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Vánoce šťastné 
a veselé

Vánoce při vší poezii a vůních a 

radostech nesou s sebou také různé 

zátěže a stresy, pocit, že něco nestih-

neme, neuděláme včas a nebudeme 

tam, kde bychom být měli. Už starý 

řecký filozof preferoval zásadu při-

měřenosti. Nic by se nemělo přehá-

nět. Ani množství dárků, ani příliš 

mnoho jídla a pití. Prostě vše s mí-

rou. 

Často o vánočním čase nemáme 

ani pomyšlení na hlubší smysl Vánoc, 

na jejich ztišené ale vroucí poselství 

o lidském srdci, které touží po lásce. 

Vánoce jsou dobou vzájemného ob-

darování. Darovat ovšem můžeme ně-

jaké pěkné věci, pěkné knihy. Darovat 

ale můžeme i věci, které třeba zdán-

livě nic nestojí, jako je úsměv, projev 

přátelství, trpělivost, ochota pomoci, 

podaná ruka.

To pak je něco, co zazáří jako bet-

lémská hvězda do našich životů. A 

když jsme u té hvězdy , lidé ji často 

zobrazovali jako kometu. Později se 

astronomové snažili vypočítat, co by 

to mohlo být za jasnou hvězdu, která 

vedla mudrce od východu až do Bet-

léma.Mudrce ovšem, nikoliv krále, to 

je až pozdější tradice, která pak ještě 

obdařila krále jmény Kašpar, Meli-

char a Baltazar, ačkoliv v textu evan-

gelií jména nemají a nejsou ani králo-

vé, jsou to mágové.

Vážní a vážení astronomové se 

snažili hvězdu zařadit do jim zná-

mého vesmíru. Betlémskou hvězdu 

spojovali často s  konjunkcí Jupitera 

a Saturna v  souhvězdí Ryb v  roce 7 

před naším letopočtem, před naro-

zením Krista. Tak věhlasný astronom 

Johann Kepler pozoroval 17. prosin-

ce 1630  jinou konjunkci Jupitera a 

Saturna a předpokládal, že v  roce 7 

před naším letopočtem byla taková  

konjunkce opakovaná, trojitá, a to 

koncem května, koncem září a začát-

kem prosince. Takový úkaz pak mohl 

být dobovými mágy v Judei a blízkém 

okolí vykládán jako znamení zrození 

židovského krále, protože Jupiter je –

jak známo- planeta královská, Saturn 

symbolizoval Židy a souhvězdí Ryb 

snad symbolizovalo oblast dnešní 

Palestiny. Astronomických úvah bylo 

více a vedly i k jiným rokům, než byl 

rok 7 př.n.l.

Je třeba i připomenout, 

že rok 0 byl stanoven 

zpětně až po staletích a 

neměl tedy exaktní plat-

nost. Důležité pro nás 
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ovšem je , že tím byl dán základ nové-

ho letopočtu, který se  užívá dodnes, 

ovšem nikoliv na celém světě. Musli-

mové počítají svůj letopočet od roku 

622, kdy Mohamed odešel /uprchl / 

z  Mekky do Mediny, To je ovšem již 

jiná kapitola.

Výklad jevů na hvězdné obloze byl 

vždy brán velmi vážně. Můžeme snad 

ale říci, že pro mágy byla betlémská 

hvězda orientující je  v jejich hledání 

.Oni viděli její jas a vnímali její sílu, 

astronomické parametry zřejmě ne-

řešili. Poselství této hvězdy zůstává, i 

když diskuse o jejím reálném zakot-

vení v čase a prostoru nekončí.

PhDr. Václav Kolář, zastupitel

29

22. prosince 201022. prosince 2010 33



Aktuálně Informace Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací SportVolný čas

Určení uvolněné členky 
Zastupitelstva města 

Prostějova s odpovědností 
za realizaci Projektu Zdravé 
město a místní Agendu 21
Zastupitelstvo města Prostějova ur-

čilo RNDr. Alenu Raškovou jako poli-

tičku s  odpovědností za realizaci Pro-

jektu Zdravé město a místní Agendy 21.

Dopis právního zástupce 
obce Držovice

Zastupitelstvo města Prostějova po-

věřilo Radu města Prostějova zaháje-

ním jednání s obcí Držovice o možnos-

ti uzavření mimosoudního vyrovnání 

majetkových nároků obce Držovice, 

souvisejících se vznikem obce Držovi-

ce, s tím, že o konečné výši mimosoud-

ního vyrovnání by jménem města Pro-

stějova rozhodlo Zastupitelstvo města 

Prostějova.

Změna organizační struktury 
Městské policie Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova 

schválilo organizační strukturu včetně 

systemizace pracovních míst a pracov-

ních funkcí Městské policie Prostějov 

s účinností ke dni 1. 1. 2011 dle předlo-

ženého návrhu.

Závazek na vyčlenění 
fi nančních prostředků 

na fi nancování projektu
Rekonstrukce zámku

v  Prostějově pro potřeby výuky ZUŠ 

V. Ambrose spolufi nancovaného z  ROP 

Střední Morava

Zastupitelstvo města Prostějov schvá-

lilo závazek města, že na realizaci akce 

Rekonstrukce zámku v  Prostějově pro 

potřeby výuky ZUŠ V. Ambrose vyčlení 

na spolufi nancování projektu v rozpočtu 

města na rok 2011 fi nanční prostředky ve 

výši 9 304 329,- Kč a  v  rozpočtu města 

na rok 2012 fi nanční prostředky ve výši 

10 557 777,- Kč a zajistí po dobu udrži-

telnosti projektu provozní výdaje z vlast-

ních zdrojů.

Přijetí dotace ze Státního fon-
du České republiky 

pro podporu a rozvoj 
české kinematografi e

Zastupitelstvo města Prostějova 

schválilo přijetí dotace ze Státního 

fondu České republiky pro podporu 

a  rozvoj české kinematografi e na akci 

"Digitalizace kina Metro 70 v  Prostě-

jově" ve výši 800 000,00 Kč, a Smlouvu 

o poskytnutí účelové dotace ze Státní-

ho fondu České republiky pro podporu 

a rozvoj české kinematografi e dle přilo-

ženého návrhu.

Program regenerace 
městské památkové zóny 

Prostějov v roce 2011
Zastupitelstvo města Prostějova 

schválilo zařazení obnovy níže uvede-

ných objektů do Programu regenera-

ce městské památkové zóny Prostějov 

v roce 2011

Změna právní úpravy 
místního poplatku za provoz 

systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů

Zastupitelstvo města Prostějova vyda-

lo obecně závaznou vyhlášku o místním 

poplatku za provoz systému shromažďo-

vání, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a  odstraňování komunálních odpadů 

(dále jen "poplatek za komunální od-

pad") s tím, že sazba poplatku za komu-

nální odpad na rok 2011 bude stanovena 

ve výši 492 Kč, z toho v článku 6 odst. 1 

písm. a) ve výši 242 Kč, v článku 6 odst. 1 

písm. b) ve výši 250 Kč.

Výpis z usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne 23. 11. 2010

kulturní památka vlastník kulturní památky druh prací

Nová radnice město Prostějov obnova dveří s vitrážemi ve 
vestibulu radnice

kostel sv.Jana 
Nepomuckého

Českomoravské provincie 
Hospitálského řádu sv.Jana z 
Boha-Milosrdných bratří

obnova nástěnných maleb v 
kostele, horní část pravé polovi-
ny 3.travé lodi

zámek město Prostějov obnova východního křídla zám-
ku, východní a část jižní fasády

Národní dům město Prostějov obnova dveří do pokladny
Nový dům, 
T.G.M.18

Ing.Kamil Krátký, Ing.Pavel 
Krátký, František Opletal obnova portálu domu

TERMÍNY JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA PROSTĚJOVA V ROCE 2011:

   15. 2. 2011     26. 4. 2011     14. 6. 2011           
   20. 9. 2011     8. 11. 2011     20. 12. 2011

V pátek 31. 12. 2010

(na Silvestra) 

bude zkrácena provozní 

doba Městského úřadu 

Prostějov, 

a to do 12:00 hodin.

V neděli 2. 1. 2011 bude 

Regionální informační

 centrum,

Pernštýnské náměstí 8 

(zámek)  uzavřeno.

Děkujeme za pochopení

Finanční výbor

Předseda: Ing. Radek Zacpal

Členové:

Ing. Jaroslav Čížek

Ing. Pavel Burša

Mgr. Dagmar Nováková, 

Ing. Jiří Pospíšil

Petr Sedláček

Ing. Rudolf Raška

Ing. Petr Šilhánek

Ing. Petr Kousal  

tajemnice komise: Miluše Šafandová, 

zaměstnankyně fi nančního odboru MěÚ

Kontrolní výbor

Předseda: PaedDr. Jaroslav Šlambor

Členové: 

Mgr. Martina Radkovičová

Renata Kaprálová

Jiří Schlesinger

JUDr. Ing. Jiří Pudil

Ing. Václav Kopečný, CSc.

MVDr. Zuzana Bartošová

tajemnice komise: Jitka Volfová, zaměstnankyně odboru 

občanských záležitostí MěÚ

Komise pro Regeneraci 
městské památkové zóny

Předseda: Mgr. Miroslav Chytil, PhD.

Členové:

Mgr. Jiří Pospíšil, místostarosta města

Petr Lepša 

Jiří Svatoš 

Ing. Miroslav Zikmund 

Ing. Václav Šmíd 

zástupce Památkového ústavu, pracoviště Olomouc, 

zástupce Krajského úřadu Olomouckého kraje, 

 Ing. Antonín Zajíček, vedoucího odboru rozvoje a in-

vestic MěÚ 

 Ing. Radim Carda, vedoucí fi nančního odboru MěÚ 

 PaedDr. František Říha, vedoucí odboru školství a kul-

tury MěÚ 

 Ing. Jan Košťál, vedoucího stavebního úřadu MěÚ

 Mgr. Daniel Zádrapa, vedoucího oddělení památkové 

péče odboru správy majetku města MěÚ

tajemnice komise: Vlasta Kroupová, zaměstnankyně od-

boru správy majetku města MěÚ

Výbory a komise Zastupitelstva 
města Prostějova
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Velkolepá dvoudenní akce se odehrála 

na prostějovském náměstí T.G.Masaryka 

ve dnech 9. a 10. prosince. Návštěvníci měli 

možnost zhlédnout vojenskou techniku, 

kterou 601. Skupina speciálních sil využívá 

například ve svých misích. Kromě toho byla 

na slavnostním zahájení akce pokřtěna kniha 

Dum spiro spero, což je rozsáhlá publikace 

věnovaná vypravováním a vzpomínkách 

konkrétních vojáků, kteří prošli elitní jednot-

kou. Autorem knihy je známý vojenský histo-

rik Eduard Stehlík. Dum spiro spero je však 

zároveň mottem 601. Skupiny speciálních sil. 

Krátce po křtu publikace prolétly nad hlava-

mi diváků bojové vrtulníky a stíhačky Gripen. 

Následovala prohlídka techniky či projekce 

snímků ve vojenských stanech. Velkému zá-

jmu se ještě před vypuknutím parády těšil stan 

nebo spíše polní kuchyně, v níž se servíroval vo-

jenský guláš a čaj. Dvoudenní přehlídku oko-

řenilo také čtvrteční vystoupení souboru On-

dráš nebo páteční koncert Posádkové hudby. 

   „Jsme si vědomi, že Prostějov se díky vojá-

kům stal významným posádkovým městem a 

díky 601. Skupině speciálních sil také městem, 

s nímž je spojena elitní jednotka Severoatlan-

tické aliance,“ uvedl starosta města Miroslav 

Pišťák.  -jg-

„Ve výběrovém řízení na 

rekonstrukci radniční věže 

zvítězila prostějovská fi rma 

INGREMO. Rekonstrukce 

zahrnuje výstavbu nového 

schodiště, posílení stropů, 

které jsou v  současné době 

tvořeny pouze štíhlou železobetonovou 

konstrukcí, aby tak byla zajištěna dosta-

tečná únosnost stropů. Těmito úprava-

mi bude umožněno případné zpřístup-

nění věže pro veřejnost. Povrchy stěn 

budou ponechány v podobě stávajících 

režných omítek, podlahu bude tvořit 

ocelový plech nové ocelové konstrukce 

stropu. Úpravy navrhl architekt Beran. 

Dále bude z  věže odstraněna elektro-

komunikační technika, která je zde 

v  současné době umístěna.  Uvolněné 

prostory budou využity pro trvalou vý-

stavní expozici s tematikou Prostějova 

a prostějovské radnice a budou zde vy-

staveny i exponáty z regionu,“ vysvětlil 

místostarosta města Zdeněk Fišer.

Předpokládané náklady na rekonstruk-

ci se budou pohybovat kolem částky 6 

milionů 100 tisíc korun, z čehož až 85% 

může být fi nancováno z evropských fon-

dů. Mgr. Jana Gáborová, 

 mluvčí MěÚ Prostějov

Na snímku zleva: plukovník ve výslužbě Jindřich Starý, bývalý starosta Miroslav Zikmund, bývalý starosta Jan Te-

sař, místostarostka Alena Rašková, místostarostka Ivana Hemerková, brigádní generál Rostislav Pilc, generálpo-

ručík Ondrej Páleník, starosta města Miroslav Pišťák

Rekonstrukce radniční věže se blížíRekonstrukce radniční věže se blíží
Už ve druhé polovině ledna 2011 bude zahájena rekonstrukce radniční 

věže. Akce potrvá až do konce července příštího roku.
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Oznámení Moravské vodárenské
V průběhu měsíce ledna se uskuteční odečty 

vodoměrů v městě Prostějově.

Ještě před spadem prvního sněhu se 

ve městě Prostějově objevily první ta-

bule upozorňující na úseky chodníků, 

které nebudou v zimě udržovány. 

„Toto označení vybraných chodníků 

jsme vytyčili na základě loňských zku-

šeností v souladu se schváleným plá-

nem zimní údržby. Přijímáme v  této 

souvislosti připomínky od občanů, 

kteří jsou znalí místních poměrů a je-

jich  návrhy na případnou úpravu zim-

ní údržby chodníků zvážíme. Návrh 

ploch v zimě neudržovaných byl zpra-

cován  s ohledem na fi nanční náročnost

zimní údržby, přesto rád uvítám podněty 

k diskusi, jak zajistit bezpečné chodníky 

na frekventovaných trasách i po dobu 

zimy,“ říká místostarosta Jiří Pospíšil od-

povědný mimo jiné za komunální služby.

V  souvislosti s  údržbou chodníků je 

však také nutno mít na mysli průchod-

nost či průjezdnost chodníků. Často 

úklid pomocí techniky komplikují ne-

správně zaparkovaná vozidla nebo jiné 

překážky na chodníku (viz ilustrační fo-

tografi e).

Své podněty můžete psát elektronicky na 

tuto adresu: jana.gaborova@prostejov.eu

 Mgr. Jana Gáborová,

 mluvčí MěÚ Prostějov

Ceny Města Prostějova za rok 
2010 – nominujte osobnosti!

Svoz odpadu o svátcích 
a provoz sběrných dvorů
Svoz komunálního odpadu bude v období vánočních a novoročních svátků probíhat 

beze změn. Odpad se bude tedy svážet i 24. 12. a 31. 12. dle svozového harmonogramu. 

V době vánočních svátků 24.-26.12.2010 a na Nový rok 1.1.2011 budou sběrné 

dvory v Prostějově uzavřeny.  Děkujeme za pochopení

Cena vody platná od 1. 1. 2011: (údaje v K /m3) 

Prost jovsko 2010  
 bez DPH 

2011 
bez DPH

2011 
v etn  DPH 10% 

vodné 30,42 32,55 35,80 

sto né 25,08 26,84 29,52 

vodné + sto né 55,50 59,39 65,32 

Od 1. ledna příštího roku schválila vlast-

nická společnost Vodovody a kanalizace 

Prostějov, a.s. zvýšení ceny pro vodné a 

stočné. Ke zvýšení ceny dochází v souvis-

losti s předpokládanou infl ací, dále v sou-

vislosti s poklesem objemů vody pitné i od-

kanalizované a s tím souvisejícím nárůstem 

fi xních nákladů na m3 a v neposlední řadě i 

s navýšením zdrojů nutných k zajištění re-

produkce infrastrukturního majetku.

Zatímco letos většina obyvatel 

Prostějovska zaplatí za 1 m3 vodného a 

stočného 61,05 Kč (s DPH), tak od nového 

roku to bude v  celé tarifní oblasti 65,32 

Kč (s DPH) za 1 m3. Cena tak v průměru 

vzroste o 7 %. Schválené zvýšení cen 

má dopad na fi nanční situaci průměrné 

čtyřčlenné rodiny ve výši 41,- Kč za měsíc.

Cena vodného a stočného 
pro rok 2011 (Prostějovsko)
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Okrsková služba v  našem městě 

funguje již pátým rokem. Hlavním 

cílem je zajišťovat pro občany služ-

bu – ochranu životů, zdraví, majetku, 

v  daném okrsku, přiblížit policejní 

služby občanům. Úkolem okrskářů 

je starost o svěřený okrsek, o potřeby 

obyvatel v oblasti veřejného pořádku, 

za okrsek mají osobní odpovědnost. 

Od 1.1.2011 dochází k rozšíření okrs-

ků z původních 6 na nových 8 okrsků. 

Ke změnám nedochází pouze u okrsku 

č. 5 – Vrahovice. U ostatních dochází 

ke změnám v příslušnosti jednotlivých 

částí města, ulic do okrsků. Tato změna 

byla nutná za účelem zmenšení území 

okrsků. Viz mapa okrsků.

Okrskáři vykonávají službu v  ran-

ních a odpoledních směnách, je-li to 

nutné, jsou v  ulicích i v  noci, či o ví-

kendu. Jedná se o jednočlenné hlídky 

a je velmi důležité, aby byli v  okrsku 

viditelní. Okrskáři mají vizitky, ko-

munikují v  okrsku nejen s  občany, ale 

i s institucemi, organizacemi, společně 

mají řešit problematiky. Vztahy mají 

být založeny na otevřené komunikaci. 

Jak okrskáře můžete kontaktovat?

Jsou vybaveni mobilními telefony 

(čísla uvedeny níže), elektronicky mů-

žete psát na okrskar@mpprostejov.cz 

nebo na emailovou adresu viz mapka, 

písemně poštou, najdete je i na webo-

vých stránkách města www.prostejov.

eu. Mobilní telefony jsou přístupny ne-

přetržitě, v době nepřítomnosti okrská-

ře je telefon přesměrován na operační 

středisko, které Vaše oznámení vyřídí. 

Pokud chcete oznámit protiprávní 

jednání, jehož řešení nesnese odkladu 

(např. momentálně někdo poškozuje 

lavičku), je věc nutné řešit ihned, proto 

je třeba volat na tel. 156. Takové přípa-

dy řeší hlídková služba. Stejně tak na 

toto telefonní číslo můžete volat i pro-

blémy v dopravě. 

