDENTSKÝ ČASOPIS JE NA SVĚTĚ
Když jsme se poprvé setkali s budoucími

redaktory „všestudentského středoškol-

ského časopisu“ na začátku června minu-

lého roku, nikdo nevěděl, kam se cesty

tohoto plátku budou ubírat. Zhruba třicít-

ka studentů se postupně zmenšovala a

měnila, až nakonec přišlo asi šedesát

příspěvků od dvacíti autorů.

Nejprve jsme příspěvky umístili na web

http://prvnivydani.knihovna.cz/ , kde mohli

zájemci hlasovat (a budou moci i nadále hod-

notit) pro jednotlivé příspěvky. Ty nejlépe

hodnocené jsme pak použili pro „papírovou“

verzi. Poněkud jsme si lámali hlavu s názvem

časopisu. A protože jsme na to šli metodou

„brainstormingu“, vyšel nám název GREP-

FRUIT. Jako téma prvního vydání jsme

vybrali „bouřky“. A tak celý název prvního

čísla zní Bouřlivý GREPFRUIT. (Ještě ke

způsobu psaní názvu. Jedná se totiž o česko-

anglický hybrid. Buď se píše „grapefruit“

nebo jen „grep“. Náš název zároveň odráží

naši dobu, kdy přejímáme cizí slova, komo-

líme a počešťujeme. I to je vlastně bouřka.)

Velmi netradiční je samotná forma tištěné

verze časopisu. Jedná se totiž o origami, které

dokáže složit úplně každý. Návod najdete na

titulní stránce. Respektive na lícové straně,

protože se jedná o jedinou stránku A2, kterou

si po přečtení a „složení“ můžete jako troj-

rozměrný objekt pověsit na zeď. Za zmínku

stojí i zvukový efekt při skládání, který simu-

luje zvuk hromu. Během února budeme Bou-

řlivý GREPFRUIT distribuovat přednostně

na školy, odkud nám přišly články, a dále

bude časopis k dispozici v Městské knihovně

Prostějov, která jej vydává.

Hodně zábavy při čtení a „skládání“ 
přejí Aleš Procházka (šéfredaktor), 

Tomáš Štefek a Martina Štafová (editoři)
a Jakub Jansa (grafik). 

Na podzim vyhlásila Městská knihovna

Prostějov soutěž o nové logo a výtvarné

řešení knihovny. 

Zájem projevilo několik výtvarníků. Do

konce roku 2009 však přišlo jen malé

množství návrhů. Aby vedení knihovny

mohlo vybírat z co nejširší škály nabídek,

rozhodlo se soutěž prodloužit až do 31.

března 2010.

NÁVŠTĚVA EMY DESTINNOVÉ
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

Jestli si ťukáte na čelo a pochybujete o

věrohodnosti této zprávy, vězte, že se

opravdu můžete setkat s Emou Destinno-

vou.

A sice v podání prostějovské divadelnice

Evy Suchánkové, která společně se svou

hereckou kolegyní Jarmilou Hlaváčovou,

nastudovaly pořad o této legendě českého a

světového operního nebe, která byla jednou

z nejzářivějších hvězd své doby, a kterou

závist a pokrytectví jejích současníků při-

vedla až do nešťastného konce. Ne nadarmo

nese pořad název Ema Destinnová – oběť

české závisti. Dne 2. února v 17 hodin jej

můžete shlédnout v nezvyklém prostředí

půjčovny Městské knihovny Prostějov,

Skálovo nám. 6. 

Aleš Procházka

V lednovém pokračování cyklu „Známé

osobnosti čtou své oblíbené knihy“ přišla

do knihovny dramaturgyně Městského

divadla v Prostějově Eva Zelená. Přine-

sla si knihy, které ji provázely v dětství i

dospělosti. Přečetla úryvky z knih Brou-

čci, Markéta Lazarová a Smrt krásných

srnců a vzala s sebou na ukázku i starou

gramodesku s tímto dílem.

Zvlášť mladí posluchači možná viděli tuto

„raritu“ poprvé. Eva Zelená v dialogu s

ředitelem Městské knihovny Alešem Pro-

cházkou přiblížila také historii založení

HaDivadla i dobu a společenské poměry,

které tenkrát panovaly. Čtvrteční literární

dopoledne opět proběhlo v přátelské,

příjemné atmosféře. Škoda jen, že pro tato

milá setkávání nemá knihovna důstojnější

prostory. 4. února v 10 hodin se v témže

cyklu může těšit na setkání s hercem brněn-

ského HaDivadla Miloslavem Maršálkem.

Jste všichni srdečně zváni do Městské kni-

hovny Prostějov.     

Miroslava Vyroubalová, knihovnice

EVA ZELENÁ A MILOŠ MARŠÁLEK 
SE SVÝMI OBLÍBENÝMI KNIHAMI  



Zastupitelstvu Olomouckého kraje jsem 
předkládal v září minulého roku komplexní 
materiál s názvem „Projekt Silnice pro rozvoj 
Olomouckého kraje“ na roky 2010 až 2012. 
Plánovaná částka na investiční akce vyplýva-
jící z tohoto projektu činí zhruba 3,2 miliardy 
korun.  Je zde zařazeno mnoho zajímavých 
investičních akcí, jak pro okres Prostějov, tak 
i naše město. V tomto projektu je také zařaze-
na i velmi důležitá investiční akce pro město 
Prostějov s názvem „Přeložka silnice II/366 
Prostějov – sever“, známá mezi občany spíše 
jako tzv. severní obchvat. Tento obchvat má 
vést od kruhového objezdu v Olomoucké uli-
ci na výpadovku na Kostelec na Hané v délce 
zhruba tři kilometry. Hlavním důvodem pře-
ložení silnice je především odklonění tranzit-
ní dopravy z centra města. Neméně zásadním 
důvodem je vytvoření vnějšího městského 
okruhu. Je totiž pouze otázkou času, kdy do-
prava bez tohoto obchvatu zejména ve středu 
města úplně zkolabuje. Olomoucký kraj, kte-
rý je investorem, ve spolupráci s městem Pro-
stějovem dělá maximum proto, abychom tuto 
významnou investiční akci mohli co nejdříve 
začít realizovat. Obrovským problémem pro 
náš jsou však výkupy pozemků. V souvislosti 
v majetkoprávním vypořádáním stavby bylo 

odesláno celkem 79 dopisů s návrhy smluv 
o budoucích kupních smlouvách. V současnos-
ti nám 20 vlastníků dotčených pozemků zaslalo 
podepsané smlouvy. 36 vlastníků souhlasí se 
stavbou na svých pozemcích za splnění urči-
tých podmínek ze strany Olomouckého kraje. 
Nejčastější požadavky jsou na cenu nebo na vý-
kupy celého pozemku. Několik vlastníků zatím 
nereagovalo vůbec. Zdůrazním, že tato stavba 
je zapracována do platného územního plánu 
města Prostějova a je v souladu se „Zásada-
mi územního rozvoje Olomouckého kraje“, ve 
kterých byla vymezena jako veřejně prospěšná 
stavba. V poslední době někdo zřejmě záměr-
ně vypustil nepravdivou fámu, že by mohlo 
časem dojít ke změně územního plánu na sta-
vební pozemky a tím k vyšší kupní ceně, která 
je stanovena soudním znalcem dle tržního 
ocenění ve výši 400 korun za metr čtvereční. 
Na tuto naprosto zásadní investiční akci pro 
město Prostějov má Olomoucký kraj do roku 
2012 vyčleněnu částku 180 milionů korun. 
Účelem mého článku je především určitý apel, 
abychom tuto historicky výjimečnou příležitost 
nepromarnili. Pevně však věřím, že se nám ve 
spolupráci s městem Prostějovem podaří tento 
severní obchvat včas realizovat.   Alois Mačák,
 náměstek hejtmana Olomouckého kraje
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Člověk v tísni, o.p.s. je organizace po-
máhající lidem, kteří se ocitli v nepříznivé 
životní situaci. V rámci Programů sociální 
integrace funguje pobočka pro Olomoucký 
kraj s kancelářemi v Prostějově a Přerově. 
Z důvodu personálního rozšiřování týmu 
byla prostějovská kancelář přestěhována 
z ulice Kostelecká 17 do ulice Rostislavova 
806/26. Telefonní kontakt na novou kance-
lář je 582 334 729. 

Pracovníci společnosti Člověk v tísni bez-
platně poskytují službu terénní programy 
podle zákona o sociálních službách. Obracet 
se na ně mohou lidé nejen z Prostějova, ale 
také z okolních vesnic. V současnosti jezdí 
terénní pracovníci za klienty asi do 30 ves-
nic, kde jim pomáhají s vypořádáním jejich 
dluhů, řeší případné spory s exekutory či po-
dezřelými společnostmi půjčujícími peníze. 
Významnou částí jejich práce je také snaha 
o řešení nepříznivé bytové situace a v posled-
ní době se stále častěji objevují i problémy 
s hledáním zaměstnání.

Další službou, kterou pracovníci společnosti 
Člověk v tísni poskytují v rámci programu Pod-
pora vzdělávání je individuální doučování dětí 
v rodinách. Koordinátorka programu a školení 
dobrovolníci motivují sociálně slabé rodiny, aby 

věnovaly 
více po-

zornosti vzdělání svých dětí. „Za dětmi, kterým 
rodiče nemohou a neumí pomoci s přípravou 
do školy, dojíždějí dobrovolníci na dvě hodiny 
týdně, učí se s nimi číst, psát nebo se věnují ma-
tematice, podle toho, co školáci potřebují nej-
více,“ říká koordinátorka programu Podpora 
vzdělávání Mgr. Jana Světlíková.

Novým programem, jehož vznik je dů-
sledkem neustále se zvyšujících kvalifikační 
náročnosti trhu práce, je kariérní poradenství. 
Kariérní poradce se primárně zaměřuje na pre-
venci předčasného ukončení procesu vzdělává-
ní v posledních ročnících základních škol. -red-

Prostějovská kancelář společnosti 
Člověk v tísni se přestěhovala

„Pro nás má vybudování obchvatu takřka 
životně důležitý význam. Už dnes se centrum 
stává téměř neprůjezdným, konkrétně křižovat-
ka ulic Palackého a Poděbradova náměstí a dále 
křižovatka  Wolkerova x Brněnská jsou ucpané 
nejen v dopravní špičce, ale dnes už prakticky 
celý den. Část vozidel, zejména těch, která nemí-
ří do centra města, ale projíždějí dále například 
na Kostelec, Blansko a dále tímto směrem, zcela 
určitě odvede obchvat ze středu města. Proto 
doufáme, že obchvat centru města významně 
dopravně odlehčí,“ potvrdila místostarostka 
Alena Rašková. -red-

Město Prostějov připravovanou 
investici Olomouckého kraje vítá

Dne 09.01.2010 dojeli řidiči osobní dopravy 
rozhodnou hranici v soutěži „Jízda bez nehod“

Vykydal Jaroslav 250 000 km
Škurka Jaroslav 250 000 km
Ošťádal Ivo 250 000 km
Novotný Karel 250 000 km
Navara Jan 250 000 km
Kutálek Vladislav 250 000 km
Stražický Jaromír 750 000 km
Straka Pavel 750 000 km
Možný Stanislav 750 000 km
Muzikant Zdeněk 2 000 000 km

Kilometry bez dopravní nehody 
dojeli i řidiči nákladní dopravy

Jurenka Petr 250 000 km
Gröger Petr 500 000 km
Vysloužil Ladislav 1 750 000 km
Přecechtěl Ladislav 2 250 000 km
Klváček František 1 750 000 km

DDne 0909 0.011.20201010 dd joj lelii řiřididičiči osobbníí ddopravy KiKillomettry bbez ddoprav íní n heh dody

Jízda bez nehod 
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Následkem teplého počasí letošního 
podzimu někteří lidé podcenili prevenci 
a nezabezpečili své vodoměry před níz-
kými teplotami. Za měsíc prosinec má 
společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, 
a.s. nahlášeno 17 vodoměrů poškozených 
díky mrazu. Výměna poškozeného 
vodoměru přijde odběratele zhruba na 
jeden tisíc korun. Za škody na vodoměru, 
které vzniknou jeho nedostatečnou ochra-
nou, například mrazem, totiž plně zod-
povídá odběratel.

Prevence

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, 
a.s nabádá své zákazníky, aby zabezpečili svůj 
vodoměr proti mrazu. Je vhodné zkontrolovat, 
zda je vodoměr umístěn ve vytápěné místnosti 
či minimálně izolován, například izolační va-
tou (ne skelnou). Prostor je třeba dobře uzavřít 
proti pronikání chladného vzduchu zvenčí, 
protože i průvan může způsobit zamrznutí 

a poškození vodoměru. Jako tepelnou izolaci 
zásadně nepoužívejte materiály, které mohou 
navlhnout. Pokud se vodoměr nachází ve 

vodoměrné šachtě, musí zákazník dbát na to, 
aby šachta byla pečlivě uzavřena a její vstup 
zabezpečen tak, aby ji nemohla zaplavit pov-
rchová voda, v zimně je navíc vhodné pok-
lop šachty přikrýt tepelnou izolací, například 
polystyrenem. V případě, kdy jsou odběry 
minimální nebo vůbec žádné např. na let-
ních chatách je nutné rozvody vody úplně 
vypustit.

Pokud přesto vodoměr zamrzne, je třeba ho 
pomalu a opatrně rozehřívat, nikdy však ote-
vřeným ohněm. U zamrzlé přípojky už taková 
pomoc není možná a zákazník musí počkat 
do rozmrznutí nebo objednat přípojku novou. 
U chat a chalup, kde může po prasknutí vodo-
měru docházet k dlouhodobým únikům vody 
a může vzniknout škoda mnohonásobně vyšší 
než je cena za výměnu vodoměru. 

Nahlášení stavu 
vodoměru a platby

Zákazníci společnosti MORAVSKÁ 

VODÁRENSKÁ, a.s. mohou během roku 
mohou, v případě že nebudou odečítačem 
zastiženi, nahlásit stav vodoměru i sami. 
Stav svého vodoměru mohou spolu 
s přesnou adresou nahlásit na bezplatné 
lince 800 100 063 nebo pomocí on-line 
formuláře na www.smv.cz. Co se týče 
plateb mohou zákazníci využít kromě 
běžných způsobů (SIPO nebo převodem 
z účtu) i platbu přes terminál Sazky, která 
má 4500 terminálů v ČR. 

Kontrolujte svůj vodoměr
 i během roku

Velmi důležité je, zapisovat si stav vo-
doměru, měsíčně nebo čtvrtletně. Díky 
tomu si odběratel může nejen kontrolo-
vat správnost údajů na faktuře, ale hlav-
ně tak lze odhalit potencionální únik 
vody. Uzávěry před a za vodoměrem 
je vhodné zhruba 2x ročně několikrát 
nenásilně protočit, aby byla zachována 
jejich funkčnost.

Ochraňte své vodoměry před mrazem!

Milí přátelé, klienti i úplně náhodní 
dárci - zkrátka vy všichni, které naše 
akce oslovila!

Dovolte nám touto cestou poděkovat 
za to, že se díky vám podařila úžasná 
věc a to udělat „Předvánoce“ němým 
tvářím a zpříjemnit jim pobyt v útulku. 
Pánečka jim to sice nenahradí, ale každá 
drobnost jejich život a čekání na toho 
správného člověka usnadní. A nejen jim, 
ale i lidem, kteří se o tato zvířata starají. 

Všem, kdo se zúčastnili naší vánoční 
sbírkové akce na podporu útulků pro 
psy a kočky, ze srdce děkujeme. Vyři-
zujeme také poděkování od paní Hany 
Dědochové a jejich kolegů v útulku pod 
Ligou na ochranu zvířat v Olomouci. 
Velký dík k vám všem jde také od paní 
Alžběty Humlíčkové a Jiřího Kuchaříka, 
kteří se starají o psy a kočky v útulku 
Tibet v Marefách u Bučovic, a od pana 
Leopolda Dostála - útulek Voříšek v Če-
chách pod Kosířem. 