Mgr. Jan Nagy, 

 ředitel MP Prostějov

Od 1. 1. 2011 dochází k rozšíření okrskové služby

Město Prostějov bude od 1.1.2011 

poskytovat službu občanům, zdravot-

nickým zařízením a školským zaříze-

ním spočívající v  předávání aktuální 

informace o nastalém zhoršení či 

opětovném zlepšení kvality ovzduší, 

tzv. „smogové situaci“, za kterou je 

považován zvýšený obsah polétavého 

prachu v  ovzduší. Aktuální hodno-

ty množství polétavého prachu jsou 

měřeny na automatizované stanici 

ČHMÚ v  Prostějově a výsledky těch-

to měření jsou ukládány na webové 

stránky ČHMÚ: http://portal.chmi.cz/

files/portal/docs/uoco/web_genera-

tor/actual_hour_data_CZ.html

 kde je možné nahlédnout v kterou-

koli denní hodinu. Pracovníci MěÚ 

budou sledovat tyto naměřené hod-

noty, vyhodnocovat aktuální stav a 

v případě zhoršení stavu ovzduší polé-

tavým prachem uveřejní na stránkách 

města Prostějova zprávu o vyhlášení 

smogové situace, která může mít  vliv 

na osoby alergiky, astmatiky, kardiaky, 

revmatiky, malé děti a osoby se sní-

ženou imunitou. Součástí informace 

o oznámení o zhoršení stavu ovzduší 

bude i upozornění občanům, jak by 

měli svým jednáním minimalizovat 

množství vypouštěných   škodlivin do 

ovzduší. V  tuto dobu by měli být ob-

čané ohleduplní ke svému okolí, vyu-

žívat ekologická paliva oproti tuhým 

palivům, měli by přednostně využívat 

městské hromadné dopravy. O ukon-

čení oznámené smogové situace, při 

které budou překročeny dvojnásobně 

limity pro průměrné denní koncentra-

ce prachových částic PM10, bude opět 

pracovníky MěÚ Prostějov uveřejněna 

zpráva na webových stránkách města 

Prostějova.

-odbor životního prostředí-



Vyplněné anketní lístky můžete odevzdat do 28. 2. 2011 
na Informační službě Městského úřadu Prostějov,  nám. 

T.G.Masaryka 130/14 nebo na Regionálním 
informačním centru, (zámek), Pernštýnské nám. 8.

Město Prostějov zpracovalo žádost na 

Podporu systému na separaci bioodpadu 

ve městě. V žádosti o podporu    systému 

byly zahrnuty části města, kde zástavba 

rodinných domů je předpokladem vzniku 

bioodpadu vzniklého z údržby zahrádek. 

Cílem projektu je snížit podíl biologicky 

rozložitelného odpadu v  běžném komunál-

ním odpadu obyvatel. Pro zvýšení podílu 

separovaného bioodpadu chceme využít 

dotace na nákup sběrných nádob nebo kom-

postérů, které budou zapůjčeny občanům. 

K tomu poslouží anketa, v níž obyvatelé uve-

dou, jestli se chtějí zapojit do třídění odpadu. 

V první fázi půjde o lokality tvořené z pře-

vážné většiny zástavbou rodinných domů, 

které produkují bioodpad ze zahrad – přede-

vším o trávu, listí a domácí bioodpad. Jedná 

se o Žěšov, Vrahovice, Čechůvky, Domamy-

slice, Čechovice, Krasice. 

Jak často se bude 
provádět svoz?

V dané lokalitě by svoz směsného komu-

nálního odpadu a bioodpadu probíhal střída-

vě 1 x za 14 dní. 

K četnosti svozu se občan může vyjádřit ve 

výše zmíněné anketě.

V čem se bude soustřeďovat bioodpad?

Pro sběr, resp. svoz bioodpadu budou vy-

užity speciální sběrné nádoby na bioodpad. 

S ohledem na svoz odpadu v intervalu 14 dní 

budou využity kapacitně odpovídající ná-

doby o objemu 140 l – např. Compostainer 

CT 140 l. Aby nedocházelo k hnití obsahu a 

vytváření nepříjemného zápachu, bude do 

nádoby přiváděn kyslík speciálními otvory, 

které zajistí intenzivní provětrávání. Nosnost 

nádoby bude minimálně 50 kg, provedení 

bude v barvě hnědé.

Co patří do sběrné nádoby?

Do sběrné nádoby bude možné vhazo-

vat bioodpad z údržby zahrady – listí, tráva, 

zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny, květiny, 

kousky větví, piliny, popel (pouze ze spálené-

ho dřeva) a ovoce. Do nádoby bude možné 

vyhazovat i kuchyňský – domácí bioodpad 

jako jsou zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáč-

ky, kávová sedlina, skořápky vajec apod.

Jaký bude přínos systému 
na separaci bioodpadu ?

Roční produkce komunálního odpadu na 

1 obyvatele v Prostějově je 197 kg.  Počet oby-

vatel v uvedených částech města bez velkých 

obytných domů je cca 5904 osob co předsta-

vuje  za rok 1163 t komunálního odpadu a 

25 % úspora při separaci BRO je 879 000 Kč. 

Největší přínos bude v tom, že bioodpad se 

nedostane na skládku komunálního odpadu, 

kde se tak nebudou vytvářet složky zhoršující 

životní prostředí. 

Jak bude mít možnost 
domácnost získat sběrnou 

nádobu na bioodpad?
Přihlásí se na MěÚ Prostějov Odbor ko-

munálních služeb (dále jen  OKS) písemně a 

podepíše smlouvu o zápůjčce sběrné nádoby. 

Občané, kteří vyplní anketní lístek ve kte-

rém  uvedou, že mají zájem o zapojení do 

systému třídění bioodpadu a vyplní tabulku 

budou zahrnuti do seznamu žadatelů. On-

-line anketa bude probíhat i na webových 

stránkách města Prostějova www.prostejov.

eu Bližší informace o způsobu předání ná-

dob bude uvedeno v tisku, na internetu a na 

Úřední desce. 

Anketní lístky mohou občané 
odevzdávat do uren na těchto 

sběrných místech:

Domamyslice – samoobsluha u točny

Čechovice – samoobsluha

Krasice – samoobsluha na ul. Západní (bý-

valá Sandra)

Vrahovice – samoobsluha na ul. Vrahovic-

ká u Hloučele

samoobsluha v Trpínkách

Žešov – hospoda

Informace o projektu na sběr BIOodpadu v Prostějově

Jaká je podmínka 
pro bezplatné zapůjčení 

sběrné nádoby 
nebo kompostéru ? 

- Trvalý pobyt žadatele v katastru města 

Prostějov 

- Oplocená zahrada. 

- Aktivní využití kompostéru, sběrné 

nádoby. 

- Doba používání bude stanovena v závislosti 

na podmínkách stanovených OPŽP. Kompo-

stér nebo sběrná nádoba na bioodpad bude 

zájemci poskytnuta formou smlouvy o vý-

půjčce. Kontrolu bude provádět určený pra-

covník města nejméně jednou za 6 měsíců a 

o této kontrole provede zápis, který obě strany 

stvrdí svým podpisem.

1.   Třídíte odpad 
z Vaší domácnosti?

 ANO   NE

Pokud ano, který?

 papír 

 sklo bílé

 sklo barevné 

 plast 

 bioodpad

 jiné:

Pokud ne, co Vám v tom brání? 

Co by Vás motivovalo ke třídění od-

padů? 

Co byste chtěli na systému třídění od-

padů zlepšit?

2.  Vyhovuje Vám umístění 
kontejnerů na tříděný odpad?
 ANO  NE

Pokud ne, proč? 

Do jaké vzdálenosti jste ochotni tří-

děný odpad donést?

 100m     200m 

 300m  více

3. Jak nakládáte s bioodpady 
v domácnosti?

a) kuchyňské bioodpady:

 do popelnice s ostatním odpadem 

 vlastní kompostování

 sběrný dvůr

 jiný, uveďte 

b) bioodpady ze zahrad:

 do popelnice s ostatním odpadem 

 vlastní kompostování

 sběrný dvůr

 jiný, uveďte 

Pokud třídíte domácí bioodpad, na-

pište, prosím, jakým způsobem: (zvlášt-

ní koš, odnos na kompost apod.): 

4. Sběrnou nádobu (popelnici) 
mám každý svoz naplněnou:
 25%   50%

 75%   100%

 více

5. Jaký způsobem jste 
ochotni třídit bioodpad?

 vlastní  nádoba na bioodpad 

 vlastní kompost

  do nádob na bioodpad zapůjčené 

městem

 do kompostéru zapůjčeného městem

6. V případě realizace 
projektu zavedení sběrných 

nádob nebo kompostérů:

 souhlasím s prodloužením interva-

lu na svoz komunálního odpadu 1x za 14 

dní  po celý rok

 Souhlasím s  prodloužením termí-

nu na svoz komunálního odpadu jaro – 

podzim

 Chci zachovat současný interval 

svozu komunálního odpadu a na biood-

pad určit nový termín

7. Byli by jste ochotni 
za svoz bioodpadů platit?

 ANO  NE

-------------------------------------------

Děkujeme za Váš čas, který jste strá-

vili s  vyplněním našeho dotazníku 

k tématu bioodpady.

V případě Vašeho zájmu o zapojení do 

systému třídění bioodpadu vyplňte níže 

uvedenou tabulku.

Jméno  a adresa Kompostér Sběrná nádoba 
na bioodpad

 
   

……………………………………
podpis
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nejprve bychom Vám rádi popřáli klid-

ný a ničím nerušený adventní čas a úspěš-

ný rok 2011. Tímto článkem bychom Vám 

chtěli sdělit pár užitečných informací, kte-

ré se týkají činnosti a nabídky služeb spo-

lečnosti Infos ART s.r.o. v Prostějově. 

Hlavní činností naší společnosti je posky-

tování internetového a telefonního připojení, 

které se věnujeme od roku 1999. Naše nabíd-

ky směrujeme jak pro běžné domácnosti, tak 

pro náročné požadavky firemních připojení. 

Nově, a to od roku 2008 nabízíme i distribuci 

digitální kabelové televize (IPTV) na všech op-

tických přípojkách v Prostějově. Výše zmiňova-

né služby šíříme ke klientům pomocí různých 

technologií, zejména bezdrátovými přípojkami 

a optickými vlákny. V současné době je naše 

město pokryto dostatečným množstvím vy-

sílačů, které nabízí všem zákazníkům stopro-

centní pokrytí signálem pro příjem bezdráto-

vého připojení k internetu a telefonních služeb.  

Aktuálně pracujeme u těchto přípojek pouze 

s technologií 5Ghz, která efektivně zajišťuje sta-

bilní, pružné a cenově dostupné připojení pro 

široké spektrum požadavků našich zákazníků. 

K zákazníkům se takto dostane reálná rychlost 

až 5 Mbit, která spolehlivě uspokojí požadavky 

většiny uživatelů. 

Nemalé fi nanční prostředky se v posled-

ních 3 letech směrují i do výstavby optické 

sítě v našem městě. Tohoto si většina občanů 

jistě všimla, vzhledem k tomu, že se kolem 

jejich domů prováděly výkopové práce. To 

bohužel obnáší určitá omezení a mírný ne-

pořádek v  době výstavby. Věříme však, že 

aktuálně jsou již všechny „stopy po naší práci 

zameteny“. Dokončena byla výstavba v  lo-

kalitách sídliště Hloučela, Anglická, Krasice, 

sídl. Svobody, včetně bytových domů, které 

jsou na jižní části města až po ulice Šárka a 

Dolní. V příštím roce uvažujeme o poslední 

optické trase, která by měla propojit severní 

část města až po sídliště E. Beneše a E. Va-

lenty. Tím budou veškeré práce na optických 

přípojkách bytových domů ukončeny a pro-

jekt tak dosáhne svého fi nále. Poděkování 

patří samozřejmě také zástupcům jednot-

livých bytových domů, kteří se společností 

Infos byli ochotni o projektu jednat. Pouze 

díky této ochotě zástupců domů můžeme 

dnes tvrdit reálný fakt, že optickou přípojku 

společnosti Infos má v Prostějově 96 % všech 

bytových domů, které projekt zahrnoval. U 

zbylých 4 % lokalit také věříme, že jejich zá-

stupci časem pochopí výhody našich služeb 

a distribuci v rámci domu nám také umožní. 

Aktuálně na těchto přípojkách provozujeme 

internetové připojení o rychlosti až 50 Mbit, 

bezplatné telefonní přípojky a „třešničkou na 

dortu“ je možnost příjmu digitální kabelové 

televize, kde vysoké rozlišení (HD) se stává 

běžným standardem. To ocení zejména ma-

jitelé LCD přijímačů, kde je kvalita příjmu 

jedinečná. Aktuálně v  naší síti distribuuje-

me cca. 130 televizních kanálů, které se stále 

rozšiřují. Další službou, která bude spuštěna 

v lednu je archiv všech vysílaných pořadů a 

také digitální videopůjčovna. 

Na závěr bychom chtěli poděkovat za 

přízeň všem našim zákazníkům, pro kte-

ré se snažíme provozovat nadstandardní 

služby za standardní ceny. Dále patří podě-

kování a přání všeho nejlepšího do nového 

roku i našim partnerům, dodavatelům a 

všem, kteří spolupracují se společností In-

fos ART s.r.o. Společně do roku 2011

M.G. , tým Infos ART s.r.o.
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Akce na měsíc pro nové uživatele
Zdarma 75 TV programů a zapůjčení Setop-boxu
Za nižší cenu lepší TV balíček do konce února 2011

Již potřetí přinášíme blok testů sou-

visejících přímo s  projektem vzdělávání 

zaměstnanců. Správné odpovědi na ten-

to blok otázek odevzdávejte společně 

s  kontaktem na sebe na Informační 

službě Městského úřadu Prostějov, 

nám. T.G.Masaryka nebo na nově ote-

vřeném Regionálním informačním 

centru v  zámku na Pernštýnském ná-

městí  do 20. 1. 2011.

1. Co to je „psychohygiena“?  

a)  „umytí“  vnitřních myšlenek a postojů

b) duševní hygiena - soubor preventivních 

zásad, jejichž dodržování napomáhá dušev-

nímu a tělesnému zdraví člověka

c)  vyčištění nepříjemných životních zku-

šeností, např. formou psychoterapie

2. Co znamená pojem „frustrace“?

a) těžkosti

b) stres

c) psychický stav, když se našemu snažení 

zaměřenému k velmi žádoucímu cíli staví do 

cesty nepřekonatelná překážka

3. Co znamená pojem „deprivace“?

    a) úzkost

    b)psychický stav, když jedinec pociťuje 

dlouhodobý nedostatek něčeho, co je nezbyt-

né pro uspokojování potřeb

    c) psychický stav, kdy už deprese přerůs-

tá do silné diagnózy, kterou defi nujeme jako 

deprivace

4. Co nám diagnosticky hrozí, pokud se 

nebudeme věnovat vlastní psychohygieně?

    a) syndrom vyhoření

    b) syndrom týraného dítěte 

    c) post traumatický stresový syndrom 

5. Kterou z následujících činností byste 

pojmenovali jako „relaxační techniku“?

    a) gaučink 

    b) spinning

    c) autogenní trénink 

1. Nárok na výplatu sociální dávky 

vzniká jednotlivci na základě určité 

životní či sociální situace

a) přímo ze zákona

*b) uplatněním žádosti

c) volnou správní úvahou úředníka

2. Mezi sociální události nepatří

a) narození

b) smrt

*c) zletilost

3. Žadatel o dávku sociální péče (pro han-

dicapované osoby) může sám požádat

*a) nejdříve dovršením 16. roku 

věku

b) nejdříve dovršením 18. roku věku

c) nejdříve po skončení povinné 

školní docházky

4. V řízení o dávce pomoci v hmot-

né nouzi jsou účastníky

*a) jen žadatel; společně posuzo-

vané osoby jen v řízení o přeplatku 

dávky

b) žadatel a s ním společně posuzo-

vané osoby

c) žadatel a osoby žijící s ním v bytě

5. Pokud si jednotlivec nevyzvedne 

úřední zásilku do vlastních rukou ulo-

ženou na poště,

a) má se za to, že mu byla doručena 

15. dnem po uložení

*b) má se za to, že mu byla doruče-

na 10. dnem po uložení

c) musí ji správní úřad doručit jed-

notlivci ještě jednou.

Blok 2 - výsledky:
Vzdělávání zaměstnanců - třetí část
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Město  Prostějov, jako vlastník 

místních komunikací v  Prostějově, 

vyzývá tímto dle ustanovení  zákona 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komuni-

kacích ve znění pozdějších předpisů, 

vlastníky níže uvedených silničních 

vozidel, k  jejich vyzvednutí. Vozidla 

byla odtažena z místních komunikací 

do objektu společnosti PV Recykling, 

s.r.o., ul. Vrahovická 52, Prostějov 

(za hlavním vlakovým nádražím), tel. 

603 153 830.

Jelikož vlastníky osobních vozidel ne-

bylo možno kontaktovat nebo na přede-

šlé výzvy nereagovali, zveřejňuje se tato 

výzva. Pokud nebude vozidlo ve lhůtě 

dvou měsíců po uveřejnění výzvy na vý-

věsce městského úřadu převzato, bude 

s  ním nakládáno ve smyslu příslušných 

právních předpisů jako s  vrakem či vo-

zidlem opuštěným. Vozidlo pak bude 

zlikvidováno na náklady vlastníka ( dle 

§19, odst.3, zákona č.13/1997 Sb.).

Jedná se o tyto vozy:

Opel, rz. 2M2 9376, bílé barvy - odta-

ženo 6. 4. 2009 

Škoda 120, rz. 1M4 0781, šedé barvy - 

odtaženo 4. 5. 2009 

Fiat, rz. OCI 91-61, modré barvy - od-

taženo 30. 4. 2008 

Škoda Felicia, rz. 3M5 9107, zelené 

barvy - odtaženo 5. 8. 2010 

Škoda Felicia, rz. 1M3 2140 - červené 

barvy 

Škoda 120, rz. OCK 02-17, hnědé bar-

vy – odtaženo 1. 6. 2010 

Peugeot, rz. 1M7 3904, černé barvy – 

odtaženo 15. 6. 2010

Opel, rz. PVH 05-61, fi alové barvy – 

odtaženo 22. 6. 2010

Škoda 120, rz. PVB 64-57, žluté barvy 

– odtaženo 24. 6.2010

Ford, rz. 3M5 0152, zelené barvy – od-

taženo 11. 5. 2010

SEAT, bez rz., červené barvy – odtaže-

no 3. 6. 2010 

Škoda Forman, rz.PVH 79-04, bílé 

barvy - odtaženo 3. 8. 2010

Opel, rz. 1M1 6376, šedé barvy – odta-

ženo 27. 7. 2010

Fiat Brava, rz. 1M5 5691, bílé barvy – 

odtaženo 15. 7. 2010

Opel Kadett, bez rz., červené barvy – 

odtaženo 3. 8. 2010 

Ford, rz. 3B9 1102, vínové barvy – od-

taženo 4.9.2010 

Škoda, rz. 1M7 8770, černé barvy – 

odtaženo 4.9.2010  

Hyundai, rz. 3B9 2905, modré barvy - 

odtaženo 27. 7. 2010 

Honda, rz. PVH 17-48, červené barvy 

– odtaženo 23. 9. 2010

Jako nově zvolená radní bych se chtěla 

soustředit v  první řadě na oblast kultury. 

Město v této oblasti mnoho udělalo, ale jis-

tě je stále co zlepšovat. Kultura navíc může 

sloužit také jako lákadlo pro návštěvníky 

Prostějova a přispět k  rozvoji turistického 

ruchu, který do města přinese pracovní 

místa i fi nanční prostředky.  Budu pro-

to podporovat všechny kroky směřující 

k rozvoji cestovního ruchu a ráda bych také 

podpořila myšlenku vzniku Muzea módy 

či oděvnictví.

Věřím, že při práci v radě města využiji 

toho, že jsem dosud působila v rámci ne-

ziskového sektoru v  několika občanských 

sdruženích, a tím budu nápomocna k ještě 

lepší komunikaci mezi městem a občan-

skou společností. Ze spolupráce s  občan-

skými sdruženími může mít užitek i město 

a jeho občané. A i proto by město mělo po-

máhat těm, kterým není rozvoj Prostějova 

v jakékoli oblasti lhostejný a věnují se těmto 

činnostem ve svém volném čase.

Mezi své priority řadím také sociální ob-

last. Vychovávám dvě děti, a proto mi není 

cizí problematika rodin s dětmi. I nová rada 

bude muset například hledat řešení problé-

mu dostatku míst ve školkách.

Jako dobrovolnice sdružení ADRA jsem 

se seznámila také s problematikou seniorů a 

domnívám se, že rozvoj služeb pro seniory 

musí být jednou z klíčových priorit našeho 

města v sociální oblasti.  Generace našich 

rodičů a prarodičů si zaslouží, abychom 

pracovali na dalším zlepšování služeb pro 

naše seniory.