V útulcích jsme 
předali dary. Pomazlili 
jsme se s kočkami, ko-
coury, koťaty, štěňaty 
i psy od nejmenších 
ratlíků až po velké 
hafany. A řekli jsme 
si, co dál? Neodešli 
jsme s prázdnou. Do 
rodiny jednoho z členů 

našeho týmu 

přibyla ke 3 kočkám, kocourovi a 2 psům 
další živá bytost a to kocourek z útulku 
v Marefách. Ne každý z nás má ale pod-
mínky pro to, aby si mohl domů přivést 
psa nebo kočku. Přesto ale můžete 
pomoci! Na podzim tohoto roku bu-
deme opět pořádat Vánoční sbírku. 
Nezapomínejte ale, že útulky potřebují 
celoroční fi nanční nebo materiální pod-
poru – tu můžete směrovat útulku nebo 
adresně určitému zvířeti – stanete se 
jeho částečným nebo plným sponzorem. 
Na webových stránkách útulků najdete 
více informací (nebo se obraťte na je-
jich kontaktní osoby). Toto jsou adresy 
jednotlivých útulků:  http://utulek.olo-
mouc.com  - http://www.utulektibet.cz  
- http://www.vorisek.org

Ještě jednou děkujeme všem lidem 
velkého srdce a dobré vůle a přejeme 
jim 

KRÁSNÝ a SPOKOJENÝ ROK 2010
 Jazyková a vzdělávací agentura 

Dva roky prázdnin 

Užitečné rady, tarifní tabulky, mapy a do-
kumenty ke stažení jsou připraveny na portálu 
www.mytocz.cz, k dispozici je také 24hodinová 
bezplatná infolinka 800 698 629 (800 MY-
TOCZ).

Povinnost platit mýtné na dálnicích, 
rychlostních silnicích a vybraných komuni-
kacích 1. třídy se od 1. ledna 2010 rozšířila 
na všechna vozidla, jejichž povolená hmot-
nost přesahuje 3,5 tuny (u souprav je určující 
pouze hmotnost tažného automobilu). Mělo 
by se jednat až o 80 tisíc malých nákladních 
vozidel a dodávek z okolních zemí a z tu-
zemska, které slouží především drobným 
a středním podnikatelům, pro zásobování 
obchodní sítě a fi rem či expresní přepravu 
zboží. Lehčí dodávky tak následují kamiony 
s hmotností 12 tun a výše, které platí mýtné 
již tři roky a za tu dobu od nich stát vybral 17 
miliard korun.

Výška tarifu za ujetí jednoho kilometru se 
liší podle typu použité silnice, počtu náprav 
vozu a jeho emisní kategorie, případně podle 
denní doby. Povinnou palubní jednotku pro 
placení mýtného si řidiči nebo provozovatelé 
vozidel pořizují na více než 250 označených 
distribučních, nejčastěji čerpacích stanicích, 
nebo kontaktních místech, které jsou umís-
těny v krajských městech. Na místě zaplatí 
vratnou zálohu 1.550 Kč, a poté si nepřeno-
sitelnou elektronickou krabičku umístí na 
přední sklo mimo stěrače tak, aby nepřeká-
žela ve výhledu. 

Před pořízením palubní jednotky by si řidič 
měl rozmyslet, jaký platební kanál pro něj bude 

nejvhodnější. Zda bude platit mýto dopředu 
(tzv. PrePay), tedy že si bude do jednotky na-
bíjet potřebnou částku ještě před jízdou, nebo 
zaplatí až následně (tzv. PostPay), například na 
fakturu. Zmiňovaná distribuční místa slouží 
pro řidiče, kteří platí mýto dopředu. Při první 
registraci potřebují osvědčení o technickém 
průkazu, řidičský průkaz, doklad o emisní tří-
dě a vyplněný registrační formulář. Kontaktní 
místa slouží naopak pro uživatele, kteří chtějí 
platit mýto následně, například na fakturu. Ti 
potřebují k první registraci živnostenský list/
výpis z OR/průkaz totožnosti, kopii technické-
ho průkazu, doklad o emisní třídě a vyplněnou 
Dohodu o podmínkách následného placení. 
Před jízdou už zbývá jen zkontrolovat, zda 
počet náprav deklarovaných na instalované 
palubní jednotce odpovídá skutečnosti.   (red)

Mýtné se v Česku rozšířilo 
i na dodávky a malé kamiony

Řidiči dodávek, v lednu pozor!
Některá vozidla s hmotností nad 3,5 tuny 
jsou dosud vybavena dálničním kupó-
nem z roku 2009, jehož platnost vyprší 
až v průběhu nebo na konci ledna. Aby 
nedošlo k souběhu časového a výko-
nového zpoplatnění, vzniká těmto vo-
zům povinnost platit mýto na dálnicích
a rychlostních silnicích až po skončení 
platnosti jejich dálničního kupónu. Nej-
později od 1. února 2010 musí mýtné 
platit všichni uživatelé silnic s auty nad 
3,5 tuny hmotnosti. Doporučuje se, aby 
si řidiči ponechali druhý díl dálničního 
kupónu pro případnou reklamaci.
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„MÁ ŠKOLIČKA“ ZAHAJUJE OD 18. 11. 2009 
KAŽDOU STŘEDU od 15:00 do 16:00 hod.

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

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

Pro bližší informace volejte 602 617 804

V průběhu loňského roku byla na 
Romži, v záplavovém území Vrahovic, 
provedena protipovodňová opatře-
ní. Akci zajistil správce toku – Povodí 
Moravy, s. p. na základě výzvy Odboru 
životního prostředí Městského úřadu 
Prostějov.

„Práce na úpravě toku probíhaly 
od července 2009, kdy byly odstraně-
ny veškeré překážky, které zhoršovaly 
odtok vody, například větve, úlomky 
kmenů, rostlinné náplavy a taktéž byly 
odstraněny náplavy zemin a kamenů, 
které způsobovaly drobné vymílání 
protibřehů. Dále došlo k odfrézování 
stávajících kořenů stromů, do míst po 
odstranění kořenů byly umístěny ka-

meny a pata břehu byla upravena ka-
mennou patkou proti vzniku kavern 
a nátrží,“ popsal místostarosta Vlas-
timil Uchytil s tím, že úpravou prošla 
část od soutoku toků Romže a Hloučely 
až po silniční most v ulici Vrahovická. 

Břehy byly následně zesečeny a v pro-
storách manipulace s těžkou technikou 
osety trávou.

Vodoprávní úřad zkontroloval v závěru 
loňského roku za přítomnosti zástupce 
Povodí Moravy upravovaný úsek a kon-
statoval,  že provedená nápravná opatření 
jsou v souladu s požadavky prostějovského 
Městského úřadu a v současnosti plní 
funkci zlepšení odtokových poměrů.

Ing. Hana  Holinková, 
odbor životního prostředí

Prostějovští vozíčkáři děkují městu 
Prostějovu za poskytnutí veřejné fi nanč-
ní podpory, která se využila na provoz 
a ke sportovní činnosti vozíčkářů a je-
jich členů. Touto cestou bychom rádi 

oslovi-

li i další vozíčkáře, kteří mají zájem ne-
jen o sportovní využití  volného času. 
Těšíme se na každého nového člena. 

 Za Prostějovské vozíčkáře 
 předsedkyně Eva Křepelková, 
 kontakt - 739492414

Poděkování vozíčkářů

Dne 8. února 2010 od 9 do 11 hod 
pořádá Oblastní spolek ČČK Prostějov, 
Milíčova 3 přednášku pro maminky, ta-
tínky, seniory a veřejnost na téma –

Umíš poskytnout 
první pomoc ?

Cena přednášky : 85 Kč
lektorka : Ing. Lenka Černochová, 

ředitelka úřadu Oblastního spolku 
ČČK Prostějov

místo konání: Oblastní spolek ČČK 
Prostějov, Milíčova 3 ( u Náměstí 
Spojenců, blízko gymnázia )

kontakt : Ing. Lenka Černochová
mobil: 723005411( od 8 do 15 hod)
e – mail : prostejov@cervenykriz.ez

Přijďte podpořit 
humanitární aktivity 

Českého červeného kříže. 
Děkujeme.

Konference :
Akreditovaná Českou asociací 

sester  pro nelékařské zdravotnické 
pracovníky – všeobecná sestra, po-
rodní asistentka, zdravotní laborant, 
asistent ochrany veřejného zdraví, 
nutriční terapeut, ortoptista, zubní 
technik, dentální hygienista, zdravot-
nický záchranář, farmaceutický asis-
tent, zdravotně siociální pracovník

Konference je hodnocena 4 pasiv-
ními kredity !!!

Téma :
Dárcovstní krve 

a humanitární právo,
Historie dobrovolného 

ošetřovatelství 
a červeného kříže

Podpora dárcovství 
krve zdravotní pojišťovou, Ultrazvuk

Pořádá : Oblastní spolek ČČK Pros-
tějov, Milíčova 3,796 01 Prostějov
Dne : 20. února 2010 ( sobota ) a 22. 

února 2010 ( pondělí ), pozor změna 
začátku konference od 8 hod !

Přednášející :
RNDR. Marek Jukl,  Ph. D., prezident 

Českého červeného kříže – Dobrovolné 
dárcovství krve a humanitární právo

Ing. Lenka Černochová, ředitelka 
Oblastního spolku českého červeného 
kříže Prostějov – Historie dobrovolné-
ho ošetřovatelství a červeného kříže, 
zkušenosti dobrovolného dárce krve
Bc. Hana Šopíková, koordinátorka 
zdravotní pojišťovny Metal Aliance 
Prostějov – podpora dobrovolného 
dárcovství krve

Ladislava Štefková, všeobecná se-
stra, zaměstnavatel : Středomoravská 
nemocniční a.s., nemocnice Prostějov, 
radiologické oddělění

Přihlášky posílejte na e- mail : pro-
stejov@cervenykriz.eunebo SMS na 
mobil : 723005411( napište celé jméno 
a datum narození )

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

Nekuřácké pracoviště, 
přezůvky s sebou !!  

Občerstvení zdarma !!!

Oblastní spolek ČČK Prostějov, Milíčova 3
Zastoupený : Ing. Lenkou Černochovou, ředitelkou úřadu
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Informace Školství 
a sociální oblastAktuálně SportKaleidoskop 

informací Volný čas

Na poskytnutí fi nančních  prostředků  
z aktivní politiky zaměstnanosti hrazené 
ze státního rozpočtu a ESF není právní 
nárok.

Finanční prostředky 
z aktivní politiky

zaměstnanosti budou, 
s výjimkou části 

      IV. Rekvalifi kace a poradenské čin-
nosti, poskytovány na níže uvedené skupi-
ny uchazečů o zaměstnání, kterým nelze 
zajistit pracovní uplatnění jiným způso-
bem: 

osoby se zdravotním postižením
osoby starší 50 let
osoby do 15 let věku dítěte, pokud čer-

paly peněžitou pomoc v mateřství či ro-
dičovský příspěvek

dlouhodobě nezaměstnaní (evidence 
nad 5 měsíců)

osoby do 20 let věku

Úřad práce je povinen přijmout všechny 
žádosti, vyhrazuje si však právo požadovat 
doplnění chybějících údajů. Předkladatel je 
povinen tyto doložit nejpozději do jednoho 
měsíce od data podání žádosti. V opačném 
případě úřad práce žádost zamítne.

Příspěvky na vyhrazení a zřízení nových 
pracovních míst budou poskytovány jen za 
předpokladu uzavření pracovního poměru 
na dobu neurčitou.

Pokud zaměstnavatel  nevykáže na vy-
hrazené nebo nově zřízené  místo  nárůst 
pracovníků, nebude mu příspěvek poskyt-
nut. Kontrola nárůstu bude vycházet z ta-
bulky fyzického stavu zaměstnanců k po-
slednímu dni každého měsíce v uplynulém 
čtvrtroce před podáním žádosti.

Jednorázové příspěvky na náklady bu-
dou poskytovány na dohodnuté náklady, 
a to v cenách bez DPH. 

Není možný souběh u těchto příspěv-
ků: na mzdy, na náklady a na příspěvek na 
podporu zaměstnávání osob se zdravot-
ním postižením (§ 78 zákona č. 435/2004 
Sb.,  o zaměstnanosti).

   I) N á k l a d o v é   p ř í s p ě v k y  
(na vytvoření místa)

Příspěvky na vytvoření nových chrá-
něných pracovních míst pro uchazeče se 
zdravotním  postižením a pro zdravotně 
postižené uchazeče zahajující samostat-

nou výdělečnou činnost

Příspěvek lze získat až do výše 140 000,- Kč  
na jedno nové místo obsazené uchazečem se 
zdravotním postižením a až 220 000,- Kč 
na jedno nové místo obsazené uchazečem 
s těžším zdravotním postižením. K žádosti 
je nutné doložit charakteristiku a podmínky 
chráněného pracovního místa pro zdravotně 
postiženého uchazeče. Pracovní místo musí 
být uchazečem se zdravotním postižením 
obsazeno nebo provozováno nejméně po 
dobu 2 let. Tento příspěvek nemůže příjem-
ce použít na nákup zboží, zásob, spotřebního 
materiálu, zhodnocování cizího majetku, 
nákup strojů a zařízení na leasing, splátkový 
prodej a na zálohy.

Příspěvky na vytvoření 
nových pracovních míst 

nebo na zahájení samostatně 
výdělečné činnosti osob 

ze skupin uvedených v bodu 2 

 Příspěvek lze získat až do výše  90.000,- 
Kč na jedno nové místo. Úřad práce přijme 
pro vyúčtování příspěvku pouze ty nákla-
dy, které vznikly po podpisu dohody. Tento 
příspěvek nemůže příjemce použít na ná-
kup zboží, zásob, spotřebního materiálu, 
zhodnocování cizího majetku, nákup stro-
jů a zařízení na leasing, splátkový prodej 
a na zálohy.   

II) M z d o v é   p ř í s p ě v k y

Příspěvky na mzdové náklady zaměst-
navatelům v souvislosti se zaměstnáváním  
uchazečů na veřejně prospěšných pracích 
(VPP)

 Veřejně prospěšné práce jsou určeny 
zejména pro skupinu uchazečů o zaměst-
nání, kteří jsou  v evidenci úřadu práce déle 
než pět měsíců a mají nejvýše střední vzdě-
lání bez maturity. V případě schválení žá-
dosti  poskytne úřad práce zaměstnavateli 
příspěvek na mzdové náklady na jednoho 
pracovníka zařazeného na veřejně prospěš-
né práce ve výši 9 430 Kč při plném pra-
covním úvazku. Tato částka bude navýšena 
v souladu s platnými předpisy o pojistné na 
sociální zabezpečení a příspěvek na státní 
politiku zaměstnanosti a o pojistné na ve-
řejné zdravotní pojištění. Doba, po kterou 
je příspěvek poskytován, je nejdéle 4 mě-
síce.  

Příspěvky na mzdové 
náklady zaměstnavatelům 

přijímajícím uchazeče 
o zaměstnání uvedené v bodu 2

V případě schválení žádosti poskytne úřad 
práce zaměstnavateli příspěvek na jednoho 
pracovníka dle bodu 2 ve výši 80 % základ-

ního tarifu z platového (mzdového) výměru, 
s výjimkou osob starších 50 let, kde příspě-
vek bude poskytnut ve výši 90 % základní-
ho tarifu z platového (mzdového) výměru, 
maximálně však 18 000,- Kč měsíčně. Tato 
částka  bude navýšena v souladu s platnými 
předpisy o pojistné na sociální zabezpečení 
a příspěvek na  státní  politiku  zaměstnanos-
ti a o pojistné na veřejné zdravotní pojištění. 
Příspěvek bude poskytován nejdéle po dobu 
6 měsíců s výjimkou osob starších 50 let, kde 
bude tato doba činit nejdéle 12 měsíců.

III) O s t a t n í   p ř í s p ě v k y

Příspěvek na zapracování
   
Příspěvek na zapracování se poskytne 

pouze za podmínky, že zaměstnavatel při-
jímá současně nejméně 6 nových pracov-
níků, na které zároveň obdrží ještě jiný 
příspěvek podle této směrnice. Příspěvek 
je určen pouze na jednoho zaměstnance 
pověřeného zapracováním a může činit 
maximálně polovinu minimální mzdy po 
dobu nejvýše 3 měsíců. 

IV. R e k v a l i f i k a c e   
a  p o r a d e n s k é

č i n n o s t i

Rekvalifi kační kurzy a poradenské čin-
nosti jsou přednostně určeny pro ucha-
zeče o zaměstnání, kterým je v souladu 
s § 33 zákona o zaměstnanosti věnována 
zvýšená péče nebo pro uchazeče, které 
není možné jinak uplatnit na trhu práce.