S  radostí jsem nedávno přijala členství 

v  jednom z  orgánů prostějovského hoke-

jového klubu. Nejenom proto bych mezi 

oblasti své pozornosti zařadila i podporu 

prostějovského sportu, a to zejména v jeho 

mládežnické podobě. -red-

Co pro vás znamená zvolení do funkce 

předsedy kontrolního výboru (KV)?

Dříve, než odpovím na vaši otázku, do-

volte na úvod stručnou poznámku. Oce-

ňuji, že koalice dodržela byť nepsanou, 

ale logickou zvyklost obsazovat stěžejní 

pozici v kontrolním výboru z řad opozič-

ních zastupitelů. Hodnotím to s uznáním 

i proto,  že někteří kolegové z pravicových 

stran to akceptovali se skřípěním zubů. 

Chci věřit, že stranické dresy nebudou 

z  podstaty věci hrát v  práci výboru zá-

sadní roli.  Nyní k  vaší otázce. Na ní je 

poměrně jednoduchá odpověď. Výkon 

funkce předsedy kontrolního výboru je  

bezpochyby závazek, a to jak vůči těm, 

kteří mi dali důvěru ve volbách, tedy voli-

čům, tak i samotným  zastupitelům. Pře-

devším to však bude o práci. Nejenom 

pro mě, ale pro všechny členy výboru.  

Máte již představu, co vás čeká ? 

Ano, ale ta představa ještě nemá a ani ne-

může mít pevné obrysy. Jednak musím ješ-

tě řadu věcí nastudovat,  konzultovat a hlav-

ně se domluvit se všemi členy výboru tak, 

aby byl dosažen konsensus v  základních 

přístupech k plnění zadání, které výbor má. 

Je zcela nezbytné vytvořit organizační před-

poklady pro práci, defi novat jasně co chce-

me, tedy stanovit hlavní a dílčí cíle, vytvořit 

pokud možno jasnou představu o konkrét-

ních úkolech, zformovat koncept činnosti 

na nejbližší období, atd.. Jedno je však zcela 

jasné – KV nemá v popisu práce roli žád-

ného drába. Má roli zpětné vazby s cílem 

zlepšení činnosti samosprávy. Nemůže 

suplovat do systému zabudované kontrolní 

mechanismy. Jeho působnost je vymezena 

zákonem o obcích.  Věřím, že splní i svou 

úlohu iniciační, tj. bude přicházet s návrhy 

na zlepšení práce, a to nejen v kontrolova-

ných oblastech.

Na co se chcete zaměřit nejdříve ? 

Omlouvám se, že odpovím spíše vyhý-

bavě, a to zejména proto, abych nevytvářel 

zbytečně atmosféru napětí u těch, kterých 

se budou kontroly týkat. Považuji za vhod-

né, aby jeden z  prvních úkolů výboru se 

týkal verifi kace práce s  připomínkami a 

podněty občanů. Prostě jak systém funguje. 

-red-

Tři otázky pro nového předsedu 
kontrolního výboru, zastupitele 

PaedDr. Jaroslava Šlambora (KSČM)

Ing. Milada Sokolová (ODS)
se představuje

Finanční odbor Městského úřadu Prostějov vyzývá všechny 

občany, kteří nezaplatili poplatek za komunální odpad za rok 

2010, aby tak učinili co nejdříve a nečekali na zaslání poštovních 

poukázek, které se již od letošního roku neposílají.

Tyto jsou zasílány pouze na základě písemného požadavku.

-FO-

22. prosince 201022. prosince 20101010
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Přinášíme plné znění nové vyhlášky o místním poplatku ze psů. Novinkou je úleva od 
poplatku pro chovatele, kteří si vezmou pejska z útulku – viz článek 8, písmeno f) 

Zastupitelstvo města Prostějova vydalo usnesením č. 11237 ze dne 23. 11. 2010 v souladu 
s ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou 
vyhlášku:

ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1
Předmět úpravy
(1) Město Prostějov touto obecně závaznou vyhláškou zavádí ve svém územním obvodu 

místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
(2) Tato obecně závazná vyhláška dále stanoví podrobnosti vybírání poplatku, zejména 

konkrétní sazbu poplatku, vznik a zánik poplatkové povinnosti, lhůty pro plnění ohlašovací 
povinnosti, splatnost, úlevy a případné osvobození od poplatku.

Článek 2
Předmět poplatku, poplatník
Předmět poplatku a osoba poplatníka jsou defi novány v § 2 odst. 1, 2, zákona č. 565/1990 

Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.1

Článek 3
Správa poplatku
(1) Správu poplatku vykonává Městský úřad Prostějov (dále jen“správce poplatku“).
(2) V řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, 

pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů nestanoví 
jinak.

ČÁST DRUHÁ
POPLATKOVÁ POVINNOST A PLACENÍ POPLATKU

Článek 4
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatková povinnost vzniká prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni 

a) od kterého má poplatník v držení psa staršího 3 měsíců, b) v němž pes držený poplatníkem 
dosáhl věku 3 měsíců, c) v němž se poplatník, který je držitelem psa staršího 3 měsíců přihlásil 
k trvalému pobytu nebo si zřídil sídlo v územním obvodu města Prostějov.

(2) Poplatková povinnost zaniká posledním dnem kalendářního měsíce, 
 a) v němž poplatník přestal být držitelem psa nebo
 b) v němž se poplatník odhlásil z trvalého pobytu na území města Prostějov nebo
 c) v němž poplatník zrušil své sídlo na území města Prostějov.

Článek 5
Lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu vznik 

a zánik své   poplatkové povinnosti, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne vzniku nebo zániku své 
poplatkové povinnosti. V téže lhůtě je poplatník povinen rovněž ohlásit správci poplatku ka-
ždou skutečnost, která má vliv na výši poplatku, zejména změnu v osobě držitele psa, změnu 
trvalého pobytu nebo sídla poplatníka nebo změnu příjmení, názvu nebo obchodního jména 
poplatníka.

(2) Ohlašovací povinnost dle odst. 1 má i poplatník, který je od placení poplatku osvobo-
zen. 

(3) V ohlášení poplatník uvede: a) jméno a příjmení nebo název nebo obchodní fi rmu,
obecný identifi kátor, byl-li přidělen2, 
místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání popřípadě další adresu pro doručování, 
právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatko-

vých věcech
čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb 

v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku 
souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a 
počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na osvobození 
od poplatku.

(4) Pokud je poplatník poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého 
důchodu je povinen tuto skutečnost prokázat a současně sdělit, zda je jeho důchod jediným 
zdrojem příjmu. V případě pobírání sirotčího důchodu je poplatník povinen tuto skutečnost 
prokázat. 

(5) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu ozná-
mit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala.

Článek 6
Sazby poplatku
(1) Sazby poplatku činí ročně: a) pro držitele psa, který 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
 

1  Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt 
nebo sídlo na území České republiky. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

2  § 127 odst. 1 písm. b, zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

 pro držitele psa, který 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

 pro držitele psa, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého 
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatelem sirotčího důchodu

1. za prvního psa   ……………………………..  200 Kč
2. za druhého a každého dalšího psa  ……………………………..   300 Kč
(2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, 

která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
(3) Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku ka-

lendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. Při 
změně místa 

 trvalého pobytu nebo sídla platí pro výpočet poměrné výše poplatku obdobně odstavec (2).

Článek 7
Splatnost poplatku
(1) Poplatník je povinen zaplatit poplatek, a to: a) jednorázově vždy do 31. 5. příslušného 

kalendářního roku, pokud poplatková povinnost k tomuto dni vznikla nebo trvá, b) jednorá-
zově do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti, pokud poplatková povinnost vznikla po 31. 
5. příslušného kalendářního roku.

(2) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve 
kterém je   poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Článek 8
Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je a) osoba nevidomá, osoba bezmocná 

a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod 
podle zvláštního právního předpisu3,

osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob uvedených v písmenu a),
osoba provozující útulek zřízený městem Prostějov pro ztracené nebo opuštěné psy,
osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis4,
osoba uvedená v seznamu chovatelů psů Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva obrany ČR,
osoba, která si převzala z útulku psa, nalezeného na území města Prostějov, a to v kalen-

dářním roce převzetí psa z útulku a ve dvou následujících kalendářních letech,
město Prostějov a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je město Prostějov, 
Policie ČR, Městská policie Prostějov, Vojenská policie, Hasičský záchranný sbor ČR, Celní 

orgány ČR, Vězeňská služba ČR.
(2) Úlevy z povinnosti platit poplatek město Prostějov neposkytuje.

Článek 9
Navýšení poplatku Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků 

může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů5.

ČÁST TŘETÍ
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ 

Článek 10
Zrušovací a přechodné ustanovení

(1) Zrušují se:
 Obecně závazná vyhláška č. 7/2005 o místním poplatku ze psů
 Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2005 o 
 místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, kterou se mění obecně závaz-

ná vyhláška č. 7/2005 o místním poplatku ze psů

(2) Právní vztahy vzniklé před 1. lednem 2011 se posuzují podle dosavadních právních 
předpisů.

(3) Žádosti o prominutí poplatku nebo jeho příslušenství, které byly podány podle dosa-
vadních právních předpisů a které nebyly vyřízeny do 1. ledna 2011, se posoudí podle podmí-
nek obsažených v dosavadních právních předpisech.

(4) Držitelé psů, jejichž psi jsou vedeni v evidenci správce poplatku ke dni nabytí účinnosti 
této   vyhlášky, jsou povinni podat nové ohlášení pouze na výzvu správce poplatku.

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST

Článek 11
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011.

 Miroslav Pišťák                                                   Mgr. Jiří Pospíšil 
 starosta města Prostějova                     místostarosta města Prostějova 

3  § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
4  Například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
5  Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad po-

platek platebním výměrem. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může 
obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. Penále, úroky a pokuty, upra-
vené daňovým řádem, s výjimkou pořádkových pokut, se neuplatňují.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 8/2010 o místním poplatku ze psůOBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 8/2010 o místním poplatku ze psů



V  souvislosti se systematickou rekon-

strukcí prostorů hromadné přepravy osob,     

(vybudování autobusového terminálu u 

nové nemocnice a rekonstrukce autobuso-

vého nádraží v Janáčkově ulici), je připra-

vována i stavební úprava přednádražního 

prostoru místního nádraží.

Hlavním obsahem připravované investič-

ní akce je vybudování přestupního terminá-

lu autobusové a vlakové dopravy v  lokalitě 

místního nádraží, při zajištění maximálního 

počtu parkovacích míst pro podporu pro-

gramu Českých drah „park and go“.

„V rámci investiční akce budou řešeny ko-

munikace, cyklostezky, chodníky a zastávky 

v prostoru od ulice Rejskova až po ulici Ha-

vlíčkova. Upraveno bude také veřejné osvět-

lení a zeleň,“ upřesnil místostarosta města 

Zdeněk Fišer.

Investiční akce je připravována v návaz-

nosti na pokračování západním směrem, 

t. j. cyklostezky a chodníku do ulice Pod 

Kosířem i východním směrem k ulici Olo-

moucká a připravovanému přechodu pro 

chodce a cyklisty přes železniční trať, který 

bude zabezpečen závorami.

I díky výše uvedeným efektům je na re-

alizaci akce přislíbena dotace z Regionální-

ho operačního programu Střední Morava, 

která by měla pokrýt značnou část nákladů 

na realizaci akce. Ty pravděpodobně pře-

sáhnou 20 mil. Kč.

 Ing. Antonín Zajíček, 

 vedoucí odboru rozvoje a investic

Informace Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací SportVolný časAktuálně

Revitalizace předprostoru místního Revitalizace předprostoru místního 
nádraží – Sladkovského ulicenádraží – Sladkovského ulice

Schéma úprav přednádražního prostoru naleznete v elektronické 

podobě na www.prostejov.eu  nebo je  k nahlédnutí 

na Informační službě Městského úřadu Prostějov.

Často se setkáváme s rozhoř-

čenými telefonáty občanů, kteří 

po ránu zjistí, že nejde elektřina 

v jejich domácnostech, kancelá-

řích či podnikatelských objek-

tech. Následuje téměř identický 

scénář – telefonát dodavateli 

elektřiny, který jim údajně sdě-

lí, že povinnost informovat ob-

čany o odstávce elektrické ener-

gie nese příslušné město. To je 

však pouze část pravdy. Město 

má totiž povinnost informovat 

způsobem v  místě obvyklým 

(tedy vyvěšením na úřední des-

ku). Město Prostějov si je  vědo-

mo, že ne každý občan čte pra-

videlně dokumenty vyvěšené na 

úřední desce, proto zřídilo před 

několika lety službu Hromadná 

korespondence. Registrovaní 

uživatelé tak zdarma dostávají 

s  předstihem informace mimo 

jiné i právě o odstávkách elek-

trické energie.  Proto znovu 

nabádáme občany i 

podnikatelské sub-

jekty, aby této služby využili 

(odkaz k  Registraci elektronic-

kých služeb naleznete na titulní 

stránce městského webu www.

prostejov.eu ).

Na základě zatím posledního 

podnětu občana se město rozhod-

lo obnovit vyhlašování odstávek 

elektrické energie v jednotlivých 

částech města také městským roz-

hlasem. Toto bylo před několika 

lety zrušeno a nahrazeno hromad-

nou korespondencí kvůli předcho-

zím stížnostem na nesrozumitel-

nost a špatnou slyšitelnost hlášení. 

Zejména je však třeba si uvědo-

mit, že dodávky elektrické energie 

do domácností či podnikatelských 

objektů nezajišťuje ani neúčtuje 

městský úřad, nýbrž konkrétní 

společnost – dodavatel elektři-

ny. Pokud tedy nejsou zákazníci 

spokojeni se službami konkrétní-

ho dodavatele elektrické energie,  

existuje možnost dodavatele elek-

třiny změnit. Mgr. Jana Gáborová,

 tisková mluvčí 22. prosince 201022. prosince 20101212
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Akce „Žijí mezi námi“

Připomenuli jsme si 205.výročí bitvy u Slavkova. 
Vojska prošla i Prostějovem  

Ve dnech 2. – 13.12.2010 pořádalo Město

Prostějov pod záštitou místostarostky

Aleny Raškové akci s názvem „Žijí mezi

námi“.

Akce, která probíhala v prostorách Regio-

nálního informačního centra na zámku, se

celá nesla v duchu motta „Být jiný není

překážka“ a byla věnována převážně klien-

tům  občanského sdružení Lipka, Jistota

o.p.s, Sociálních služeb Prostějov, o.p.,

Dobrovolnického centra ADRA, Domova

důchodců Prostějov, Tyflo centra a Centra

sociálních služeb. Prodejní výstava prací

uživatelů sociálních služeb byla doplněna

bohatým kulturním programem, který si

pro širokou veřejnost připravili právě klien-

ti těchto zařízení. Chtěla bych touto cestou

poděkovat všem, kteří se akce zúčastnili a

všem uživatelům, kteří si pro nás připravili

krásné předvánoční vystoupení. Již nyní

mohu slíbit, že se tato akce bude v příštím

roce opakovat a věřím, že se opět setká s

takovým úspěchem, jako nyní. 

Soňa Provazová, organizátorka akce

V neděli 28. listopadu 2010

dorazili těsně před 15. hodinou

odpolední na prostějovské

náměstí T. G. Masaryka jezdci

na koních a pěšáci s dělem v

uniformách vojáků z Napo-

leonských válek.

Jednalo se o členy Klubu vojen-

ské historie Ostrava, kteří akcí

„Pochod vojáků ke Slavkovu“

připomínají tuto významnou

událost. Městem prošli Olo-

mouckou ulicí a Vápenicí až na

náměstí. Kromě slavnostní salvy

před radnicí a ukázky výcviku

dělostřelectva mohli všichni ti,

kteří přišli, ještě zhlédnout ukáz-

ky výcviku jízdy a pěchoty. Celá

skupina se potom vydala přibli-

žně v 15.30 na pochod směr

Kralice na Hané.                 -jg-
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SOBOTA 1. LEDNA

N E H R A J E  M E ! ! ! 

NEDĚLE  2. LEDNA

17.30    Záměna 

Americká komedie    

Kamarád taky rád
V hl. rolích  J. Anistonová,  J. Bateman, J. Goldblum

Režie: Josh Gordon a Will Speck; 101 min, české titulky,

premiéra, mládeži přístupný 

20.00    Záměna    

PONDĚLÍ 3. LEDNA

14.00    Shrek – zvonec a konec 

USA 2010, 92 min  Mike Mitchell 

17.30    Záměna    

20.00    Záměna  

ÚTERÝ 4. LEDNA

17.30  Imaginární lásky    

Kanadské filmové drama 

Neobvyklý milenecký trojúhelník….
Režie  Xavier Dolan,  97 min, české titulky, premiéra,

mládeži  do 15 let nepřístupný 

20.00    Imaginární lásky  

STŘEDA 5. LEDNA

17.30    Imaginární lásky         

20.00    Imaginární lásky  

ČTVRTEK 6. LEDNA

17.30    Sociální síť    

Americké filmové drama 

Jak to bylo s Facebookem ?! Jak vznikl?
Za vším hledejte ženu
V hl. rolích  J.Eisenberg, A. Garfield, J. Timberlake

Režie:  David Fincher, 120 min, české titulky, 

premiéra, ŠUP, mládeži přístupný 

20.00    Sociální síť    

PÁTEK 7. LEDNA

17.30    Sociální síť           

20.00    Sociální síť       

SOBOTA 8. LEDNA

17.30    Sociální síť      

20.00    Sociální síť       

NEDĚLE 9. LEDNA

17.00  Sociální síť    

20.00    Sociální síť 

PONDĚLÍ 10. LEDNA

17.30  Machete 

Americký akční film   

Dostal nabídku, která se neodmítá….
S tímhle Mexičanem si zahrávat neměli !!!!
V hl. rolích  D. Trejo, M. Rodriguezová , R. deNiro, L.

Lohanová, J. Albová, S. Seagal  Režie: Robert Rodriguez,

105 min, české titulky,  premiéra, mládeži do 18 let nepří-

stupný

20.00    Machete 

ÚTERÝ 11. LEDNA

17.30    Machete   

20.00    Machete 

STŘEDA 12. LEDNA

17.30   Machete      

20.00    Machete  

ČTVRTEK 13. LEDNA

17.30   Američan  

Americké filmové drama 

George Clooney  jako Američan
Režie: Anton Corbijn, 105 min české titulky,, premiéra,

mládeži do 12 let nevhodný  

20.00    Američan

PÁTEK 14. LEDNA

17.30   Američan     

20.00    Američan  

22.15    Paranormal Activity  2    

Americký horor

Nejočekávanější hororová událost roku, Chce to věru

pevné nervy….
Režie: Tod Williams, 91 min., české titulky, premiéra,

mládeži do 15 let nepřístupný

SOBOTA 15. LEDNA

17.30    Američan

20.00    Paranormal Activity  2 

22.15    Paranormal Activity  2

NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ 

NEDĚLE 16. LEDNA

17.30   Američan

20.00   Američan 

PONDĚLÍ 17. LEDNA

14.00 Princ a Večernice 

ČR 1978, 79 min                  Režie: Václav Vorlíček  

17.30   The Runaways

Americký hudební film

Životopisný film o první dívčí rockové skupině vůbec…
V hl. rolích D.K. Stewartová, D. Fanningová 

Režie: Floria Sigismondiová, 106 min, české titulky,  pre-

miéra, mládeži do 15 let nepřístupný 

20.00    Američan

ÚTERÝ 18. LEDNA

17.30   The Runaways   

20.00   Američan 

STŘEDA 19. LEDNA

17.30   Američan    

20.00   Američan  

POZOR!!!

ČTYŘI DNY VÝHRADNĚ

HRAJEME JEN Z DISKŮ!!!  NIKOLIV

Z KLASICKÉHO 35 MM  

FILMOVÉHO PÁSU! 