Každá žádost o rekvalifi kaci bude po-
suzována individuálně s přihlédnutím 
k situaci na trhu práce, eventuálnímu 
příslibu zaměstnání nebo podnikatelské-
mu plánu a dříve absolvovaným rekvali-
fi kačním kurzům. Vyžadují-li to vstupní 
předpoklady, doplňují se žádosti o stano-

visko lékaře nebo psychologa ke způso-
bilosti absolvovat kurz. Vyjádření lékaře 
si může vyžádat i komise při posuzování 
žádosti o rekvalifi kaci. Obdobně bude 
postupováno u žádostí o zařazení do po-
radenských činností. 

Uchazeči o zaměstnání, který se účast-
ní rekvalifi kace nebo poradenské čin-
nosti, může být poskytnut příspěvek na 
úhradu souvisejících prokázaných nut-
ných nákladů /jízdné apod./.

Rekvalifi kace pro zájemce o zaměstná-
ní evidované na ÚP budou hrazeny pou-
ze výjimečně, je-li rekvalifi kace nezbytná 
pro zvýšení šance nalézt nové pracovní 
uplatnění, zejména zájemcům nad 50 let 
věku, osobám se zdravotním postižením 
a zájemcům o rekvalifi kace na obory 
dlouhodobě nedostatkové na trhu práce.

Rekvalifi kace zaměstnanců jsou ur-
čeny pro zaměstnance organizací, ve 
kterých má být uskutečněno hromadné 
propouštění dle § 62 zákoníku práce.

Při posuzování žádostí o příspěvky dle 
bodů I až III si úřad práce vyhrazuje prá-
vo udělit výjimku z této směrnice v sou-
ladu s § 33 zákona o zaměstnanosti.               

 V Prostějově dne 22. 12. 2009
 Vojtěch Pospíšil
 ředitel Úřadu práce v Prostějově

Podrobnější informace máte možnost 
získat osobně na oddělení trhu práce 
Úřadu práce v Prostějově, Plumlovská 
36, budova A, přízemí vlevo, případně na 
níže uvedených kontaktech.

telefony:  950 154 442, 
950 154 324, 950 154 440
mobil: 603 805 368

e-maily: veronika.berkova@pv.mpsv.cz,   
    vera.crhanova@pv.mpsv.cz,
                jaroslav.synek@pv.mpsv.cz.

Na poskytnutí fi nančních  prostředků Příspěvek lze získat až do výše 140 000,- Kč  ního tarifu z platového (mzdového) výměru,u visko lékaře nebo psychologa ke způso-

Směrnice Úřadu práce v Prostějově pro poskytování  finančních Směrnice Úřadu práce v Prostějově pro poskytování  finančních 
prostředků z aktivní politiky zaměstnanosti platná od 1. 1. 2010prostředků z aktivní politiky zaměstnanosti platná od 1. 1. 2010

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., 
místní organizace, Kostelecká 17, Prostějov,

informuje své členy, že v roce 2010 lze hradit členské příspěvky a zájezdy 
v kanceláři Svazu pouze  v úterý a čtvrtek: 10.00 – 12.00 hodin.

Zveme Vás na naplánované zájezdy v roce 2010:
1) Veĺký Meder     26.3.
2) Slavkov, Vyškov      9.4.
3) Bílá Lhota, Loštice, Bouzov   23.4.
4) Lešná      7.5.
5) Kopřivnice, Štramberk, Hukvaldy    4.6.
6) Jaroměřice, Třebíč    17.9.
7) Veĺký Meder     24.9.
8) Milotice, Šidleny    29.10.

Bližší informace na telefonních číslech:
588 000 167, 724 706 773
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Nabídkou těchto programů škola re-
aguje na potřeby trhu práce i na naše 
členství v Unii. V rámci uvedených 
programů usiluje o profi l odborně 
ekonomicky vzdělaného a jazykově 
vybaveného absolventa, který se dobře 
orientuje v tuzemských podmínkách 
a pravidlech podnikání, ale má také 
přiměřené znalosti evropského práva. 
Absolventa vybaveného znalostmi i do-
vednostmi pro samostatné podnikání, 
mezinárodní obchod a projektové ří-
zení. A také absolventů, kteří dovedou 
využít nabytých znalostí ke zkvalitnění 
služeb v perspektivní oblasti cestovní-
ho ruchu a k rozvoji turismu. O kvalit-
ní úrovni vzdělávacích programů školy 
svědčí i stále rostoucí počet těch, kteří 
po ukončení školy úspěšně studují nebo 
již vystudovali vysoké školy převážně 
ekonomického zaměření. 

Přestože jde o školu soukromou, 
jejíž absolvování vyžaduje fi nanční 
spoluúčast v podobě školného, připra-
vila v průběhu své patnáctileté exis-
tence k úspěšnému 
složení maturitní 
zkoušky již 642 stu-
denty. Uvedený počet 
absolventů je pád-
ným důkazem úspě-
chu soukromé školy, která si našla 
a také udržela své postavení v síti 
středních odborných škol regionu. 
A stejně jako ve většině zemí západní 
Evropy, je veřejností chápána jako je-
dinečná kombinace veřejného statku, 
tedy veřejné služby a soukromého pod-
nikání. Výsledkem dobrého smýšlení 
veřejnosti o úrovni a kvalitě vzděláva-
cích programů školy je stabilní počet 
uchazečů o studium i v době strmě kle-

sajícího počtu žáků v de-
vátých třídách základních 
škol. Zvyšující se prestiži 

školy napomohl v posledních letech 
i vstřícný postoj samosprávných orgá-
nů města při řešení problémů spoje-
ných s opakovaným stěhováním jejího 
sídla. 

Od svého vzniku je škola řádně 
akreditována Ministerstvem školství 
mládeže a tělovýchovy a zapsána do 
sítě středních odborných škol. Je proto 
i příjemcem státních dotací, které pou-
žívá výhradně k odměňování pedagogů. 
Zdrojem fi nancování provozu, zkvalit-
ňování materiálních podmínek studia 
a realizace rozvojových cílů školy je pak 
školné a příjmy z vlastních podnikatel-
ských aktivit. Jako výdělečný subjekt 
poskytující veřejnou služby je škola po-
vinna reinvestovat veškerý vytvořený 
zisk do zlepšování materiálního vy-
bavení a zlepšování podmínek studia. 
A to se jejímu zřizovateli i společnosti, 
která školu provozuje, daří. Ze zisku, 
nepřetržitě dosahovaného již v dese-
tileté časové řadě, tak jsou v dostateč-
né míře hrazeny náklady na nákupy 
moderního školního nábytku, obnovu 
technického vybavení dvou počítačo-
vých učeben, jazykových učeben a mul-

timediální posluchárny. Z vytvořeného 
zisku a statutárního fondu pak společ-
nost studentům přispívá na úhradu ná-
kladů na zahraniční zájezdy a exkurze. 
Hradí nákup učebnic, které zapůjčuje 
zdarma po celou dobu studia, přispívá 
na lyžařský výcvik, kulturní a sportovní 
akce a plně hradí několikadenní adap-
tační kurz pro studenty prvního roční-
ku. Nadaným studentům přispívá na 
úhradu nákladů spojených se studiem 
formou zvýhodněného školného.

Škola je tedy úspěšným podnikatel-
ským subjektem, který vlastními vzdě-
lávacími programy napomáhá k formo-
vání budoucích podnikatelů a zlepšení 
podnikatelského prostředí. Je i součástí 
procesu celoživotního vzdělávání, ne-
boť nabízí i dospělým zájemcům ná-
stavbové studium oboru Podnikání. 
Absolventům odborných učilišť umož-
ňuje doplnit si vzdělání a zvýšit kvali-
fi kaci denní i dálkovou formou studia. 
Tým zkušených učitelů ve studentech 
po celou dobu studia formuje a rozvíjí 
základní předpoklady podnikatelského 
úspěchu. Tedy respekt, službu, poznání 
a uplatnění vlastní hodnoty a zaníce-
nost. To vše v podmínkách pozitivního 
školního klimatu a osobního přístupu 
učitelů k žákům.    