A DVA TITULY V TECHNOLOGII 3 D!

ČTVRTEK  20. LEDNA

17.30 Tacho    

Česká černá komedie

Život je přece o každém okamžiku…..
V hl. rolích D. Landa, O. Lounová, R. Pomajbo aj. 

Režie: Mirjam Landa, 102 minut, ŠUP, DCP, mládeži do

12 let nevhodný 

20.00 Tacho  

PÁTEK 21. LEDNA

15.30 Legenda O sovích strážcích 

Česká černá komedie

Život je přece o každém okamžiku…..
V hl. rolích D. Landa, O. Lounová, R. Pomajbo aj. 

Režie: Mirjam Landa, 102 minut, ŠUP, DCP, mládeži do

12 let nevhodný

17.30 Tacho

20.00    Tacho

22.15    Ne zvratný osud 4 

NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

Americký horror  

Smrt si nechala to nejlepší pro 3 D!
Režie: David R. Ellis, 82 min, české titulky, 

ŠUP, Digital 3 D, mládeži do 15 let nepřístupný 

SOBOTA 22. LEDNA

15.00 Legenda O sovích strážcích

17.30    Legenda O sovích strážcích    

20.00 Tacho

22.15    Ne zvratný osud 4 

NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

NEDĚLE 23. LEDNA

15.00 Legenda O sovích strážcích

17.30    Tacho   

20.00 Tacho

PONDĚLÍ 24. LEDNA

14.00    Jak vycvičit draka  

USA 2010, 98 min  Režie Dean DeBlois, Chris Sanders

17.30    Na doraz  

Americká komedie 

V hl. rolích R. Downey Jr., Z.Galifianakis

Režie: Todd Phillips, 100 min, české titulky, premiéra, 

mládeži přístupný

20.00    Na doraz    

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

BIJÁSEK

BIJÁSEK

BIJÁSEK

BIO KORUNA

BIO KORUNA

BIO KORUNA

BIO KORUNA

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

ÚTERÝ 4. LEDNA

20.00     Pan Nikdo       

Kan/Bel/ Fr/ 2009, 133min. Režie: Jacob VanDormael 

STŘEDA 5. LEDNA

15.00      Ženy v pokušení            

ČR 2009, 118min.  Režie:  Jiří Vejdělek  

PÁTEK 7. LEDNA

17.30      Román pro muže       

Česká tragikomedie

Vzhůru na poslední cestu splněných přání a snů...
Na motivy bestselleru Michala Viewegha!
V hl. rolích M. Donutil, M. Vladyka, V. Hybnerová, T.

Pauhofová,   J. Budař , F. Čapka aj.  Režie: Tomáš Bařina,

100 min, repríza, 

20.00      Román pro muže 

SOBOTA  8. LEDNA

15.00     Pohádky pod sněhem

17.30     Román pro muže 

20.00     Román pro muže

SOBOTA 15. LEDNA

15.00     Kamarádi z televize III.  

17.30     Salt 

Americký akční thriller     

Kdo je Evelyn Salt ?!
V hl. rolích  A. Jolieová, L. Schieber, D. Olbrychski

Režie: Phllip Noyce; 100 min, české titulky, reprízaa, ŠUP,

mládeži  do 15 let nepřístupný  

20.00     Salt

ÚTERÝ 18. LEDNA

20.00     Precious 

USA  209, 109 min     Režie:  Lee Daniels  

STŘEDA 19. LEDNA

20.00     Kawasakiho růže      

ČR 2009, 95 min.        Režie:  Jan Hřebejk   

PÁTEK 21. LEDNA

17.30     Čtvery Vánoce  

USA/ Německo, 2008, 82 min     Režie Seth Gordon

20.00     Jíst, meditovat, milovat    

Americký  romantický film

V hl. roli   J. Robertsová  režie: Ryan Murphy, 140 min, 

České titulky, repríza, mládeži přístupný 

SOBOTA 22. LEDNA

15.00     Do pohádky za zvířátky

17.00     Jíst, meditovat, milovat                       

20.00     Jíst, meditovat, milovat 

SOBOTA 29. LEDNA

15.00     Krakonoš a pytlák                             

20.00     Resident  Evil: Afterlife 

Americký sci-fi horror

Čtvrté pokračování velmi úspěšné série podle slavné vide-
ohry…
V hl. roli M. Jovovichová,  režie: Paul W. S. Anderson; 97

min, české    titulky, repríza, mládeži do 15 let nepřístupný   

ÚTERÝ 25. LEDNA

17.30 Na doraz 

20.00 Na mamuta!    

Francouzská bláznivá road-movie

Gérad Depardieu v hlavní roli bláznivé road movie….
V hl. rolích .G. Depardieu, I. Adjaniová, Y. Moreaauová

Režie: Gustave De Kervern a Benoit Delépine, 92 min,

české titulky, premiéra, mládeži do 12 let nevhodný

STŘEDA 26. LEDNA

17.30 Na doraz             

20.00 Na mamuta!          

ČTVRTEK 27. LEDNA

17.30    Benga v záloze   

Americká akční komedie

V hl. rolích  W. Ferell, A. McKay, S. L, Jackson

Režie: Adam McKay, 107 min, české titulky, premiéra,

ŠUP, mládeži do 12 let nevhodný  

20.00    Bastardi   

České filmové drama

Film z prostředí skutečné školy – bez povrchností, klišé a
bez přetvářek ! 

V hl. rolích T. Magnusek, L. Potměšil, J.Dolanský, S.

Rašilov, B. Poloczek , J, Štastný, R. Holub aj. režie: Petr

Šícha,  80 min,  repríza, mládeži do 12 let nepřístupný

PÁTEK 28. LEDNA

17.30 Benga v záloze 

20.00 Bastardi     

SOBOTA 29. LEDNA

17.30 Benga v záloze 

20.00 Bastardi   

NEDĚLE 30. LEDNA

17.30 Benga v záloze     

20.00 Bastardi     

PONDĚLÍ 31. LEDNA

17.30    Fotři jsou lotři 

Americká komedie

Že by se konečně sblížili? Aspoň kvůli dětem? 
V hl. rolích B. Stilller,  R. De Niro, D. Hoffman, B.

Streisandová, O. Wilson, J. Albová, H. Keitel. Režie: Paul

Weitz,  98 min, premiéra, Mládeži přístupný

20.00    Fotři jsou lotři 

BIO SENIORBIO SENIOR

ART FILMART FILM

BIO ROMANTIKA

BIO KORUNA
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Nevěřili byste, jak strašidelné můžou být

záběry z průmyslových kamer. Když před

třemi lety debutující režisér Oren Peli

představil horor, kde tyto záběry tvořily

základní obrazovou složku, málokoho

napadlo, že Paranormal Activity vstoupí

do historie. Nicméně stalo se. Film za pat-

náct tisíc dolarů jich vydělal bezmála 200

miliónů, čímž se stal co do návratnosti

investic jedním z nejúspěšnějších filmů

všech dob. Navíc je považován za hororo-

vý vrchol, protože tuhle duchařskou his-

torku ustojí jen ti skutečně nejotrlejší.

Hlavní roli mají znovu hrát kamery, které

mají znepokojeným majitelům ukázat, co

nekalého se děje v jejich domově, když

klidně spí. Lze předpokládat, že děsivější

domácí video si lze představit jen těžko. O

hrůzyplnosti filmu svědčí už to, že po

stížnostech diváků přestala některá ame-

rická kina zařazovat do reklamních bloků

jeho upoutávku... V prvním díle tvůrci

využili osvědčenou metodu pseudoreál-

ných záběrů, když záznam kamery pre-

zentovali jako nalezený materiál. Do

stejné řeky podruhé vstoupit logicky

nemůžou, ani nechtějí, přesto Oren Peli

tvrdí, že klíč k uchopení příběhu, který

použili, nabízí mnohem děsivější možnos-

ti. A protože příběh je až do premiéry

filmu přísně střeženým tajemstvím,

nezbyde než se přesvědčit na vlastní smys-

ly. Přejeme vám příjemné spaní... 

Nájemný vrah Jack (George Clooney) je

neustále v pohybu a pořád sám. Poté, co

jedna jeho zakázka ve Švédsku skončí

mnohem krutěji, než předpokládal, se

uchýlí na italský venkov. Schovává se ve

středověkém městečku a užívá si chvíle

nerušené smrtí. Zároveň tam ale přijme

zakázku - má sestavit zbraň pro záhadnou

ženu Mathildu (Thekla Reuten). Zatímco

se Jack opájí klidem v horách Abruzzo,

spřátelí se s místním knězem Benedettem

(Paolo Bonacelli) a věnuje se krásné Claře

(Violante Placido). Jejich přátelství poma-

lu přeroste do milostného vztahu, který je

idylkou samotnou. Tedy do doby, než se

Jack rozhodne vystoupit ze stínu, čímž

možná pokouší osud.  Zabijáci to mají

těžké. Když svou práci pokazí, obvykle je

čeká kulka a důchodu se tak dožije málok-

terý z nich. George Clooney si zahraje

jednoho likvidátora, jenž by však rád

někdy někde strávil spokojené stáří, když

se mu ale nepodaří jeden kšeft, rozhodne

se s celou svou profesí praštit a ohlásí, že

jeho příští zakázka bude i jeho poslední.

Než však bude moci naposledy stisknout

spoušť, musí se na chvilku ukrýt na ital-

ském venkově. Tady se však seznámí s

místním duchovním a jednou moc sympa-

tickou Italkou.

AMERIČAN Režie:Anton Corbijn

Do roka a do dne od okouzlení, které

zamilovaným divákům v Cannes připra-

vil debutem Zabil jsem svou matku (též v

letošním programu Mezipater), představil

mladičký Xavier Dolan (opět na pozici

režiséra, scenáristy i herce) svůj nový

film.Okouzlující snímek Imaginární lásky

se stal jedním z letošních miláčků publika

canneské sekce Un certain regard. Film o

paradoxech lásky i lidské osamělosti za to

vděčí především lehkému komediálnímu

tónu, kterým je vyprávěn příběh své-

rázného milostného trojúhelníku mezi

přáteli Francisem (hraje jej sám režisér) a

Monikou a jejich novým objevem

Nicolasem, mladíkem obdařeným antic-

kou krásou. Láska k Nicolasovi naruší

dlouholeté kamarádství Moniky a

Francise a nutí je volit mezi láskou a

přátelstvím, mezi klidným životem a

vypjatou touhou. Snímek rámují auten-

tické výpovědi mladých lidí o milostných

karambolech a spolu s imaginativní for-

mou z něj činí skutečnou diváckou lahůd-

ku. Dolanův styl je navíc jasně rozpozna-

telný, velmi poetický a zároveň ironický.

Blízko má k filmům Wong Kar-waie,

například způsobem použití hudby či zpo-

malených pasáží.  

IMAGINÁRNÍ LÁSKY      Režie:Xavier Dolan

Hlavní postavou je mladý soví kluk Soren,

který je okouzlen historkami svého otce o

strážcích Ga’Hoolu - mýtické skupině

okřídlených bojovníků. Ti bojovali proti

zlým Čistým, jak si sami říkají, ve velké

bitvě za záchranu všech druhů sov.

Zatímco Soren sní o tom, že jednoho dne

se přidá ke svým hrdinům, jeho starší bratr

Kludd se té představě jen vysmívá a touží

jen po lovu, létání a být otcovým oblíben-

cem místo Sorena. Kluddova žárlivost má

ale hrůzné následky — oba soví sourozen-

ci vypadnou z hnízda na vrcholu stromu

přímo do spárů Čistých. Teď je na

Sorenovi, aby se pokusil o odvážný únik s

pomocí dalších mladých soviček.

Společně letí přes moře i skrze mlhy, aby

našli Velký strom – domov legendárních

sovích Strážců Ga’Hoolu, jenž jsou jedi-

nou nadějí na vítězství v bitvě proti Čistým

a na záchranu sovích království.

Příběh podle prvních tří stejnojmenných

knih dětské knižní série od spisovatelky

Kathryn Lasky se odehrává v unikátní aus-

tralské přírodě mezi zvířaty. Mladý same-

ček sovy pálené a jeho přátelé statečně

uniknou ze zajetí zlých sov a vydávají se

na cestu za svými rodinami. Tito hrdinové

spojí své síly s mytickými strážci

Ga'Hoole, kteří jsou známí pouze z legend

jako ochránci sov. Všichni přátelé v čele se

sovou pálenou a za pomoci mytických

strážců musí bojovat proti zlým a nepřátel-

ským sovám, aby zachránili soví říši před

úplným zničením. 

LEGENDA O SOVÍCH STRÁŽCÍCH              Režie: Zack Snyder

Každá doba má své vizionáře, kteří za

sebou ve stopách své geniality zanechají

pozměněný svět – ale málokdy k tomu

dojde bez boje o to, co se přesně událo a

kdo byl přítomen okamžiku zrození změn.

Ve filmu The Social Network divákům

režisér David Fincher a scenárista Aaron

Sorkin umožňují nahlédnout do okamžiků,

kdy vznikal Facebook, nejrevolučnější

sociální fenomén nového století, prostřed-

nictvím odlišných pohledů hyperinteli-

gentních mladých mužů, kteří svorně tvrdí,

že právě oni byli u toho, když Facebook

vznikl. Výsledkem je drama plné tvoření i

destrukce, drama, které se zcela záměrně

vyhýbá jediné interpretaci, ale místo toho

poukazuje na rozpory v subjektivních

výkladech událostí, aby tak zrcadlilo stále

se měnící sociální vztahy, které jsou pro

naši současnost charakteristické.Social

Network není pouze film o vzniku

Facebooku, není to ani film o tom, jak se

Mark Zuckerberg stal nejmladším miliar-

dářem všech dob. Bohužel ale ani o tom,

jak nás sociální sítě v dnešní době odcizu-

jí. 

SOCIÁLNÍ SÍŤ  Režie:David Fincher

Film Tacho měl premiéru v prosinci 2010.

Daniel Landa v něm hraje úspěšného

závodníka rally Alexe Bolda, který má

nehodu při závodech a jeho těžce zraněný

spolujezdec (Rudolf Hrušínský ml.) s ním

odmítá jet další soutěž. 

Alex se seznamuje s Lucií (Olga

Lounová), která osudově zasáhne do jeho

života. Imponuje mu její postoj k životu a

odhodlání pustit se do neznámých a ris-

kantních věcí. Na rozdíl od svého mana-

žera Leventa (George Nicolas) má tak

Alex jasno - jeho životní závod s ním

pojede jako spolujezdec sice zcela nezku-

šená, ale k vítězství odhodlaná Lucie.

Aby toho nebylo málo, do závodu se

začíná plést ještě slovenský mafián Jožo

(Martin Havelka), který by na stupních

vítězů viděl nejradši sám sebe a jako

svého spolujezdce si vybírá špičku v

oboru Jula (Roman Pomajbo). Další

závodníci - svérázní mladíci z Velké

Británie Charlie (Julian Pindar) a Dave

(Christopher Rithin) se naopak nebojí

ničeho a poctivě trénují, ale jak se později

ukáže, na něco mnohem riskantnějšího

než je automobilová rally. Bude mít dra-

matický závod vůbec vítěze? Odpověď

Vám dá film Tacho (původní název

Dotkni se duhy).

TACHO                  Režie:Mirjam Landa

PARANORMAL ACTIVITY 2 Režie:Tod Williams
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Do Prostějova míří Cimrmani 
a Divadlo Radka Brzobohatého

V úterý 1. února navštíví Prostějov dlouho

vyhlížené Divadlo Járy Cimrmana, které

v 19 hodin uvede hru Blaník.

S tímto ansámblem byla po dlouhé roky spo-

jená hádanka, který ze dvou hlavních prota-

gonistů bude ve hře na zájezdu účinkovat.

Lidé často do divadla volali a ptali se, zda při-

jede Smoljak nebo Svěrák. „Po smrti Ladi-

slava Smoljaka v minulém roce bude obe-

centstvo o toto napětí bohužel ochuzeno,“

uvedla ředitelka Spurná s tím, že je to první

návštěva souboru po smutné ztrátě jednoho

ze zakladatelů divadla. O den později – ve

středu 2. února v 19 hodin se v Prostějově po

několika letech  objeví jiný pražský soubor –

Divadlo Radka Brzobohatého. Principála

spolu s Hanou Maciuchovou a dalšími herci

obecenstvo uvidí v inscenaci Lev v zimě.

Příběh proslavil stejnojmenný film s Peterem

O´Toolem a Katharine Hepburnovou. Počát-

kem 12. století se anglický král Jindřich II. a

jeho manželka Eleonora Aquitanská musí

rozhodnout, který z jejich tří synů bude vlád-

nout. Každý z nich – Richard, John a Geoff-

rey – chce získat trůn. Jindřichova žena Eleo-

nora je ochotna království rozdělit, král je

ovšem proti a usiluje, aby království zůstalo

jednotné. Blíží se zima a situace se vyostřuje,

začíná nemilosrdná rodinná válka o trůn, kte-

rou vyhraje ten nejsilnější a nejschopnější. V

sázce je budoucnost celé říše. Lva v zimě  v

Divadle Radka Brzobohatého režíruje

Roman Štolpa.

- eze-

Smíšené pocity v náhradním termínu 19. ledna
V náhradním termínu ve středu 19. ledna

v 19 hodin uvidí předplatitelé skupiny A

představení Smíšené pocity s Janou Hla-

váčovou a Petrem Kostkou v hlavních

rolích.  Městské divadlo v Prostějově mělo

tento titul hrát 1. prosince, sněhová kala-

mita však umělce i  techniku na dlouhé

hodiny uvěznila na dálnici mezi Prahou a

Brnem.

Komedii o dvou stárnoucích přátelích s pře-

kvapivým koncem označuje česká kritika za

jednu z nejlepších komedií posledních let.

Petr Kostka obdržel za roli Hermana Cenu

Thálie 2003. „Představení je vyprodané,“

uvedla ředitelka Městského divadla v Prostě-

jově Alena Spurná s tím, že lidé vstupenky

nevraceli a čekají na náhradní termín.

-eze-

Leden v divadle: vyprodáno
Všechna představení naplánovaná  na

leden v Městském divadle v Prostějově

jsou již od prosince vyprodaná.

„Několik posledních vstupenek máme pouze

na převzaté představení Divadla na Vihohra-

dech Vrátila se jednou v noci, které pro abo-

nentní skupinu A hrajeme v pondělí 3. ledna

v 19 hodin,“ informovala ředitelka Městské-

ho divadla v Prostějově Alena Spurná.

Komedie neopakovatelným způsobem vysti-

huje důležitost přátelství a lásky. Příběh s leh-

kostí přechází ze záhrobí do skutečného živo-

ta. Svým laskavým pohledem na svět lidí a

jejich směšné starosti získala hra přízeň

diváků všude, kde byla uváděna. Režisér

představení Radovan Lipus svěřil stěžejní

role Václavu Vydrovi a Libuši Švormové.

Také Divadelní komedie pražského Divadla

Palace, která je pro skupinu 5P na programu

ve čtvrtek 27. ledna, je již beznadějně vypro-

daná. Vtipný pohled do divadelního mikro-

světa, kde jen zdánlivě platí jiná pravidla,

herecky ztvárňují Jitka Čvančarová, Vladimír

Kratina nebo Ladislav Mrkvička, David

Matásek, Lukáš Vaculík a další herci.

-eze-
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ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 
– EKOCENTRUM IRIS POŘÁDÁ TYTO AKCE:

akce pro veřejnost

Setkání studánkářů

KDY: pátek 7. ledna od 16:00 do 18:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.

67, Prostějov  

Novoroční setkání všech, kdo se v loňském roce

podílel na mapování a dokumentaci studánek na

Prostějovsku. Vítáni jsou ale i noví zájemci.

Naším cílem bude plánování aktivit na další rok,

vytvoření letáčku a mapky studánek na Prostě-

jovsku a příprava laboratorních rozborů vybra-

ných studánek. Účastníky zahřejí čaje a další

nápoje připravené z pramenité vody našich stu-

dánek. 

tvořivá dílna

Keramika: Relaxace s hlínou 

KDY: pondělí 10. ledna od 16:00 do 18:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.

67, Prostějov  

Výroba předmětů podle vlastní fantazie z kera-

mické hlíny. Pracovní oblečení s sebou. Poplatek

100 Kč za osobu na 2 pracovní hodiny.

beseda a tvořivá dílna pro veřejnost, vhodná

i pro rodiče s dětmi

Keramika: Kouzlo Vánoc

Ptačí „PROSTŘENO!“ 

aneb Aby přežili zimu ...

KDY: pátek 14. ledna od 16:00 do 18:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.

67, Prostějov   

Které ptáky můžeme u nás v zimě potkat? Čím je

přilákáme na krmítko? Jaké dobroty jim můžeme

nachystat? Povídání s ornitologem Petrem Pod-

horným o ptácích, kteří u nás přezimují, o jejich

životě a potravě. Následovat bude výroba tuko-

vých, semínkových či jablečných pochoutek pro

zimní přikrmování ptáků. Materiál dodáme. Kdo

chce, může si s sebou přinést kokosový ořech. 

Poplatek 20 Kč za osobu.

tvořivá dílna

Kirigami

KDY: pátek 21. ledna od 16:00 do 18:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.

67, Prostějov   

Výroba filigránových ozdobných motivů pomocí

netradičního japonského umění stříhání a

skládání papíru. S sebou si přineste: ostrý nožík

(např. odlamovací) Poplatek 50 Kč za osobu.

tvořivá dílna

Keramika: Relaxace s hlínou

- glazování

KDY: pondělí 24. ledna od 16:00 do 18:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.

67, Prostějov  

Glazování předmětů z keramiky. Pracovní oble-

čení s sebou. Poplatek 100Kč za osobu na 2 pra-

covní hodiny. 

akce pro školy

Bude zima, bude mráz

KDY: úterý 1. a středa 2. února, 

vždy od 8:30 do 12:30 hod.   

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 

Husovo nám. 67, Prostějov  

Které ptáky můžeme potkat v zimě na krmítku?

Povídání o ptácích v zimě, o jejich životě a

potravě. Výroba jednoduchých minikrmítek z

šišek pro zimní přikrmování ptáků.

Programy jsou určeny pro 1. stupeň ZŠ - nutno se

předem objednat na adrese iris@iris.cz nebo tele-

fonicky 582 338 278, 603 298 039. Program bude

vždy pro jednu třídu a bude trvat 60 minut. Cena

20 Kč za žáka. 

beseda

Tajgou a stepí až 

k modravým vodám Bajkalu

KDY: pátek 4. února, 16:30 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.

67, Prostějov 

Pozvání RNDr. Hynka Skořepy na dalekou cestu

k nejhlubšímu jezeru světa, které   nazývají „per-

lou Sibiře“. Nekonečná tajga, ale také rozlehlé

stepi. Písek a tráva. Budhistické kláštery. Hroby

vyhnanců všech časů – děkabristů i obětí gulagů.

Na nejdelší železniční magistrále světa duní vlaky

a projíždějí místy, která kdysi chránili českoslo-

venští legionáři. Přímo od trati se zdvihají z raše-

linišť a močálů hory, které skrývají průzračné

bystřiny i limby s šiškami plnými oříšků. Rodo-

dendrony a pískání burunduků, zemních veverek.

Křik ptáků nad Bajkalem, o jehož vodách se po

staletí zpívají písně.Ke skutečně pravé „ruské“

atmosféře neodmyslitelně patří čaj. Během před-

nášky můžete ochutnat čaj, který autor přednášky

pil na lodi při plavbě po Bajkalu.

Akce finančně podpořili:
Město Prostějov

MŽP a MŠMT v rámci společného programu
SSEV Pavučina a ČSOP  - Národní síť EVVO
SFŽP a MŽP v rámci projektu Přírodě OK+
ESF a MŠMT v rámci projektu Přírodě OK 2

14.ledna 2011 19. 00 hodin – Taneční večer pro seniory 
K tanci hrají manželé Vykoukalovi z Olomouce. Vstupné: 60 Kč
POZOR, změna začátku

25.ledna 2011 HONZA NEBOJSA ( Divadýlko Kuba, Plzeň) 
Honzové bývají hloupí, chytří, někdy osvobozují princezny nebo se málem stanou králem… Náš
Honza se nebojí. Nebojí se ničeho a nikoho. A tak se vydává do světa, aby se naučil bát… Co myslíte?
Co je lepší? Mít strach anebo být Nebojsou? 
Předplatné Duhová kulička – 1. a 2. skupina

26.ledna 2011 HONZA NEBOJSA ( Divadýlko Kuba, Plzeň)                             
Honzové bývají hloupí, chytří, někdy osvobozují princezny nebo se málem stanou králem… Náš
Honza se nebojí. Nebojí se ničeho a nikoho. A tak se vydává do světa, aby se naučil bát… Co myslíte?
Co je lepší? Mít strach anebo být Nebojsou? 
Předplatné Duhová kulička – 3. a 4. skupina

28.ledna 2011 19.00 hodin – Taneční večer pro seniory 
K tanci hrají manželé Vykoukalovi z Olomouce. Vstupné: 60 Kč

Upozorňujeme již teď na kurz cvičení čchi kung WU GIN XI. Zahajujeme v úterý 1.února
v 16:30 hodin v klubovně Duhy.  Kurz povede Rudolf Sosík z Olomouce, bude mít 10 lekcí, každá lekce
1:30 hod. Kurzovné – 500,-Kč. Přihlásit se můžete již nyní na tel. č. 582 329 620.
Přibližně před 1800 sty lety žil lékař Huo Tuo shenyi. Shenyi, znamená ten, co umí
vzkřísit i mrtvého. Tento lékař sestavil cvičení čchi kung Wu qin xi. Cvičení se zachova-
lo v různých formách dodnes. Je mimořádně účinné z hlediska zdravotních účinků a zvy-
šovování hladiny životní energie organizmu, střídají se v něm pomalé pohyby s dyna-
mickými. 

10.1. – 3.2. 201   JOSEF ISTLER – Grafika ze sbírky uměleckého tiskaře Jana Maulera

Vernisáž : 10.1.2011 v 17.00 hodin.
Výstava je otevřena denně od 9,00 do 13,00, při filmových projekcích a večerních klubových akcích
dle programu v klubu. Prohlídku výstavy je možné dohodnout mimo uvedenou dobu také na telef. č. 582 329 620

20. ledna 2010 9.30 hodin Akademie třetího věku – 
AMERICKÝ KLUB DÁM
+ VOJTA NÁPRSTEK 

není snad nikdo, kdo by nevzpomínal na televizní seriál „Sňatky z rozumu“ a v něm zobrazené
postavy, které měly skutečný předobraz. Jistá část děje se odehrávala v prastarém domě „U
Hanáků“, kde žil Vojta Náprstek, velmi zajímavá osobnost, významný český vlastenec, národopisec
a zapálený bojovník za vědeckotechnický pokrok – a také zakladatel Amerického klubu dám, který
s přestávkou 40 let komunistické éry existuje doposud. Toto zajímavé téma přiblíží Mgr. Jitka Tlás-
kalová Vstupné: 30,- Kč

13. ledna 2010 9.20, 10.30  hodin                   Vítání občánků v Prostějově 
(obřadní síň prostějovské radnice)

24. ledna 2010 14.00 hodin                   Setkání jubilantů města Prostějova 
kulturní program zajišťuje ZUŠ V. Ambrose 

13. ledna 2010 9.20, 10.30 hodin                   Vítání občánků v Prostějově
(obřadní síň prostějovské radnice)

vzdělávací a společenské akce 

výstava

Pravidelná činnost : 

program na leden 2011

Hlavní budova nám. TGM 1:

Stálé expozice:

Geologie a paleontologie Prostějovska

Pravěk Prostějovska

Haná Jana Zbořila

Život a dílo Jiřího Wolkera

Hodiny a hodinky

Výstavy:

25. 11. – 16. 1.

Dušan Kamzík - Keramika

Galerie Špalíček, Uprkova 18, PV

2. 12. – 23. 1.

Tomáš Záborec – Dřevomalby

- obrazy na dřevěném podkladu

www.muzeumpv.cz, tel. 582 330 991

Jaké je vysvětlení tohoto sloganu? Věřím, že

jednoduché a příjemné. Po úspěšném rozbě-

hu prostějovské Akademie III. věku se ukáza-

lo, že by seniory zajímalo také ovládání

moderní techniky – a pak už nebylo daleko k

tomu, dát dohromady kurz počítačové gra-

motnosti – a ten nese právě výše uvedené

jméno.

A toto dobře zavedené „obchodní jméno“  ozna-

čuje  již páté   pokračování. Vše se mohlo usku-

tečnit díky vzácnému pochopení ze strany Šve-

hlovy střední školy v Prostějově, která ve své

počítačové učebně na náměstí Spojenců tento

kurz spolu s MÚ – odb. ŠKK -  Kulturním klu-

bem Duha pořádá. Celý kurz bude začínat v

únoru a bude obsahovat celkem 10 lekcí po dvou

hodinách. Protože zájem bude omezen kapaci-

tou, pro první čas počítáme zatím s jedním

během . Tento  běh bude patřit úplným - prosíme

ale úplným začátečníkům. Všem je jistě zřejmé,

že taková rozsáhlá akce nemůže být zdarma –

nicméně dík pochopení vedení školy je cena pro

seniory  příznivá – 800,- Kč za kurz.  Pracující

zájemci pak zaplatí 1400,- Kč. Přihlášky do

kursu prosím telefonicky na telefon 582329640,

582329641p. Čec. Kurz se pochopitelně uskute-

ční jen tehdy, bude li naplněna kapacita  učebny 

A opravdu věřte, že s námi se neztratíte…..

V měsíci listopadu oslavil svoje půlkula-

té jubileum bývalý vynikající překážkář,

který začínal v atletickém klubu Prostě-

jov, mistr republiky v běhu na 110m pře-

kážek v roce 1969 kdy závodil za USK

Praha. Jako trenér vychoval řadu repre-

zentantů. I nyní trenuje mladé naděje v

atletickém klubu Prostějov. Všichni mu

přejeme hlavně zdravíčko. 

Prostějovští atleti.

S NÁMI SE NEZTRATÍTE ?! UŽ POPÁTÉ !!!

FRANTIŠEK SLAVOTÍNEK - 65 ROKŮ 
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Chtěli bychom Vás tímto požádat 
o pomoc a vyzvat ty z Vás, kteří by

chtěli chodit jako tříkráloví koledníci,
aby se přihlásili na Charitě Prostějov,

Sádky 14, 796 01 Prostějov, Lucie
Schwarzerová, telefon: 608 87 23 26,

582 344 524, email:
info@prostejov.charita.cz.  
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PÁTEK  24.12. ŠTĚDRÝ DEN

Povýšení sv.Kříže  

mše sv. pro děti s živým betlémem 16.00 hod

mše sv. "v noci" 21.00 hod.

půlnoční bohoslužba slova 24.00 hod.

sv. Bartoloměj (Vrahovice)

mše sv. "v noci" 21.00 hod.

sv. Petr a Pavel 

mše sv. "v noci" 22.00 hod.

u Milosrdných 

půlnoční mše sv. 24.00 hod.

sv. Josef (Krasice)

mše sv. "v noci"                                     23.00 hod.

sv.Anna,Drozdovice

bohoslužba slova                                 22.00 hod

SOBOTA  25.12. NAROZENÍ PÁNĚ - 

BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ

Povýšení sv.Kříže  

Betlém –otevřený kostel                    14. - 18. hod. 

mše svatá 7.30, 10.30 hod.

Jesličková pobožnost 15.00 hod.

sv. Bartoloměj (Vrahovice)

mše svatá                                             9.00 hod.

sv. Petr a Pavel 

mše svatá 9.00, 18.00 hod.

kostel bude otevřen od 14.00 hod. do19 hod.

u Milosrdných 

mše svatá                                             10.00 hod.

Betlém                                     od 10 do 12. hod.

sv. Cyril a Metoděj 

mše svatá                                              9.00 hod.

sv. Josef (Krasice)

mše svatá 17.00 hod.

NEDĚLE  26.12. SVÁTEK SV. RODINY 

Povýšení sv.Kříže  

mše svatá                                    7.30, 10.30 hod.

betlém 14. - 18. hod.

sv. Bartoloměj (Vrahovice)

mše svatá                    9.00hod.

sv. Petr a Pavel 

mše svatá 9.00, 18.00 hod.

kostel bude otevřen                        od 14.00 hod. 

u Milosrdných 

Betlém                                      od 10 do 12. hod

sv. Cyril a Metoděj 

mše svatá                                                 9.00 hod.

Kostel bude otevřen                  od 14 do 16 hod. 

DD Nerudova

mše svatá 9.30 hod.

PÁTEK 31.12. 

Povýšení sv.Kříže  

díkůvzdání za uplynulý obč. rok         17.00 hod.

sv. Bartoloměj (Vrahovice)

díkůvzdání za uplynulý obč. rok         17.00 hod.

sv. Petr a Pavel 

mše svaté 6.30 hod.17.00hod.

SOBOTA 1.1. SLAVNOST MATKY BOŽÍ,

PANNY MARIE 

Povýšení sv.Kříže  

mše svatá                                   7.30, 10.30 hod.

sv. Bartoloměj (Vrahovice)

mše svatá                                             9.00 hod.

sv. Petr a Pavel 

mše svatá                                              9.00 hod.

sv. Cyril a Metoděj 

mše svatá                                              9.00 hod.

Kostel bude otevřen                   od 14 do 16.hod.

NEDĚLE  2.1.2011

Povýšení sv.Kříže  

mše svatá                                   7.30, 10.30 hod.

Kostel Milosrdných bratří

Betlém                                  od 10 do 11.30 hod

sv. Bartoloměj (Vrahovice)

mše svatá                                             9.00 hod.

sv. Petr a Pavel 

mše svatá                                    9.00. 18.00 hod.

kostel bude otevřen od 14.00 hod. 

sv. Cyril a Metoděj 

mše svatá                                              9.00 hod.

BOHOSLUŽBY O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 2010

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov

PROGRAM NA LEDEN 2011:

HUDEBNÍ OBOR:

Besídky žáků- sál ZUŠ v 17.00 hod.

13. 1., 19.1., 25.1. 2011

Koncert ke 220. výročí úmrtí W.A. Mozarta 

20.1. 2011 – sál ZUŠ v 17.00 hod.

Kytarový večer s poezií – sál ZUŠ 

31.1. 2011 sál ZUŠ v 17.00 hod 

Účinkují žáci kytarového oddělení a LDO

VÝTVARNÝ OBOR:

Galerie Linka – Kravařova ul.  : Vernisáž    5.1. 2011 v 17.00 hod. 

Výstava z cyklu „ Bývalí absolventi VO ZUŠ V. Ambrose se předsta-

vují „

Komponování živého prostoru – zahradní a krajinářská archi-

tektura 

Zdenka Čechová, Zdeněk Čech.  

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 

24.1. 2011 – sál ZUŠ    školní kolo recitační soutěže LDO

BUĎ ZUŠ
Pod tímto budovatelským heslem se

skrývá skupina krásných  hrdých dívek,

které výuku v Tanečním oboru ZUŠ V.

Ambrose povyšují na smysl života. 

V loňském školním roce přišly žákyně II.

cyklu TO s nápadem zviditelňovat svůj

názor na tanec coby umění, coby styl a

smysl života. Cílem výuky Tanečního

oboru ZUŠ není jen jezdit po soutěžích , a

proto si žákyně TO s paní učitelkou Pavlou

Jahodovou pečlivě vybírají, které soutěže

a proč se zúčastnit. Se skupinkou BUĎ

ZUŠ se  mladé tanečnice letos přihlásily na

přehlídku Vánoční taneční scéna. Jejich

choreografie „Chtíc, aby spal „ byla

vybrána z mnoha přihlášených DVD z

celé republiky, a tak dívky své nadšení a

um představily v hlavním programu Váno-

ční taneční scény v Praze v sále Městské

knihovny 10. prosince 2010 . A nejen to.

Odměnou jim byla i možnost strávit

víkend s posluchači konzervatoře Tane-

čního centra v Praze a vyzkoušet si jejich

náročný trénink. BUĎ ZUŠ neboli ŽIJ

TANCEM. Nadšení dívek roste každou

zkušeností. Momentálně mají v repertoáru

10 aktivních choreografií a s velkou chutí

připravují další.                                 -zuš-

Dechový orchestr ZUŠ V. Ambrose v Praze
Dechový orchestr ZUŠ V.A. si vždy

kladl nemalé cíle. Po loňském úspěchu

na soutěži dechových orchestrů v

Ostravě se letos chystá na Mezinárodní

festival dechových hudeb do Prahy.

Soutěž orchestrů se bude konat ve dnech 7.

a 8. ledna 2011 v Národním domě na

Smíchově. V kategorii vyšší třída si

Dechový orchestr vedený dirigentem

Rudolfem Proseckým připravuje povin-

nou skladbu Jindřicha Brejška Jarní rapso-

die a navíc symfonické skladby Stevena

Reinekeho Pilatus a Julia Girouxe The

Greatest Generation. Všechny skladby

měli prostějovští posluchači možnost sly-

šet již v říjnovém společném koncertě

Dechových orchestrů -  Harmonie ze

Šternberku a ZUŠ V. A. Prostějov v Měst-

ském divadle v Prostějově. Že Dechový

orchestr ZUŠ není žádná ledajaká

„dechovka“ dokazuje šéf R. Prosecký

každým rokem . Hledá nejen nové, neopo-

slouchané skladby , ale i možnosti kudy ve

vývoji orchestru směřovat. Je zřejmé, že se

mu to daří.     

-zuš-
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27. 1. V 18. 00 HODIN PŘEDNÁŠKA 

„AFRICKÉ KMENY – HIMBOVÉ A KŘOVÁCI“

Oběma etnikům nabízí postupující globalizace možnost začlenit se do „civilizované spole-

čnosti“, ale připravuje je o “jejich vlastní JÁ - o schopnost přežít“. Šancí setkat se s nimi v jejich

původním životním prostředí již mnoho nezbývá. Přednáší: Karel Budín (*1943), Brno, který

na http://budinkarel.webz.cz/index.html mj. uvádí: „Procestoval jsem mnoho zemí …každá z

nich mne obohatila o mnohé zážitky, ale především posunula mé chápání a akceptování odli-

šných kultur…. Rád sdělím nejen své zážitky a zkušenosti, ale také rád poradím každému, kdo

nemá strach cestovat sám nebo chce poznat či vidět víc, než nabízí cestovní kanceláře.“

Vstupné 20 Kč.

10. – 16. 1. 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 pozorování 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

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

- VEČERNÍ A NOČNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY DALEKOHLEDY

se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek (neplatí 27. 1. – večerní přednáška) i o celém 

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

hod. 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.

ZIMNÍ POHÁDKA  10. – 14. 1. V 10. 30, 13. 30 A 15. 30 HODIN, DÁLE KAŽDOU

LEDNOVOU STŘEDU V 15. 30 HODIN

Sluníčko je nemocné, den co den je na obloze kratší čas. Co bude s lidmi, vždyť bez Sluníčka nemo-

hou být? Vyléčí Slunce snad pan doktor Maleček? Následuje povídání o důvodu různé délky dne v

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

16. 1. V 15. 00 HODIN, NEDĚLNÍ SOUTĚŽ Z CYKLU SOUTĚŽÍ 2010/11 „MALÁ

TĚLESA SLUNEČNÍ SOUSTAVY“ – PLANETKY ZA NEPTUNEM

Soutěži bude předcházet povídání o vzdálených tělesech sluneční soustavy. Vstupné 10 Kč.