Informace Školství 
a sociální oblastAktuálně SportKaleidoskop 

informací Volný čas

Odborné vzdělání podnikatelů na evropské úrovniOdborné vzdělání podnikatelů na evropské úrovni

Obchodní akademie Prostějov 
děkuje městu Prostějovu 

a všem sponzorům za fi nanční pod-
poru poskytnutou k zajištění oslav 

115. výročí založení školy.
 Ing. Petr Lipčík, ředitel školy

Poděkování Obchodní akademie 
Prostějov
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Směrnice Úřadu práce v Prostějově pro poskytování  finančních 
prostředků z aktivní politiky zaměstnanosti platná od 1. 1. 2010

Škola poskytuje střední vzdělání ve 
čtyřletém oboru 63-41-M/02 Obchod-
ní akademie zakončeném maturitní 
zkouškou. Cílem je připravit absolventy 
tak, aby uspěli při přijímacím řízení na vys-
oké školy a dokázali se uplatnit  i v praktick-
ém životě. 

Přijímací řízení
Pro školní rok 2010/2011 škola otevírá dvě třídy prvního ročníku po 32 žácích.
Přijímací zkoušky se nekonají, hlavním kritériem pro přijetí budou studijní vý-

sledky ze základní školy (z 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku) nebo odpovídajících 
ročníků nižšího gymnázia a pomocným kritériem další skutečnosti: účast a umístě-
ní ve školních, regionálních a celostátních soutěžích v  českém jazyce, matematice 
a v cizích jazycích. 

Uplatnění absolventů
Většina úspěšných absolventů školy (přes 90 %) se hlásí ke studiu na vysoké a vyšší 

odborné školy zejména s  ekonomickým zaměřením, jako např. VŠE Praha, ekono-
mické fakulty různých VŠ (VŠB Ostrava, Slezská univerzita Opava, VUT Brno), Mo-
ravská vysoká škola Olomouc, Regionální vzdělávací centrum Univerzity Tomáše 
Bati Zlín v Prostějově atd., ale i na právnické fakulty a univerzity.

Ostatní absolventi mají široké uplatnění v  ekonomických, obchodních, adminis-
trativních  a organizačních činnostech ve všech typech organizací.

Dne 4. 2. 2010 od 11.00 do 17.00 hod. pořádá škola Den otevřených dveří. Sr-
dečně zveme všechny zájemce o studium  k prohlídce školy. Ing. Petr Lipčík

 ředitel školy

Obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie

Tel./fax: 582 345 260
www.oapv.cz  ,         e-mail: podatelna@oapv.cz

Den otev ených dve í:  4. 2. 2010

OObchodní akademie,
Prost jov, Palackého 18

Střední odborná škola podnikání a obchodu 
v Prostějově je soukromým vzdělávacím zařízením, 
které poskytuje svým studentům odborné 
středoškolské vzdělání v oboru Ekonomika a podnikání 
specifi cky zaměřené na studium dvou, v regionu 
ojedinělých, vzdělávacích programů Podnikání v EU 
a projektové řízení a Řízení služeb a marketing turismu. 

sa
vá
šk
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Dvě prostějovské školy, konkrétně Gym-
názium Jiřího Wolkera a Střední odborná 
škola průmyslová a střední odborné učiliště 
strojírenské Prostějov, Lidická 4, získaly v zá-
věru loňského roku významné ocenění Olo-
mouckého kraje, certifikát Talent Olomouc-
kého kraje za péči o talentované studenty a za 
podporu nutnou k dosažení jejich význam-
ných úspěchů.

„Na našem gymnáziu funguje již ně-
kolik let systematická péče o talentované 
studenty, šest desítek žáků má individuálně 
upravený rozvrh tak, aby se mohli věnovat 
rozvoji svého talentu. Jde zejména o spor-
tovně nadané jedince, ale úspěchy sklízejí 
naši žáci i na poli přírodních věd. Ocenění 
Olomouckého kraje nás proto velmi těší. 

Samotné ohodnocení však bylo spojeno 
i s fi nanční dotací pro školu, kterou využi-
jeme pro nákup učebních pomůcek,“ shr-
nul ředitel GJW Michal Šmucr.

Ani druhá oceněná škola SOŠp a SOUs, 
Lidická 4 nezůstává ve výchově talentů 
pozadu. Zejména ve studentské odborné 
činnosti její žáci bodují. Výjimkou není 
ani uznání mezinárodní. „Připomeňme 
například Tomáše Nezvala a jeho vyná-
lez Automatického rybáře, s nímž uspěl 
na konferenci mladých talentů v Novém 
Mexiku nebo Honzu Nezvala, který se 
může pyšnit titulem Česká hlavička za 
oblast technických a přírodních věd s vý-
razným ekonomickým aspektem,“ při-
pomenula zástupkyně ředitele školy Iva 
Žitná.  -jg- 

St ední škola od vní
Prost jov, s.r.o.

Za Drahou 4239/2
Škola s 60-ti letou tradicí

_________________________________________________________________________________
2. kolo talentových zkoušek   - 12. 2. 2010   -    p ihlášky zasílejte ihned  
   Módní designér a vizážista     (Modelá ství a návrhá ství od v )

Grafika v reklamní praxi   
               

        Ostatní vyu ované obory:                                                                                 
 PODNIKÁNÍ V PROPAGA NÍ TVORB  - 4 roky
 ÍZENÍ OBCHODNÍCH A VÝROBNÍCH FIREM -4 roky
 OD VNÍ TECHNIK - 4 roky
UM NÍ ARANŽOVÁNÍ - ŠVP (Aranžér) – 3 roky

 TRADI NÍ KREJ Í - ŠVP (Krej í) – 3 roky
 PRODAVA  OD V , TEXTILU A DOPL K  - ŠVP (Prodava ) – 3 roky
 PODNIKÁNÍ - nástavbové studium pro všechny u . obory (denní – 2 r., dálkové  – 3 r.)

_________________________________________________________________________________
                      INFO:    tel., fax, zázn.:        582 311 171

www.artsspv.cz            e-mail: ssodev@pvskoly.cz
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Obdobně jako v předchá-
zejících letech, uskuteční se 
i letos anketa SPORTOVEC 
MĚSTA PROSTĚJOVA, or-
ganizovaná Komisí pro mlá-
dež a tělovýchovu Rady měs-
ta Prostějova. Ceny budou 
vyhodnoceným sportovcům 
předány na slavnostním galavečeru 
v pátek 5. února 2010 v hotelu Tennis 
Club.

„Odborná porota složená ze členů 
sportovní komise a sportovních novinářů 
hodnotí sportovce v kategoriích Sporto-
vec roku 2009, Sportovní tým roku, Talent 
roku, Mládežnický tým roku a opětovně 
budou další sportovci uvedeni do Síně 

slávy prostějovského 
sportu. V letošním 
roce je také znovu 
vyhlášena kategorie 
Sportovní událost 
roku a novinkou 
bude kategorie trenér mláde-
že. Jsme totiž přesvědčeni, že 

je na místě ocenit práci těchto obětavých 
lidí a zároveň víme, že je jich celá řada, 
takže nominace bude kvalitní.  Zapome-
nout nesmíme na kategorii Sportovní 
hvězda prostějovských médií, do níž se 
mohou zapojit například čtenáři Rad-
ničních listů. Vylosovaný tipující získá, 
jako v minulých letech, zájezd do Řecka 
od cestovní kanceláře HELLAS TOUR. 

Poukaz mu bude předán 
v rámci slavnostního gala-
večera, takže je nezbytné, 
aby hlasující čtenáři na sebe 
uvedli telefonický kontakt,“ 
připomenul předseda Komise 

pro mládež a tělovýchovu Rady města Pro-
stějova Michal Müller. 

 Své tipy na Hvězdu prostějovských 
médií zasílejte buď mailem na adresu: 
jana.gaborova@prostejov.eu nebo 
odevzdávejte na informační službě 
městského úřadu. Uzávěrka ankety je 1. 
února 2010.   - jg- 

Obdobně jako v předchá-
ejících letech uskuteční se

slávy prostějovského 
sportu V letošním

Poukaz mu bude předán 
v rámci slavnostního gala

Volíme nejlepšího sportovce města – zapojte se!Volíme nejlepšího sportovce města – zapojte se!

Kroužek Hanáci z Prostějova pořádá ve spolupráci se SČHAK
pod záštitou kulturní komise města Prostějova

v sobotu 13. února 2010 

od 13.00 hodin

GRAND PRIX V ŘEŠENÍ SUDOKU

od 15.30 hodin

GRAND PRIX V ŘEŠENÍ 
LOGICKÝCH ÚLOH

a od 17.30 hodin

PŘEBOR HANÉ v řešení křížovek 
a kreslených hádanek,

v neděli 14. února 2010 od 8.00 hodin

GRAND PRIX PROSTĚJOVA v řešení 
křížovek a hádanek ve dvou kategoriích.