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

XIX. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK

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

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

něno pozorováním Měsíce, planet a souhvězdí. Sobotní výlet do Olomouce s návštěvou

muzea a prohlídkou orloje. Pololetní klubový poplatek 100 Kč.

XL. 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: 6., 13., 20. 1. V 16. 30 hodin a 27. 1. v 18. 00

hodin. Jednorázový poplatek na školní rok činí 100 Kč a platí se předem, nejpozději při

první návštěvě klubu.

VÝSTAVY

- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE

- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU

- CO POZOROVAL JIŽ GALILEO GALILEI? (V KRESBÁCH DĚTÍ).

Výstavy jsou přístupné na začátku astronomických pozorování
a v  tom případě jsou jejich součástí a po domluvě i kdykoliv jindy.

V takovém případě je vstupné 10 Kč. 
Druhou výše uvedenou výstavu také zdarma zapůjčujeme.

www.hvezdarnapv.cz

V nadcházejícím ročníku Radničních

novin se budeme na tomto místě

zabývat kosmonautikou. Oborem s

nesmírně dynamickým vývojem od

samotného počátku své praktické éry.

Můžete podotknout, že toto v součas-

nosti platí pro všechny obory. Souhla-

sím a dodávám, že však ne každý obor

lidské činnosti má tak vysoké preferen-

ce i finanční dotace a z toho vyplývající

možnost aplikace nejprogresivnější

techniky i technologií.

Za počátek tzv. praktické éry kosmonauti-

ky je označován 4. říjen 1957, kdy se teh-

dejšímu Sovětskému svazu podařilo

vypustit první umělou družici Země –

legendární Sputnik. Za tímto činem muse-

la stát nějaká osobnost a mimo další i kon-

struktér rakety, budovatel startovací

základny a další. A tomuto činu musela

předcházet dlouholetá práce teoretiků,

experimentátorů i prostých nadšenců,

která později vyvrcholila i dalším mil-

níkem v kosmonautice – startem prvního

člověka do kosmu. Stalo se tak 12. dubna

1961, tedy právě PŘED PADESÁTI

LÉTY.

Tento miniseriál bude v průběhu roku
2011 rozdělen do dvanácti částí

- leden: osobnosti kosmonautiky

- únor: rakety

- březen: první družice

- duben: první kosmonauti

- květen: boj o Měsíc

- červen: mise Apollo

- červenec: Vladimír Remek – první 

československý kosmonaut

- srpen: raketoplán

- září: výzkum planet typu Země

- říjen: výzkum planet typu Jupitera

- listopad: poselství mimozemským 

civilizacím

- prosinec:ESA (European Space Agency) 

a její esa!

OSOBNOSTI KOSMONAUTIKY

KONSTANTIN EDUARDOVIČ 

CIOLKOVSKIJ (7. 9. 1857 – 19. 9. 1935),

ruský fyzik, je považován za otce sovětské

kosmonautiky a spolu s ROBERTEM

HUTCHINGSEM GODDARDEM (5.

10. 1882 – 10. 8. 1945), americkým fyzi-

kem a JULIUSEM HERMANNEM

OBERTHEM (25. 6. 1984 – 29. 12. 1989),

německým fyzikem, za zakladatele teore-

tické kosmonautiky. Goddard v roce 1912

dokončil nezávisle na Ciolkovském mate-

matickou teorii raketového pohonu a

zahájil teoretické práce na kapalinových

raketách. V roce 1925 sestrojil a vypustil

první kapalinovou raketu na světě. 1929 -

1930 vyvinul a vyzkoušel systém gyrosko-

pické stabilizace raket. Oberth nezávisle

na Ciolkovském a Goddardovi odvodil

teorii raketového pohonu, v letech 1929 -

1930 se zabýval konstrukcí rakety na

kapalné látky, ale pro technické a finanční

obtíže ji nedokončil. V období 1938 - 1945

pracoval na vývoji německých vojenských

raket. Od roku 1950 pracoval tři roky v

italském raketovém výzkumu a v letech

1955 - 1958 v americké NASA.SERGEJ

PAVLOVIČ KOROLJOV (12. 1. 1907 –

14. 1. 1966), ruský inženýr, letecký a rake-

tový konstruktér. V roce 1934 publikoval

knihu Raketový let ve stratosféře, mj. o

konstrukci typu raketového letadla, dnes

nazývaného raketoplán. 27. června 1934

byl zatčen a odsouzen k deseti letům

těžkých prací v gulagu na Sibiři. Koroljov

byl mimo jiné konstruktérem první mezi-

kontinentální rakety R-7, která byla v

Sovětském svazu vypuštěna 3. srpna 1957

a byla schopna donést atomovou bombu

až do USA. Její modifikovaná verze vyne-

sla 4. října 1957 na oběžnou dráhu první

umělou družici Země Sputnik 1.

A Koroljov také 12. dubna 1961 osobně

řídil let prvního kosmonauta světa, Jurije

Alexejeviče Gagarina. 

Dr. WERNHER MAGNUS MAXIMILI-

AN SVOBODNÝ PÁN VON BRAUN

(23. 3. 1912 - 16. 6. 1977)  byl konstrukté-

rem německých a později amerických

raket. Zkonstruoval mj. raketu V-2, kterou

za druhé světové války Německo ostřelo-

valo Londýn, ale také stále nejmohutnější

raketu světa Saturn 5, která vynesla první

lidi k Měsíci. Stál u startu první americké

družice Země i při přistání lidí na Měsíci.

Jiří Prudký

Prostìjovská hvìzdárna v mìsíci lednu tel. 582 344 130 

PADESÁT LET OD STARTU PRVNÍHO KOSMONAUTA
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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 NA LEDEN

CIPÍSKOVA ŠKOLIČKA

zahájení nového cyklu školiček, adaptační program pro děti před

vstupem do MŠ přihlášky v MC

Jak podpořit zdraví v zimním období

beseda o prevenci, bylinkách, aromaterapii, výživě

v úterý 25.1. 8.30-9.30 v MC sídl.Svobody, přihlášky v MC

Masáže pro maminky

pátek 28.1. 8.30-12.00 v MC sídl.Svobody

v době dopoledního provozu, objednávky v MC

Kreativní večer - Korálkování

středa 19.1. od 18 hodin v MC Dvořákova,

přihlášky předem v MC.

Jde to!!- jak zvládat péči o rodinu i sama o sebe 

cyklus prožitkových setkání pro maminky, 

3.setkání 12.1.-pro přihlášené

Kurz efektivního rodičovství 

sobotní kurz pro rodiče o výchově a komunikaci v rodině

2. a 3. setkání- pro přihlášené. 

Kurz je obsazen- zapisujeme zájemce o další běh kurzu.

Předporodní kurz, baby masáže,

těhotenské cvičení a cvičení s miminky

nové kurzy opět od 19.1.ledna,informace a přihlášky Bc.Pavlíková

tel. 728233904 vždy ve středu 15.00-16.00 cvičení pro těhotné,

16.00-17.00 předporodní kurz 

návštěva Solné jeskyně

návštěva solné jeskyně pro rodiče s dětmi, 

informace a přihlášky v MC

Stříhání dětí - kadeřnictví s Cipískem

čtvrtek 20.1. v MC Dvořákova- v průběhu dopoledního provozu,

objednávky v MC

Připravujeme na únor:

Karneval pro rodiče s dětmi v Národním domě

Minikarnevaly pro nejmenší v MC

beseda se Z.Zibby Ellerem- Indiánská poselství-Čtyři dohody

Mateřské centrum Cipísek už vstupuje do dvanáctého roku

své činnosti. Programy pro rodiče s dětmi připravuje za

finanční podpory MPSV, města Prostějova a Olomouckého

kraje. Cipísek děkuje městu Prostějov za podporu své 

činnosti na obou pracovištích MC i v roce 2010. 

Dne 25. listopadu 2010 byli v obřadní síni prostějovské radnice slavnostně uvítáni

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

stějova:

Kontaktní osobou pro vítání občánků je MgA. Martina Drmolová – marti-

na.drmolova@prostejov.eu , tel: 582 329 623, další informace včetně termínů vítání

do konce letošního roku naleznete na www.prostejov.eu,  sekce DUHA.

Klaudie Fišerová

Jakub Lysický

Anna Kadláčková

Eliška Salajová

Gita Lošťáková

Sandra Langerová

David Heral

Patricie Naniašová

Nella Doláková

Kristýna Podoláková

Anna Lakomá

Denis Šafra

Karel Kučera

Alexandra Fromlová

Vanesa Kopečná

Tomáš Vyskočil

Filip Burda

Ketrin Pilarová

Sofie Zatloukalová

Jakub Mašek

David Novák

Vojtěch Pospíšil

Pavel Střeštík

David Lugr

Anelli Machorková

Karolína Jančovičová 

Veronika Mezlová

Girls Beauty Afternoon

Chystáte se na ples a přemýšlíte, jaký účes

zvolit, co s nehty a jak se nalíčit? ICM Pro-

stějov pro vás na středu 19. ledna 2011 při-

pravilo ve spolupráci s profesionální kade-

řnicí a manikérkou odpoledne plné rad a

tipů, jak se připravit na ples. Na místě si

můžete nechat také upravit nehty, nebo se

nechat načesat. To vše pro vás bude připrave-

no 19. 1. od 14:00 do 17:00 hod. v klubu

Oáza, Komenského 17, Prostějov. Více infor-

mací najdete na www.icmprostejov.cz. 

Den internetu zdarma

Ve čtvrtek 27. ledna 2011 (14:00-19:00 hod.)

proběhne v našem ICM Den internetu zdar-

ma pro naše návštěvníky, a to u příležitosti

Dne památky obětí holocaustu a obětí proti

lidskosti. 

Logo očima mladých

Soutěž „Logo očima mladých“ je určena

pro všechny, kdo jsou kreativní, a kdo se

nebojí pustit svou fantazii na špacír, a zcela

nově uchopit tvorbu loga. Soutěž je rozděle-

na do dvou věkových kategorií: 10-15 let a

16-19 let. Uzávěrka soutěže je 30. ledna

2011. Více informací o soutěži a inspiraci

najdete na www.icmprostejov.cz. 

Konverzace pro veřejnost zdarma

Chcete se rozmluvit francouzsky nebo ang-

licky? Pak neváhejte a přihlaste se do kon-

verzace pro veřejnost, kterou vede Pauline

Renouf, účastnice Evropské dobrovolné slu-

žby, která působí v ICM Prostějov. Hlásit se

můžete na e-mailu 

pauline@cmg.prostejov.cz. Začít je možné

kdykoliv. V současné době probíhá:

Francouzská konverzace pro pokročilé –

úterý od 16:30 hod.

Anglická konverzace pro začátečníky –

čtvrtek od 16:00 hod.

Anglická konverzace pro pokročilé – 

čtvrtek od 17:00 hod.

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

JUBILEJNÍM TISÍCÍM MIMINKEM NAROZENÝM V NEMOCNICI PROSTĚJOV SE STALA MALÁ KAROLÍNKA
Zdravotníci Nemocnice Prostějov, která je

členem skupiny AGEL, přivedli v letošním

roce na svět již tisíc dětí. Jubilejním novo-

rozencem se stala Karolínka Pírková, která

se narodila včera, 29.listopadu, v 11.49

hodin. Holčička vážila 2.450 gramů a měři-

la 46 centimetrů. Šťastné mamince Haně

Pírkové, která pochází z obce Rozstání na

Prostějovsku, se vede i s Karolínkou velmi

dobře, a tak již brzy budou moci být pro-

puštěny domů.

Karolínka přišla na svět při 987. porodu, jenž v

letošním roce provedli porodníci v Nemocnici

Prostějov, kteří v nejbližších dnech očekávají

další jubilejní událost – tisící porod. V loňském

roce se na porodnicko-gynekologickém oddě-

lení prostějovské nemocnice narodilo celkem

1133 dětí, což bylo o pět více než v roce 2008.

Mezi novorozenci bylo 568 holčiček a 565

chlapečků. Mezi nejčastější jména, která v roce

2009 volily maminky pro své děti, byl: 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. Součástí prostějovské porodnice

jsou tři samostatné, klimatizované porodní

boxy s úplným sociálním zázemím, k vybave-

ní patří porodní vana a polohovatelná porodní

lůžka. Pro rodičky v šestinedělí má Nemocni-

ce Prostějov celkem deset pokojů s úplným

sociálním zázemím. Již v prosinci 2005 získa-

lo zdravotnické zařízení za podporu zdravého

vývoje novorozenců a propagaci kojení výz-

namné ocenění Baby Friendly Hospital -

"přátelsky nakloněná k dětem". 
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BlahopřejemeBlahopřejeme
v měsíci prosinci své jubileum oslavili:

Marie Štěpánová Prostějov, Josef Koukl

Prostějov, Vladimíra Sonnevendová Prostějov,

Jiří Cabák Prostějov, Marta Lošťáková Prostějov,

Antonín Růžička Prostějov, Jiřina Štefková Pro-

stějov, Ladislav Pospíšil Prostějov, Alena Loučná Prostějov,

František Kolář Prostějov, Jana Hrušková Prostějov, Blažena

Kubicová Prostějov, Marie Mazalová Vrahovice

Oldřiška Růžičková Čechovice, Ladislav Holou-

bek Prostějov, Soňa Kubinová Prostějov, Ludmi-

la Bábková Prostějov, Jan Ševčík, Ing.  Prostě-

jov, Vladimír Běhal Prostějov, Dagmar Štěpánková Prostě-

jov, Antonín Galář Prostějov, Vladimír Vondra Prostějov,

Zdeněk Kratochvíl Prostějov, Anděla Leišnerová Prostějov,

Tomáš Janečka Domamyslice

Ludmila Řehulková Vrahovice, Ladislav Přikryl

Krasice, Vlasta Kubaláková Prostějov, Lubomír

Šindelář Prostějov, Zdeňka Korhoňová Prostě-

jov, Leopold Dolák Prostějov, Miroslav Hubáček Prostějov,

Tomáš Zbožínek Prostějov, František Kirchner Prostějov,

Miroslav Jirásek, Ing. Prostějov, Milada Skácelová Prostě-

jov, Vlasta Slavíková Prostějov, Oněgin Jauernik Prostějov

Bolemíra Havlová Prostějov, Marie Reková Pro-

stějov, Zdenka Fréharová Prostějov, Josef

Rozehnal Prostějov, Milada Šálková Prostějov,

Marie Stavělová Domamyslice, Miroslav Mucha Prostějov,

Miroslav Novák Žešov

Jaroslava Kratochvílová Prostějov, Radvan

Husárek Prostějov

70

85

90

Josefa Bělašková Prostějov

91

Antonín Burget Prostějov, Miroslava Hanu-

sová Prostějov, Jarmila Zahálková Prostě-

jov

92

Alois Maléř Prostějov, Jaroslav Sedláček,

MUDr. Prostějov

93

Karel Fraus Prostějov

96

Marie Přikrylová Vrahovice

97

80

VZDĚLÁVACÍ  A SPOLEČENSKÉ AKCE - DIVADLO
PÁTEK  7. LEDNA

19.30    XXI. TRADIČNÍ MĚSTSKÝ

PLES

prostory ND

ČTVRTEK 20. LEDNA

14.00 SVAZ DŮCHODCŮ

místní organizace Prostějov

O flašinetech – vypráví p. Mošt

přednáškový sál

PÁTEK 28. LEDNA

19.30    DIVADELNÍ PLES

prostory ND

75

Sociálně aktivizační služby pro seniory  
Tetín 1, 796 01 Prostějov,  

telefon 582 360 295 
nabízí všem zájemcům příjemná 

a zajímavá setkání v rámci

AKADEMIE SENIORŮ

18.1.2011  14.00      „Jak s láskou vstávat s postele“,                               pí. Zora Kryková 
přestože nás všechno bolí.                                             

25.1.2011  14.00       „Jak si uchovat dobrou hybnost i ve stáří
cvičení pod vedením známé fyzioterapeutky  pí. Z. Krykové.      
Cvičební úbor s sebou

Scházíme se v prostorách OS LIPKA, Tetín 1, II. patro.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Hlavní cíl a náplň  organizace důchodců

je snaha ulehčit a zpříjemnit život všem

více méně osamělým důchodcům,lidem,

kteří by chtěli společensky žít a popo-

vídat si s někým a většinu roku nemají s

kým, protože jejich nejbližší okolí na ně

prostě nemá čas. Trvá li tento stav déle,

má potom přímý dopad na psychiku

těchto starších lidí a dříve či později se

odrazí se i na jejich zdravotním stavu.

Schopnost komunikace a slovní zásoba

se při nedostatku kontaktů s okolím neu-

stále zmenšuje. Pestrost informací a

udržování přijatelné úrovně mozkové

činnosti a paměti a nakonec i dostatek

pohybové aktivity jsou pro každého

důchodce velmi důležité. Bez nich se

stárne rychleji!

Jak prožili rok 2010 členové Svazu
důchodců místní organizace Prostějov?

Scházíme se 1x měsíčně a mimo vycházky

a návštěvy divadel (hradíme si sami) jsme

měli tyto přednášky:

- Filmový dokument o novináři 

a spisovateli, prostějovském rodákovi 

Eduardu Valentovi

- Vyprávění a filmový dokument 

naší členky paní Bartošové o Římě

- Přednášku paní Zikmundové 

o Chopinovi

- Vzpomínkové pásmo ke dnu matek

- Přednáška „Čtyři roční období 

v botanické zahradě“, doplněna 

mikrofilmem paní. M.Dvořákové, 

bývalé ředitelky botanické zahrady

- Lékařskou přednášku Mudr.Ivánkové 

na thema „Jak se vyrovnat 

s nachlazením a následné léčení“

- Přátelské posezení ke Dni seniorů 

s kulturní vložkou žáků Lidové školy 

umění v PV

- Vzpomínkové pásmo k 100. 

výročí narození Adiny Mandlové – 

přednes pana Čecha, ředitele kina Metro

- Přátelské předvánoční posezení 

za přispění žáků Reálného gymnázia v PV

Za všechny tyto příspěvky a aktivity bych

tímto chtěla všem přednášejícím a zúčast-

něným poděkovat, protože příprava těchto

programů je náročná na čas, ale není hono-

rovaná, tedy jim aspoň tímto děkuji. Kromě

těchto kulturních akcí pořádáme pro členy

procházky do přírody za účelem poznání

okolí a v rámci akce „Pohybem ke zdraví“.

- V dubnu jsme navštívili 

Hranice,Teplice,Hranickou propast, 

naučnou stezku a Zbrašovské 

aragonitové jeskyně.

- Druhá vycházka byla v ekologickém

domě „Sluňákov“, v Litovelské lovecké

chatě „Praha“

- V květnu jsme navštívili zámek 

v Chropyni, naučnou skálu, 

ornitologickou rezervaci a hledali květ 

vzácného kotvičníku.Další návštěva v 

květnu byla v Přerovském luhu a v 

Michalovském parku a ornitologické

stanici.

- V červnu jsme se prošli kolem 

vypuštěné plumlovské přehrady 

do Plumlova.

- V září jsme navštívili školní naučnou

stezku „Předmostím až do pravěku“

u Přerova

- V říjnu to byla Litovel – náměstí, 

historická část, naučná stezka“Hvězda“ 

a fauna kolem rybníků.Další výlet 

byl do Tovačova,( zámek,alej, rybník.)

- V listopadu jsme měli exkurzi 

do prostějovské Starorežné.

Velmi děkuji zejména za finanční příspěvek

radnici v Prostějově, bez kterého bychom

se nemohli pravidelně scházet v prostorách

Národního domu. Poděkování patří i všem

přednášejícím a kolektivu dobrovolných

důchodkyň, které mi pomáhají program při-

pravovat a zajišťovat. Do dalšího období

přeji všem členům ještě mnoho příjemných

setkání a společných vycházek.