Soutěže se konají v prostorách 
restaurace U tří bříz v Prostějově, Dolní 2.

Na vaši účast se těší Hanáci

Anketní lístek:
Jméno a příjmení navrhovaného sportovce:

Sportovní disciplína:

Jméno, příjmení a telefonický kontakt na navrhovatele:

Kroužek Hanáci z Prostějova pořádá ve spolupráci se SČHAK

Pozvánka na přebor

Pozvánka na hokej  
HK Jestřábi Prostějov

středa  03.02.10 HK Jestřábi Prostějov HC Bobři Valašské Meziříčí 18:00
neděle  14.02.10 HK Jestřábi Prostějov HC Nový Jičín 17:00 
neděle  21.02.10 HK Jestřábi Prostějov HC Zubr Přerov 17:00 
neděle  28.02.10 HK Jestřábi Prostějov HC Břeclav 17:00 
neděle  07.03.10 HK Jestřábi Prostějov HC Uničov 17:00

                        zdroj: www.hkjestrabiprostejov.cz 

A to do slova. I přes komplikace s do-
pravou, kdy České dráhy prodaly jízden-
ky na vlak až do koncového města Miko-
lajki, kam již několik měsíců žádný vlak 
nepřijel, se tanečníci i s doprovodem ro-
dičů a lektorek šťastně dopravili do mís-
ta konání Mistrovství světa Jazz dance 
a Světového poháru Modern dance. Celá 
výprava cestovala den předem, a tak ani 
čtyřhodinový skluz neohrozil reprezen-
taci na soutěži.

Ve středu 9. 12. 2009 se konalo Mistrov-
ství světa Jazz dance duet. Tanečnice Ve-
ronika Votavová a Iva Kuptíková obsadily 
krásné 13. místo. Jak řekla trenérka Petra 
Vránová: „Konkurence zde byla opravdu 
světová. Naše holky se postavily proti Ka-
naďankám, Polkám, Slovinkám, Italkám, 
Norkám a také nejlepším Češkám. Ostu-
du jsme si ale rozhodně neudělali. Světový 
směr jazzu je trošku jinde než tady v Če-
chách, tak alespoň víme, jak do budoucna. 
Mnoho tanečních párů bylo smíšených, 
což tanci dodá úplně jiný rozměr. “

Čtvrtek byl odpočinkový, ale i přesto 
jej všichni z TŠ Pirouette strávili na soutě-
ži, tentokrát ale v hledišti, kde bylo na co 
koukat.

V pátek 11. 12. probíhal Světový pohár 
Modern dance, prostějovskou Pirouette 

zde zastupovaly hned 2 choreografi e. Po 
ránu se předvedlo duo Petra Malindové 
a A nely Bouchalové s názvem Vlaštovko 
leť. Děvčata podala skvělý výkon a porota 
je ohodnotila 2. místem. Stříbrný pohár 
tak na ještě dlouhou dobu rozzářil oči 
obou dívek. Pár minut po polední došla na 
řadu i druhá choreografi e Kometa, kterou 
zatančily Petra Malindová, Nela Bouchalo-
vá, Vendula Vodáková, Zuzana Vodáková 
a Gabriela Přikrylová. Svým výkonem si 
děti vytančily 4. místo a ve své kategorii 
se tak staly nejúspěšnější z českých týmů. 
Choreografk a Tereza Sekaninová dodala: 
„ Je to výborný výsledek. Většina tanečnic 
se soutěžením a tancováním začala tepr-
ve když jsme taneční školu založili. Tento 
úspěch nás všechny moc potěšil a hlavně 
motivuje pro budoucí práci“.

Více o práci taneční školy 
najdete na www.pirouette.cz 

Taneční škola Pirouette Taneční škola Pirouette 
se ve světě neztratila!se ve světě neztratila!
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27. ledna 201027. ledna 20103232



Informace Školství 
a sociální oblastAktuálně Kaleidoskop 

informací SportKKKKKKKKKKKKKKKKKKKaaaaaaaaaaaaaallllllllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiidddddddddddddddddddoooooooooooooosssssssssssssskkkkkkkkkkkkkkkkkkkoooooooooooooopppppppppppppp 
informací

Kaleidoskop 
informací Volný čas

Zastupitelstvo města Prostějova 
v souladu s ust. § 10 písm. a), b), § 35 
a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o obcích“) vydalo na 
svém zasedání dne 22.12. 2009 tuto 
obecně závaznou vyhlášku (dále jen 
„vyhláška“)

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) K zajištění ochrany veřejného po-
řádku na území města Prostějova se vy-
mezují činnosti, které narušují veřejný 
pořádek ve městě nebo jsou v rozporu 
s dobrými mravy, ochranou bezpečnos-
ti, zdraví a majetku.

(2) Činností podle odstavce 1 je ruše-
ní nočního klidu.

(3) V rámci ochrany před rušením 
nočního klidu se stanoví podmínky pro 

pořádání, průběh a ukončení veřejnosti 
přístupných kulturních podniků, ze-
jména tanečních zábav a diskoték v po-
době živé i reprodukované hudby na 
veřejných prostranstvích.

Čl. 2
Omezení činnosti

(1) Noční klid je dobou od 22.00 hod do 
06.00 hod. V této době je každý povinen za-
chovat klid a omezit hlučné projevy.

(2) Organizátoři veřejnosti přístup-
ných společenských a sportovních akcí 
konaných na venkovních prostranstvích 
jsou povinni tyto akce ukončit do 22.00 
hodin.

Čl. 3
Výjimky ze zákazu rušení 

nočního klidu

(1) Z ustanovení čl. 2 odst. 2 této 

vyhlášky může Rada města Prostějova 
(dále jen „rada města“) svým usnese-
ním udělit výjimku konkrétní osobě na 
určité časové období nebo na pořádání 
určité akce.

(2) V případě pořádání veřejnosti 
přístupné kulturní akce musí být žádost 
o výjimku podána minimálně 30 dnů 
před termínem jejího konání.

(3) Žádost o výjimku k pořádání akce 
musí obsahovat:

a) identifi kaci osoby odpovědné za 
zajištění pořádku,

b) označení druhu akce, dobu a mís-
to konání, počátek a konec akce,

c) předpokádaný počet osob, které se 
akce účastní,

d) počet členů pořadatelské služby, 
příp. jakým způsobem bude zajištěn 
pořádek na akci.

(4) Žádosti o výjimku k pořádání 
akce (příloha č. 1) se podávají písemně 

na adresu: Městský úřad Prostějov, se-
kretariát starosty, nám. T.G. Masaryka 
130/14, Prostějov.

(5) Při udělení výjimky k pořádání 
akce může rada města stanovit závazné 
podmínky v rozsahu nezbytném k za-
jištění veřejného pořádku.

(6) Rada města může udělenou vý-
jimku v průběhu jejího trvání ode-
jmout, narušuje-li činnost v době noč-
ního klidu veřejný pořádek.

 
Čl. 4

Závěrečná ustanovení

(1) Tato vyhláška zrušuje obecně zá-
vaznou vyhlášku města Prostějova č. 
9/2009 o ochraně nočního klidu a regu-
laci hlučných činností.

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti 
dnem vyhlášení.

Obecně závazná vyhláška města Prostějova
č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Okresní hospodářská komora 
v Prostějově pořádá v lednu a únoru 2010 

tyto odborné semináře:
28.1.2010  17,00 - 19,00 hod, Národní dům Prostějov

ZELENÁ ÚSPORÁM a DOTACE OLOMOUCKÉHO KRAJE 
NA VÝMĚNU OKEN A ZATEPLENÍ

Přednáší JUDr. Bohuslav Švamberk a Helena Chalánková
Účast  Z D A R M A .

11.2.2010  9,00 – 13,00 hod, Restaurace U tří bříz – salonek, Prostějov
NOVELY ZÁKONŮ 2010 /DPH, DAŃ Z PŘÍJMU, 

NAVAZUJÍCÍ ZÁKONY
Přednáší Ing. Miroslava Mohylová

25.2.2008   9,00 – 12,30 hod, Národní dům, Prostějov
PRACOVNĚ PRÁVNÍ PŘEDPISY V ROCE 2010

Přednáší JUDr. Eva Slavíčková /Oblastní inspektorát práce/

Na každou akci je třeba se předem přihlásit na OHK v Prostějově, Lidická 6, 
tel.č.: 582 332 721, 582 332 489,

email: ohkpv@ohkpv.cz. 