Týnová Marie,
předsedkyně místní organizace 

Svazu důchodců Prostějov

AKTIVITY SVAZU DŮCHODCŮ MÍSTNÍ ORGANIZACE PROSTĚJOV.
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MIKULÁŠSKÝ DEN A ČERTOVSKÁ SOBOTA 2010
I tento rok přivítalo dětské oddělení Měst-

ské knihovny Prostějov ve svých prosto-

rách Mikuláše, anděla i čertice.

Čertice se svými asistenty připravily soutěže

pro děti všech věkových kategorii. Soutěžící

po získání určitého počtu bodů přišli k Miku-

láši a za básničku či písničku dostali dáreček.

V sobotu již zůstaly na dětském oddělení

pouze čertice, které podávaly dětem černý čaj,

dospělým černou kávu a k tomu počertech

dobrou buchtu. 

-měk-

SALVY SMÍCHU STŘÍDALY SLZY DOJETÍ
I takovou podobu mělo čtvrteční odpoled-

ne v Divadle Point na Olomoucké ulici.

Letos opět uspořádala Městská knihovna

ve spolupráci s prostějovskou odbočkou

Olomouckého TyfloCentra „Vánoční kon-

cert Jaroslava Knejpa“. 

V poetickém pásmu autorské prózy a poezie

zazněly i písničky věčně zelené, jak řekl Jaro-

slav Knejp: „mému srdci blízké.“  Tentokrát

však nebyl “Jarek“ sám. Kromě jeho ženy

Zuzany, která jej provází, se jeho novým

„parťákem v šumařině“ stal vodicí pes Bad.

„Je to krasavec“, řekl nám pan Knejp. „Co já

neuzpívám, on svým pohledem dokoná.“ Při

vyprávění a písních tohoto interpreta střídaly

salvy smíchu slzy dojetí. Z příjemně

uvolněného podvečera odcházeli posluchači

dobře naladěni. „Bylo to pohlazení po duši“,

řekla nám jedna z divaček. „Teď už se zase

těším na Vánoce“.                               -měk-

SLÁMOVÝ DEN 2010
Již po desáté se konal tradiční slámový den

na dětském oddělení Městské knihovny

Prostějov. Rodiče se svými dětmi si vyzkou-

šeli pletení slámových hvězdiček a podkovi-

ček pod vedením Veroniky, dcery paní M. Zat-

koukalové z Brodku u Konice, nositelky tradi-

čních lidových řemesel.                      

-měk-

PROVOZ MĚSTSKÉ KNIHOVNY PROSTĚJOV PO DOBU REKONSTRUKCE BUDOVY NA SKÁLOVĚ NÁMĚSTÍ:
Oddělení pro dospělé čtenáře:

je přesunuto na pobočku sídliště Svobody

16/53, za nákupním centrem Haná, v budově

mateřské školy CMG a vinotéky, tel. 582 329

660

Otevírací doba:

pondělí 8.00 -18.00 hod.

úterý zavřeno

středa 8.00 -18.00 hod.

čtvrtek 8.00 -18.00 hod.

pátek 8.00 -18.00 hod.

Dětské oddělení:

provoz nezměněn - Vápenice 9, v budově

Spektra (Dům dětí), tel. 582 329 673

Otevírací doba:

pondělí 11.00 -17.00 hod. 

úterý zavřeno

středa 11.00 -17.00 hod.

čtvrtek 11.00 -17.00 hod.

pátek 11.00 -17.00 hod.

první sobota v měsíci  8.00 -11.30 hod.

Čítárna, studovna, oddělení regionální litera-

tury a hudební oddělení je přesunuto do budo-

vy Střední zdravotnické školy, Vápenice 3,

vedlejší vchod, tel. 582 329 661 (670)

Otevírací doba: 

pondělí 8.00 -18.00 hod.

úterý zavřeno

středa 8.00 -18.00 hod.

čtvrtek 8.00 -18.00 hod.

pátek 8.00 -18.00 hod.

Hudební oddělení (tel. 582 329 666):

pondělí 12.00 -18.00 hod.

středa 8.00 -12.00 hod.

čtvrtek 12.00 -18.00 hod.

Pobočka na Studentské ulici 4/2 (v budově

Základní školy a reálného gymnázia) – má

rozšířenou provozní dobu, tel. 582 329 672

Otevírací doba:

pondělí: 11.00 -17.00 hod. 

čtvrtek: 11.00 -17.00 hod.

PÁTEK 21. LEDNA

19.00      Nahý Wolker 

Provokativní název představení napovídá, že jde o
netradiční pohled na osobnost básníka Jiřího Wolkera.
Děj hry, sestavený z básní, dopisů a deníkových
poznámek, se pohybuje mezi sněním, vzpomínkami a
realitou. Zazní řada zhudebněných textů doprovázených
živými muzikanty. 
Hrají:  Vítězslav Lužný, Miroslav Ondra, Karolína

Vejmělková, Veronika Jiříčková,  Zuzana Dědochová,

Jakub Hyndrich a další. 

Hudba: Karel Štulo

Režie: Aleš Procházka

ČTVRTEK 27. LEDNA

19.00 KABARET INGRID

Velezábavný revuální pořad plný hudebních, tanečních
a jiných naprosto nečekaných kabaretních vystoupení.
Nebude chybět ani pokračování divadelního sitcomu
Divadélko domeček. 

Divadlo POINT Olomoucká 25, Prostìjov



Obchodní akademie Prostějov je škola 

zřizovaná Olomouckým krajem. Zaujímá 

významné místo v soustavě středních škol 

v Prostějově a regionu. 

Škola poskytuje střední vzdělání ve čtyř-

letém oboru 63-41-M/02 Obchodní akade-

mie zakončeném maturitní zkouškou. Cí-

lem je připravit absolventy tak, aby uspěli při 

přijímacím řízení na vysoké školy a dokázali 

se uplatnit  i v praktickém životě. 

Ve školním vzdělávacím programu je posí-

lena výuka jazyků (nejen českého, ale zejmé-

na hlavního cizího jazyka, kterým je převážně 

angličtina, druhým jazykem je němčina) a 

společenskovědních předmětů. Velký důraz 

je kladen na využívání informačních tech-

nologií a samozřejmě na odborné předměty 

(ekonomika, účetnictví, písemná a elektro-

nická komunikace, právo). Ve 4. ročníku si 

mohou žáci formou volitelných hodin roz-

šířit výuky těch předmětů, ze kterých hodlají 

skládat tzv. státní maturitu. 

Škola nabízí:
4 učebny výpočetní techniky, 2 jazykové 

učebny,

složení státních zkoušek ze zpracování 

textu a z písemné a elektronické komunikace, 

získání řidičského oprávnění a účast na hodi-

nách společenského tance,

zvládnutí účetnictví na počítači v profesio-

nálním programu,

pro žáky 1. ročníku adaptační kurz a ly-

žařský výcvikový kurz, pro žáky 2. ročníku 

sportovně-turistický kurz,

návštěvy fi lmových, divadelních předsta-

vení, koncertů, veletrhů,

exkurze do fi rem a bank k doplnění výuky,

besedy s odborníky na nejrůznější témata,

talentovaným žákům účast v  soutěžích 

v psaní na klávesnici, ve sportovních a jazy-

kových soutěžích,

konání praxe ve fi rmách ve 2. a 3. ročníku,

zájezdy do Vídně a Prahy.

Přijímací řízení
Pro školní rok 2011/2012 škola otevírá dvě 

třídy prvního ročníku po 32 žácích.

Přijímací zkoušky se nekonají, hlavním 

kritériem pro přijetí jsou studijní výsledky 

ze základní školy (z 8. ročníku a 1. pololetí 9. 

ročníku) nebo odpovídajících ročníků nižší-

ho gymnázia a  pomocným kritériem další 

skutečnosti: účast a umístění ve školních, re-

gionálních 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 za-

měřením, jako např. VŠE Praha, ekonomické 

fakulty různých VŠ (VŠB Ostrava, Slezská 

univerzita Opava, VUT Brno), Moravská 

vysoká škola Olomouc, Regionální vzdělá-

vací centrum Univerzity Tomáše Bati Zlín 

v Prostějově atd., ale  i na právnické fakulty 

a univerzity.

Ostatní absolventi mají široké uplatnění 

v   ekonomických, obchodních, administra-

tivních  a organizačních činnostech ve všech 

typech organizací.

Dny otevřených dveří: 6. 1. a 10. 2.  2011. 

Po předchozí dohodě je možno  navštívit ško-

lu kdykoliv. Srdečně zveme všechny zájemce 

o studium.  

Ing. Petr Lipčík

Informace SportAktuálně Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací Volný čas

                                     St ední škola automobilní Prost jov, s. r. o. 

                                     OBOR KADE NÍK 

            Školní kade nický salon Komenského 4, Prost jov 

                                    Nabízí kvalitní služby za bezkonkuren n  nízké ceny! 

Naše škola vznikla v roce 1994 a je 
zam ena p edevším na obory 
AUTOMECHANIK a AUTOKLEMPÍ . 
Od školního roku 2009-10 jsme rozší ili 
nabídku o obor KADE NÍK, KADE NICE. 
 
Dnes bychom vám cht li p iblížit práv  
tento obor a hlavn  náš kade nický salon. 
Teoretická výuka probíhá ve školní budov  
na Vápenici 9, praktická výuka v našem 
školním kade nickém salonu v centru m sta 
v p ízemí budovy Komenského 4. 
Za rok se nám poda ilo vybudovat 
prostorné modern  vybavené pracovišt . 
Žákyn  používají výhradn  kvalitní vlasovou 
kosmetiku a pom cky zna ek Wella, 
Framesi, Brelil, Salerm a Trinity. 
Kade nický salon nabízí b žné služby,  
nap íklad foukanou, žehlení, trvalou, 
vodovou, spole enské ú esy, st íhání, 
barvení, melíry, holení a další. 
Krom  b žných služeb nabízíme i služby 
nadstandardní. Z novinek je to cenov  velmi 
výhodné prodlužování vlas  a aplikace 
keratinu do poškozených a lámavých vlas , 
které takto získají objem a lesk. 
Jako nadstandard provádíme zdarma 
diagnostiku kvality vlas  a vlasové pokožky 
pomocí speciální kamery. 
 

P ij te nás navštívit! 
Pro zájemce o obor KADE NÍK, KADE NICE: 
Do tohoto oboru jsou žáci p ijímáni na základ  prosp chu. P ijímací zkoušky se nekonají. Po vyu ení mohou 
žáci pokra ovat v nástavbovém studiu obor PODNIKÁNÍ V KADE NICTVÍ ukon eném maturitní zkouškou. 

 
U ebním obor m AUTOMECHANIK a AUTOKLEMPÍ  a nástavbovému studiu se budeme v novat p íšt ! 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
Kontakty: 
Školní kade nický salon: 724 917 010 
Škola: 582 349 614 / 776 419 089 
salajova@ssaprostejov.cz 
www.ssaprostejov.cz 

 

Školní kade nický salon

Prodlužování vlas  

Práce s klimazonem 

Cvi né hlavy 

Školní autoservis 
Dolní 3, Prost jov 
Žáci p i práci s diagnostikou 
 firmy BOSCH 

Oborr: 63-41-M/02 Obchodní akademie 
Tel.//fax: 582 345 260 

pwwww.oapv.cz,      e-mail: podatelna@oapv.cz 
Den otev ených dve í:  6. 1. a 10. 2. 2011

OOOOOOObbbbbbbccccchhhhhhhhhooooooodddddddddnnnddddnnddddnnnd ííííííí aaaaaaaaakkkkkkkkkkakaakkkkaaaakkkkakkk ddddddddddeeedddddddddededdemmmmmmmmiiiiiiieeieie
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SOŠ podnikání a obchodu v Prostějově 

byla zařazena do sítě středních škol před 16 

lety, v roce 1994, kdy proběhlo první přijí-

mací řízení. V  současnosti ve škole studuje 

téměř 300 studentů v denní i dálkové formě 

vzdělávání. Škola je členem Hospodářské 

komory v Prostějově, Sdružení soukromých 

škol Čech, Moravy a Slezska a prostřednic-

tvím svého zřizovatele DOMA-MORAVA 

holding, a.s. členem Svazu obchodu a ces-

tovního ruchu ČR. Školou vytvořené školní 

vzdělávací programy (ŠVP) vycházejí z  plat-

ného Rámcového vzdělávacího programu 

(RVP) Ekonomika a podnikání 63-41-M/01. 

ŠVP Podnikání v  EU a projektové říze-

ní je ekonomickým studiem poskytujícím 

vzdělání v  oblasti eurosprávy, ekonomiky a 

podnikání v  Evropské unii a projektového 

managementu. ŠVP Řízení služeb a mar-

keting turismu je zaměřen na poskytování a 

propagaci služeb v oblasti turismu. Novinkou 

ve vzdělávací nabídce školy je zaměření na 

Marketingové komunikace a žurnalistiku. 

Tento atraktivní program připraví kvalifi -

kované odborníky na manažerské pozice v 

marketingových, komunikačních, reklam-

ních a public relations útvarech ziskových a 

neziskových organizací a veřejné správy. Dále 

pak pro práci tiskových mluvčích a pracov-

níků odpovědných za mediální komunikaci 

s veřejností. Absolvent bude  také připraven 

na práci novináře u tištěných nebo elektro-

nických médií. Vzdělávací programy vychází 

z RVP Ekonomika a podnikání. Výhodou je, 

že absolventi získají mimo profi laci odborné 

ekonomické vzdělání. Zájemci o studium a 

jejich rodiče se mohou podrobněji seznámit 

se vzdělávací nabídkou na Dni otevřených 

dveří, který proběhne 12. ledna od 13.00 do 

17.00 hodin v budově školy na Rejskově ulici. 

Informace Školství 
a sociální oblast SportAktuálně Kaleidoskop 

informací Volný čas

Celozrnné pečivo, müsli doporučované od-

borníky na zdravou výživu, ale i slaďoučké dor-

tíky, sušenky nebo croissanty? Pro mlsné jazýčky 

jsou tyto dobroty skutečným gurmánským zá-

žitkem. Ovšem jen pro ty zdravé. Totiž vše výše 

uvedené obsahuje bílkovinu lepek, která se stala 

noční můrou dětem i dospělým, kterým byla 

sdělena diagnosa celiakie. Zatímco v běžném pe-

čivu tato záhadná látka dělá těsto hedvábně při-

lnavé a mírně lepivé, stejná látka vyvolává u lidí 

s dědičnou dispozicí onemocnění celiakií  nebo 

Duhringovou dermatitidou. 

 Celiakie je onemocnění, které v  důsledku 

chronické zánětlivé reakci na lepek, neboli glu-

ten, dochází v tenkém střevě k destrukci střev-

ních klků s  následnou nedostatečnou absorpcí 

živin. Mezi nejvýznamnější patří anémie z ne-

dostatku železa a nedostatek vápníku, který vede 

až k osteoporóze – úbytku kostní hmoty a ztrá-

tě zubní skloviny. Kůže často odráží problémy 

uvnitř těla. U celiakie to platí dvojnásobně, tudíž 

kůže je bledá, suchá, často pálí, svědí, trpí kopřiv-

kami a otoky. Nejvíce je ovšem lepkem ataková-

no tenké střevo a z toho vyplývají trávicí těžkosti, 

které se projevují průjmem nebo naopak zácpou, 

křečovitými bolestmi břicha, úpornou plynatostí, 

nápadně vydutým bříškem u dětí. 

Na tuto nemoc neexistuje lék. Jediným lé-

čebným prostředkem je dodržování přísné bez-

lepkové diety. Ovšem prvotní klamný dojem, 

že stačí nejíst chleba a pečivo se  záhy rozplyne. 

Maminka malého celiatika nebo takto nemocný 

dospělý musí mít  etiketu na každém  výrobku  

v  nákupním košíku pečlivě pročtenou. I když 

tam nenajde zmínku o lepku, nemusí to zname-

nat jistotu bezlepkové potraviny. Ty garantované 

mají na svém obalu logo přeškrtnutého klasu. 

Bohužel, speciální bezlepkové potraviny jsou až 

10x dražší než běžné potraviny. 

Jak zjistit, že jde o celiakii? Rozhodně ne sa-

modiagnózou a nasazením bezlepkové diety. To 

by znamenalo, že vymizí „důkazy“ 

v podobě protilátek v krvi. Samotný vyšetřovací 

postup je vícestupňový a zahrnuje kromě vyšet-

ření protilátek v krvi také endoskopické vyšetře-

ní. Při něm se provádí i odběr malinkého kousku 

tkáně na mikroskopické vyšetření. 

Občasné porušení bezlepkové diety není stej-

né, jako třeba u diety redukční, žlučníkové. I mi-

nimální množství lepku zánětlivý proces ve stře-

vě aktivuje, i když se to neprojeví ihned bolestmi 

břicha, nebo průjmem. Trvalá ignorace potřeby 

bezlepkové diety se vymstí celiatikovi na několi-

ka frontách. Tím nejobávanějším je daleko vyšší 

pravděpodobnost zhoubných nádorů. 

V případě, že máte již stanovenou diagnózu a 

nevíte, jak se stravovat, nezoufejte! Od roku 1998 

pracuje v  Prostějově Sdružení rodičů a přátel 

zdravotně postižených celiakií a Dermatitis her-

petiformis Duhring. Scházíme se vždy v pátek 

1x za 14 dní od 15:00 – 18:00 hod. v zasedací 

místnosti Centra pro zdravotně postižené Olo-

mouckého kraje na Kostelecké ul. č. 17. Dozvíte 

se všechno důležité, co potřebujete k životu bez 

lepku – co jíst, kde nakoupit se slevou, jak uvařit 

či upéct, jak se stravovat a také diskutovat a vy-

měňovat vlastní cenné zkušenosti.  

Existuje spousta lidí, kteří trpí dlouhou dobu 

nespefi cikovanými zdravotními potížemi, necítí 

se dobře a nikoho nenapadne uvažovat nad mož-

ným onemocněním celiakií. Pokud máte takové 

pochybnosti, přijďte se poradit. 

Termíny schůzek do konce roku: 3. 12. a 17. 

12. 2010. 

Bezlepková dieta pomáhá i u mnohých jiných 

nemocí jako např. lupénky, autismu a schizofre-

nie. Je také doporučována ženám v menopauze a 

je novinkou, že si s ní můžete zredukovat i vrásky. 

Projekt našeho Sdružení je podporován z ve-

řejné fi nanční podpory města Prostějova. Dě-

kujeme za podporu naší činnosti jménem všech 

nemocných, dětí i dospělých, kterým se snažíme 

usnadnit život tak, aby na své cestě za zdravím 

nezůstali bez opory a sami.  -red-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        St ední odborná škola 
                   podnikání a obchodu

Rejskova 4, Prost jov
 
 

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

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

 
 

DEN OTEV ENÝCH DVE Í
 

12. ledna 2010 od 13.00 do 17.00 hod. 
 

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

prohlédnout budovu školy  
 

 

www.skola.obchod-sluzby.cz 

Místo učebnic a sešitů počítač
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Mezi brouky, kteří jsou na fotografi i a které 

jsem úmyslně vybral pro účely tohoto článku, 

není ani jeden druh chráněný českým záko-

nem nebo druh, který je v současnosti ohro-

žen. Jsou to vesměs „obyčejní“ a hojní brouci, 

kterými se obvykle začíná, když se ještě jako 

žáci základní školy nadchneme pro sběr hmy-

zu, jedinou cestu k  jeho poznání a ochraně. 

Přesto, že uvedení brouci patří do více čeledí, 

mají jedno společné. Ke svému životu potře-

bují pařezy jak listnatých, tak  jehličnatých 

stromů. Roháček a tesaříci na fotografi i se dře-

vem živí, střevlíci, nenahraditelní pomocníci 

proti škůdcům v nich přezimují. Pařezy vyu-

žívají stovky jiných druhů živočichů, houby i 

vyšší rostliny. Zvyšují retenční schopnost lesa.