Zde také získáte veškeré podrobné informace včetně výše účastnického poplatku.
 Helena Chalánková, ředitelka OHK v Prostějově

Nabízím volnou kapacitu při pomoci 

ODKLÍZENÍ SNĚHU ZE STŘECH.
Naše společnost je schopna zajistit rizikové 

odklízení sněhu ze střech v rámci Olomouckého kraje.

 Michal Borůvka  Tel: 737 158 305
   www.borx.cz

LLéto v  Bradavicích 
Prázdninová škola ar a kouzel – 7. ro ník 

zážitkové hry v p írod
6 dn  zábava sta í i noví

kamarádi pohyb+tvo ení no ní
dobrodružství koupání- bazén
romantická cesta vlakem d ev ný srub
v území zakázaného lesa 

ubytování a strava-penzion pohoda šubí ov
 

P íb h Harryho Pottera a jeho p átel vrcholí.
 Je nutné nalézt všechny viteály– ásti Voldemortovy duše 

a sou asn  vypátrat pravdivost legendy o relikviích smrti!
 P idej se k nám p i kone ném zú tování se zlem 

na hrad  v Bradavicích!!!  

I. turnus: 11. – 16. ervence 2010 6 - 9 let 

  II. turnus: 18. – 23. ervence 2010 9 -11 let 

  III. turnus: 25. – 30. ervence 2010 11 -14 let 

cena: 1.900,-K
Kapacita omezená-pro rezervaci záloha: 1.000K  od 1.1.2010 
Sportcentrum-DDM, Vápenice 9, Prost jov, tel.582     344     125  
mkoudelkova@sportcentrumddm.cz, www.sportcentrumddm.cz

27. ledna 201027. ledna 2010 3333



Termín 
vydání

Uzávěrka 
příspěvků

Uzávěrka 
inzerce

27. 1. 2010  13. 1. 20.  1. 
24. 2. 2010 10. 2. 17. 2. 

31. 3. 2010 17. 3. 24. 3. 
28. 4. 2010 14. 4. 21. 4. 
26. 5. 2010 12. 5. 19. 5. 
30. 6. 2010 16. 6. 23. 6. 

Termín 
vydání

Uzávěrka 
příspěvků

Uzávěrka 
inzerce

28. 7. 2010 14. 7. 21. 7. 
25. 8. 2010 11. 8. 18. 8. 
29. 9. 2010 15. 9. 22. 9. 

27. 10. 2010 13. 10. 20. 10. 
24.11.2010 10.11. 17.11.
22.12.2010 13.12. 13.12.

Termíny vydání Radničních listů v roce 2010
Termín Uzávěrka Uzávěrka Termín Uzávěrka Uzávěrka

Od 15. září 2009 platí nová 
vyhláška Ministerstva dopravy 
č. 283/2009, která řidiče zbavila 
povinnosti vozit s sebou rez-
ervní pneumatiku. Řidič musí 
mít buď smlouvu s asistenční 
fi rmou, nebo opravnou lepicí 
sadu. Tato opravná sada nebo 
náhradní kolo však nezabrání de-
fektu. 

Firma V&W MORAVA s.r.o. uvedla 
koncem minulého roku na český trh 
unikátní výrobek Ride-On, který defektu 
předchází.

Co je to Ride-On?
Ride-On je revoluční samozacelovací 

gel, který chrání pneumatiky před defek-
tem i během něj. Přitom jde o ochranu 
komplexní, nikoli pouze dojezdovou, 
jako je tomu u podobných produktů! 
Díky jeho působení v pneumatice totiž 
ani nepoznáte, že k propíchnutí došlo. 
Po vytažení nebo vypadnutí předmětu, 
který způsobil perforaci pneumatiky, se 
vzniklý otvor zacelí gelem přímo zevnitř 
pneumatiky, aniž by bylo nutno vyhledat 
pneuservis! Ušetříte tak dvakrát – jak 
cestu do servisu, tak i opravu pneuma-
tiky. 

Kdo všechno Ride-On ocení?
Zcela určitě každý, kdo už někdy pích-

nul a byl nucen na silnici nebo někde v lese 
měnit kolo. Třeba v mrazu či v horku, 
v dešti či ve větru, po tmě nebo prostě jen 
v časové tísni. Ride-On bezesporu ocení 
těhotné ženy, rodiny s dětmi, starší lidé, 
prostě úplně všichni, kteří si třeba jen 
dovedou představit, co to obnáší pích-
nout kolo a jaké nebezpečí přináší výměna 
pneumatiky na dálnici.

Pro jaká vozidla je 
Ride-On vhodný?

Ride-On je vhodný pro všechny 
typy vozidel – osobní a dodávkové, 
nákladní, zemědělské a stavební 
stroje, motocykly, čtyřkolky, jízdní 

kola.

Je Ride-On určen pouze 
pro nové pneumatiky?

Ride-On si můžete nechat aplikovat jak 
do nových, tak i jetých pneumatik. Vydrží 
Vám po celou dobu životnosti pneumatiky.

Co se stane při výměně 
letních pneumatik 
za zimní a naopak?

Při demontáži pneumatiky ji uschováte 
do igelitového pytle, abyste zabránili vnik-
nutí vlhkosti, a to je vše. Pneumatiku opět 
znovu bez problémů použijete.

Kolik stojí Ride-On?
To záleží na rozměru pneumatiky. Např. 

za Škodu Octavii s rozměrem pneu 195/65 
R15 zaplatíte v pneuservisu za aplikaci do 
všech čtyř kol přibližně 1450,00 Kč s DPH.

Kde mi Ride-On naaplikuji?
V Prostějově je k dostání v Pneuservisu Florýk 

s. r. o. na Kralické ulici. Mimoprostějovským 
zákazníkům doporučíme ten pneuservis, o kterém 
víme, že tento produkt nabízí, a který je k jeho 
bydlišti v rámci České republiky nejblíže.

Dopřejte si klidnou a bezpečnou
jízdu Vás i Vašich blízkých.

Další užitečné informace o výrobku
naleznete také na www.ride-onczech.cz

o
de-

Od 15 září 2009 platí nová Pro jakáká vozidla je

SPORTCENTRUM – DDM                                          

pořádá

9-ti denní pobytově-poznávací zájezd
ITÁLIE – CAORLE, KEMP SAN FRANCESCO

Caorle je kouzelné městečko, ležící asi 60 km severně od Benátek. 
Kemp San Francesco leží necelých 10 km od Caorle na ploše 30 
ha zelené plochy nabízí 8 sladkovodních bazénů, sportovní centrum 
s fotbalovým, volejbalovým, basketbalovým a tenisovým hřištěm, 3 
restaurace a obchodní centrum. 
Ubytování:  mobilhome pro 4 až 5 osob b(2 oddělené ložnice, 

kuchyňka, soc. zařízení) jsou umístěny v polostínu to-
polů asi 500 m od moře.

Pláž:  pláž je prostorná, písečná, volně přístupná,
 vstup do vody je pozvolný
Termín: 28.8. – 5.9.2010  
Cena:  5.500,-Kč/os.
Stravování:  rozšířená česká polopenze (k obědu polévka)   
Cena zahrnuje:  Dopravu autobusem, ubytování v mobilhomech, 

česká rozšířená polopenze (na oběd polévka), spo-
třebu energie, závěrečný úklid, pojištění cestovní 
kanceláře proti úpadku, povlečení.

Cena nezahrnuje:  cestovní pojištění, fakultativní výlety, vratnou kauci.
 - nabídka fakultativních výletů – Caorle, Benátky. 

Pedagogický dozor a program pro děti zajištěn!!!
Závaznou přihlášku a zálohu ve výši  3 000,-Kč/osoba odevzdat 

na Sportcentrum - DDM do  28.2.2010!
Informace: Mgr. Tereza Zajíčková, tel. 582 332 297,

e mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz

Chcete inzerovat 
v Radničních listech? 

Volejte 608 022 023!
 Vše ostatní 

zařídíme za Vás!