Podívejme se do historie. Ve školních la-

vicích jsme se dovídali, že v  době příchodu  

praotce Čecha byla naše země pokryta ne-

proniknutelnými hvozdy, které naši slovanští 

předkové začali mýtit, vypalovat a tak postup-

ně vznikala dnešní zemědělská krajina. Po-

slední názory na základě exaktních výzkumů 

jsou úplně opačné. Převažovala rozvolněná le-

sostepní krajina, formovaná pastvou jak divo-

kých zvířat, tak dobytka. Člověk v lesích, dá-li 

se to tak nazvat, hospodařil od samého počát-

ku bytí. Dnes lze doložit, že 100% lesních po-

rostů na území bývalého Československa bylo 

vysazeno lesníky, a to i tak zvané pralesy.  Jedná 

se pouze o netěžené lesy uzavřené v rezerva-

cích, které se po dohodě státních orgánů s les-

níky ponechaly samovolnému, přirozenému 

vývoji. I o tom lze polemizovat. Častý zákaz 

vstupu nebo pastvy a jiné direktivy příroda ne-

zná.  Je to umělý a mnohdy kontraproduktivní 

zásah, i když má své opodstatnění v době hníz-

dění, kladení mláďat nebo kvetení ohrožené 

rostliny. Pominu-li klimaxové porosty v  ho-

rách, kde se jejich stav dokáže samovolně stabi-

lizovat na dlouhou dobu, 90%  uzavřených lo-

kalit zaroste a časem se úplně zničí. Poměry ve 

složení a hustotě porostu se změní natolik, že 

zanikne i původní zvířena. To, co dřív zvládlo 

zadarmo pár koz, nyní za nemalé prostředky 

musejí zajistit management ochrany a obětaví 

příznivci.  Posuzujeme-li ale působení člověka 

na přírodu objektivně,  zjistíme,  že i přes fa-

tální následky některých činností a omylů by 

bez výrazných změn v krajině mnoho druhů 

nemohlo vůbec existovat, nebo by živořily pod 

hranicí zjistitelnosti. To dokladuje, že člověk a 

ostatní živočichové žili celá tisíciletí společně a 

většinou v docela dobré shodě.

Vrátím se k frézám a výbrusu pařezů. Jed-

nou jsem byl požádán, abych svou účastí 

podpořil natáčení DVD pro účely výuky a 

ochrany přírody. Tématem byli kozlíčci dazule 

(Acanthocinus aedilis), tesaříci známí  nejdel-

šími tykadly. To jsem považoval za banální 

záležitost. Podívám se na první borový pařez a 

můžeme natáčet. Jaké bylo moje zděšení, když 

jsme po proježdění desítek kilometrů nenašli 

jediný pařez! Nakonec musel poradit lesník, 

který nás nasměroval na malý soukromý 

pozemek. Pak už šlo natáčení bez problému. 

Všechny předchozí  borové paseky byly „vyd-

řeny“ až na hlínu a kamení. Je to úplně nový 

fenomén. V původních, člověkem netknutých 

porostech museli konzumenti  a „nájemníci“ 

starého dřeva čekat, až strom uhyne a padne 

sám. Práce lesníků a dřevorubců život většině 

těchto živočichů usnadnila vytvářením pařezů. 

Lze se oprávněně domnívat, že od počátku ká-

cení lesů a ponechávání pařezů je zastoupení  

závislých druhů mnohem početnější, než bylo 

v netknutých porostech. Člověk jim připravil 

ideální podmínky, aniž by nad tím nějak pře-

mýšlel. Jak postupně ubývalo starých porostů 

a ekonomika upřednostnila smrk, ubývaly 

z  přírody velké pařezy a staré ležící dřevo. 

Hojné druhy hmyzu se staly vzácnými a nako-

nec se některé dostaly pod ochranu zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a jsou uvede-

ny v příloze vyhlášky č. 395/1992 Sb., provádě-

cí vyhlášky k zákonu. Nikde ovšem není sro-

zumitelně uvedeno, jak jsou chráněny a hlavně 

před kým. Výbrusy pařezů je ničí v celém pro-

storu tzv. „vyspělého“ světa v milionech. Děje 

se to i v přísně chráněných oblastech jižní Mo-

ravy. Na naučné tabuli se tím dokonce chlubí 

ochrana přírody v Radějově.

Není účelem článku kritizovat, ale hledat 

cestu k oboustranné spokojenosti. Výbrus pa-

řezů je podmínkou použití další mechanizace. 

Lesník už se nebude vracet k motyčce. Pokrok 

a úbytek dřiny, včetně snižování nákladů,  je 

vždy pozitivní a chceme ho snad všichni. 

Pravidelně zdůrazňuji, že ochrana přírody se 

může dobře snášet s moderními metodami. 

Na okraji frézovaných pasek lze vždy ponechat 

řadu pařezů nebo pahýlů, aby se zanikající zví-

řena měla kde udržet, vyvíjet a měla kde zimo-

vat. Časem by jistě u mnoha druhů pominuly 

důvody k ochraně. Z drastické přípravy půdy 

nemají radost ani botanici, zejména v lužních 

lesích. Přesto lze při troše znalostí a dobré vůle 

najít společnou řeč i spokojenost. Lesy ČR mo-

hou být opravdu „lesy budoucnosti“, jak hlásají 

naučné tabule.

Ing. Vojtěch Jiříček, ekolog, 

entomolog

Informace Školství 
a sociální oblast SportAktuálně Kaleidoskop 

informací Volný čas

Dobrovolnické centrum ADRA v Prostě-
jově má za sebou pět let činnosti. A to je 
bezpochyby ten správný čas  požádat o 
několik slov zakladatelku prostějovského 
centra Věru Palackou. Zajímalo nás, zda 
už stihla bilancovat.

„Na podrobné bilancování ještě čas nebyl, v 
každém případě se můžeme pochlubit tím, 
že do dlouhodobých dobrovolnických pro-
gramů našeho centra se od udělení akredi-
tace Ministerstva vnitra ČR v roce 2006 do 
konce roku 2009 zapojilo 378 dobrovolníků. 
Letos to bylo zatím dalších 108 dobrovolní-
ků. Já osobně jsem pyšná především na to,  
že se v našem městě organizace stabilizova-
la, že funguje a že se nám daří opakovaně 
získávat akreditaci ministerstva, díky níž 
mohou jako dobrovolníci pracovat i osoby 
v hmotné nouzi. V jejich případě se pak na 
to určitým způsobem přihlíží při výplatě so-
ciálních dávek.
Zde je na místě poděkovat všem, jejichž 
dary nám umožňují pracovat – městu Pros-
tějov, Olomouckému kraji, ministerstvu vni-
tra, fi rmám, ale i jednotlivcům, kteří vhodí 
svůj dar do pokladniček.“ 
Na jakou činnost se u vás dobrovolníci 
především zaměřují?
„Jsou to hlavně návštěvy starých či nemoc-
ných lidí v domovech pro seniory či pomoc 

zdravotně postiženým osobám. V mnoha 
zemích světa je dobrovolnictví běžně uzná-
vanou formou pomoci ve zdravotnictví i v 
sociálních službách a poskytování dobrovol-
né pomoci je tam otázkou společenské pres-
tiže. U nás se dobrovolnictví teprve dostává 
lidem do povědomí.“
Co můžete dobrovolníkům nabídnout?
„Dobrovolnictví je především zdrojem no-
vých zážitků, kontaktů a možností vytvo-
ření přátelství. Pro každého z dobrovolníků 
je výkon této práce možností  sebepoznání 
a seberealizace, prospěšnosti  a smysluplné 
činnosti. Posiluje pocity empatie, trénuje 
trpělivost a přináší životní moudrost. Dobro-
volníci z řad studentů si mohou vyzkoušet 
práci v sociálních službách s cílovou sku-
pinou seniorů, získat zkušenosti, znalosti a 
informace z jinak nedostupné oblasti a pak  
jich využít při studiu či budoucí práci.“
Díky akreditaci mohou u vás jako dobro-
volníci pracovat i nezaměstnaní.
„Ano. Zcela určitě jim to pomáhá překonat  
náročnou dobu bez zaměstnání, předchází 
to jejich sociálnímu vyloučení a pocitům 
nepotřebnosti. A jsem přesvědčená, že dob-
rovolnictví podporuje sociální soudržnost 
a mezigenerační solidaritu. Takže i když je 
to činnost vykonávaná zadarmo, bezplatně, 
přináší dobrovolníkům určité klady, alespoň 
v té psychické rovině.“ 

Rok 2011 bude Evropským rokem dob-
rovolnictví. Co byste si přála, aby se v 
prostějovském centru podařilo?
„Kromě získání dalších zájemců o prá-
ci dobrovolníka mám dvě zásadní přání. 
Potřebovali bychom někoho, kdo by pra-
videlně docházel za ochrnutou paní, která 
má speciální počítač ovládaný očima a 
pomáhal jí při práci s počítačem. Zatím k 
ní dochází dobrovolnice, která kvůli za-
městnání nebude moci chodit pravidelně. 

Druhé přání je mnohem prozaičtější – po-
třebuji sehnat peníze na odměnu pro koor-
dinátora dobrovolnického centra, kterému 
bych mohla předat hlavní část naší agen-
dy.  Já to při své práci už časově přestávám 
zvládat. A taky bych si přála, aby se našim 
dobrovolníkům stále víc dařilo zpříjemňo-
vat seniorům podzim jejich života a aby 
těch dobrovolníků bylo pořád víc.“ 
 Děkujeme za rozhovor.
  Olga Katolická

Prostějovská ADRA hledá další dobrovolníkyProstějovská ADRA hledá další dobrovolníky

Při práci se zdravotně postiženými jsou psi vítaným pomocníkem. 

 Foto archiv DC ADRA
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Děkuji městu Prostějov za poskytnutí veřejné fi nanční podpory - Kulturního Grantu na 

rok 2010. Díky této podpoře mohlo začátkem října t. r. vyjít v nakladatelství Starý Velehrad 

druhé, rozšířené a upravené vydání publikace: „PROSTĚJOV klášterní kostel sv. Jana Ne-

pomuckého“, při příležitosti 255. výročí jeho konsekrace.               PhDr. Karel Kavička, autor 

Informace Školství 
a sociální oblastAktuálně

Poděkování

Zastupitelstvo dětí a mládeže Zastupitelstvo dětí a mládeže 
města Prostějova zažilo „zemětřesení“ města Prostějova zažilo „zemětřesení“ 

SportKaleidoskop 
informací Volný čas

Již patnáct let nás každý ví-

kend baví mobilní diskotéka 

Václava Kopky, která se sta-

la na prostějovském okrese 

mezi tanečními kluby stálicí a 

lidé ji rádi navštěvují. Během 

minulého měsíce v  rozmezí 

od  20.11.2010 – 26.11.2010 

se stala událost, nad kterou laici, policie a 

milovníci těchto diskoték kroutí nevěřícně 

hlavou.  Václav Kopka se stal obětí nezná-

mého pachatele, který mu ze zabezpeče-

ného prostoru odcizil vybavení  na jeho 

mobilní diskotéku s originálními CD disky,  

které používá ke každotý-

dennímu vystoupení.  Obra-

címe se tímto na Vás pro po-

skytnutí jakékoliv informace,  

vedoucí k  nalezení  tohoto 

vybavení. Informace prosím 

podávejte na informačním 

středisku městského úřadu 

Prostějov (Ing. Jana Hlochová). 

Za nalezení nebo navrácení všech 

těchto věcí je stanovena vysoká fi nanční 

odměna. Závěrem nás Vašek ujistil, že tato 

situace nemá a nebude mít vliv na již na-

smlouvané diskotéky, které Vás čekají. -red-

DJ Václav Kopka okraden!DJ Václav Kopka okraden!

Že rozdílnost pohledů na některé věci 

není jen věcí dospělých, jsme mohli zpo-

zorovat 29. listopadu 2010 v obřadní síni 

Prostějovské radnice, kde došlo ke svržení 

stávající Rady Zastupitelstva dětí a mládeže 

města Prostějova a následovala tak volba rady 

nové, a to včetně volby samotného starosty 

zastupitelstva. 

Tím byl z 33 zástupců prostějovských základ-

ních i středních škol zvolen Ondřej Provazník z 

ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. V nejtěsnější 

volbě historie zastupitelstva porazil velmi sil-

ného Tomáše Láznu (GJW), ale i zkušenou 

členku ZDMMP Janu Větříškovou (RG a ZŠ 

města Prostějova). Po dlouhých 8 letech tak do 

křesla vůdce prostějovských dětí a mládež usedá 

zástupce silnějšího pohlaví. Připomeňme, že 

prvním starostou byl v roce 2001 zvolen Mi-

chael Foret (tehd. ZŠ a MŠ Prostějov, sídl. Svo-

body), který se následně proslavil třeba jako 

účastník finále soutěže Česko hledá Superstar.

Po volbě starosty následovala i volba Rady 

ZDMMP, jejímiž členy byli zvoleni: Tomáš 

Lázna, Adéla Rozehnalová, Iveta Říčařová a 

Jana Větříšková.

Jednání se zúčastnili (kromě omluveného 

místostarosty Ing. Fišera) nejvyšší představitelé 

města Prostějova. Zvláštní pozornost si 

zasloužilo vystoupení místostarostky města 

Prostějova Mgr. Ivany Hemerkové, pod kterou 

oblast mládeže v rámci kompetencí spadá, když 

doporučila nově zvolenému starostovi udělat 

vše proto, aby ve svém týmu nezapomněl ani na 

dívky, které do politiky patří. Ondřej Provazník 

tak první povolební slib věnoval právě paní mís-

tostarostce.  -jz-

Uskuteční se 22. ledna 2011 (sobota) a 

od 8.30 do 13.10 a 24. ledna 2011 (pondě-

lí) od 8.30 do 13.10 na Oblastním spolku 

ČČK Prostějov, Milíčova 3. Konference je 

akreditovaná u České asociace sester za 4 

pasivní kredity. Poplatek je 200 Kč/ 1 oso-

ba, občerstvení zdarma.

Témata a přednášející: 

Dekubity – Lenka Hrabovská, všeo-

becná sestra

Prevence v péči o zdraví – Bc. Hana 

Šopíková

Historie krevních převodů – Dagmar 

Musilová, všeobecná sestra, Nemocnice 

Prostějov, člen skupiny Agel

Dobrovolné dárcovství krve – Ing. 

Lenka Černochová, ředitelka Oblastního 

spolku ČČK Prostějov

Prevence v péči o zdraví podporovaná 

zdravotní pojišťovnou Metal Aliance – 

Ing. Gabriela Musilová, Zdravotní pojiš-

ťovna Metal Aliance Prostějov

Přihlášky na e-mail : prostejov@

cervenykriz.eu nebo SMS na mobil : 

723005411 (uveďte svoje jméno a datum 

narození do osvědčení )

Více informací na www.cervenykri-

zprostejov.cz

Odborná konference pro nelékařské 
zdravotnické pracovníky

Bezplatná právní poradna
Lidická ulice č. 35, Prostějov

 leden  12. 1.  2011 od 14.00 hod:

 Předem je nutno se objednat na telefonu: 582 345 812, 725 646 080
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Termín 
vydání

Uzávěrka 
příspěvků

Uzávěrka 
inzerce

26. 1. 2011 12. 1. 19.  1. 
2. 3. 2011 16. 2. 23. 2. 

31. 3. 2011 16. 3. 23. 3. 
27. 4. 2011 13. 4. 20. 4. 

1. 6. 2011 18. 5. 25. 5. 
29. 6. 2011 15. 6. 16. 6. 

Termín 
vydání

Uzávěrka 
příspěvků

Uzávěrka 
inzerce

27. 7. 2011 13. 7. 20. 7. 
31. 8. 2011 17. 8. 24. 8. 
27. 9. 2011 14. 9. 20. 9. 

26. 10. 2011 12. 10. 19. 10. 
30.11.2011 16.11. 23.11.
21.12.2011 12.12. 12.12.

Termíny vydání Radničních listů v roce 2011



Obrovského úspěchu dosáhli a medaile 

v sólových disciplínách získali chlapci Ra-

dek Flajsar a Ondřej Krysmánek. Radek 

Flajsar získal 2.místo a stal se 1.vicemis-

trem Evropy v  dětské věkové kategorii a 

Ondřej Krysmánek obsadil 3.místo a stal se 

2.vicemistrem Evropy v  juniorské věkové 

kategorii.

V  sólových kategoriích si velmi dobře 

vedla také Denisa Konečná (dětská věko-

vá kategorie), která ve velmi silné a početné 

konkurenci získala krásné 9.místo. Velmi 

hezké umístění si také vytancovala Markéta 

Možná (juniorská věková kategorie), která 

obsadila 39. místo z 91 tanečnic. Neztratila se 

ani Yveta Kabilková v hlavní věkové kategorii, 

která obsadila 52. místo z 96 tanečnic.

Velmi krásného úspěchu dosáhlo také duo 

dvojčat Alice a Radka Flajsarových (dětská 

věková kategorie), kteří na svém prvním ME, 

ve velice silné a ve většině starší konkurenci, 

obsadili 12. místo. 

Statečně bojovalo také duo Yveta Kabilko-

vá a Renata Smičková, kteří v tvrdé konku-

renci 64 duet obsadili 29.místo.

Velký úspěch a fi nálové umístění vybojo-

vala dětská malá skupina, ve složení Radek 

Flajsar, Alice Flajsarová, Denisa Konečná, Ka-

teřina Rozkošová a Eva Hlahůlková. Koneč-

né 7.místo je velkým příslibem do dalších ta-

nečních sezon, i s ohledem na skutečnost, že 

naše malá skupina byla velmi oslabena, když 

jako jediná z celého startovního pole byla pě-

tičlenná (ostatní skupiny byly sedmičlenné).

Velký dík patří rodičům nejen za podpo-

ru fi nanční, ale i psychickou, velký dík patří 

i všem tanečníkům za vzornou reprezentaci 

města a taneční školy a v neposlední řadě 

díky trenérům Taneční školy (Berky Ondřej, 

Smičková Renata, Vlachová Martina).  -kh- 

V roce 2007 se začala psát nová ka-

pitola prostějovského fl orbalu, když 

na scénu vstoupil nový oddíl SK K2 

Sportcentrum. Letos klub v září vstou-

pil do čtvrté sezóny své existence a opět 

se jeho řady rozšířily. Po mužské a žen-

ské sekci se pomalu etabluje i základ-

na žáků. Tým do soutěží přihlásil tým 

m l a d -

ších žáků, který momentálně čítá dva-

cet dětí. Navíc se klubu daří udržovat 

chod přípravky a tak se předběžně 

počítá s  rozšířením klubu pro příští 

sezónu o elévy či starší žáky. Mladší 

žáci v současné době hrají turnajovým 

systémem a pod taktovkou dvojice 

trenérů Huryta a Kratochvíl získáva-

jí fl orbalové základy. Posun vpřed je 

patrný a po prvních nepříliš vyrovna-

ných utkáních nyní se svými soupeři 

hrají výsledkově těsná utkání a na kon-

tě už mají i pár výher.

Florbalisté by proto rádi opět uvítali 

zájemce ročníků 1998 – 2004 pro kat-

egorii mladších žáků a elévů (hlásit 

se mohou předsedovi klubu Jiřímu 

Kroupovi, email: kroupajir@seznam.

cz, 604  164  741, více info i na webu: 

www:fl orbal-prostějov.com.

Činnost klubu by nebyla možná bez 

podpory některých partnerů. Jmenovitě 

jde o město Prostějov, Olomoucký kraj, 

Sportcentrum – DDM, Fe-Mat Hruban 

spol. s.r.o., Navos, ZŠ Palacká, DDSport 

a dalších. -jk-

Informace Školství 
a sociální oblastAktuálně

SK K2 Sportcentrum Prostějov, oddíl florbalu, informuje

TŠ Hubený získala medaile na MISTROVSTVÍ EVROPYTŠ Hubený získala medaile na MISTROVSTVÍ EVROPY

Kaleidoskop 
informací SportVolný čas

21.-23.10. se konalo ME v disco dance v dánském městě Aarhus. 
Tanečníci TŠ Hubený se opět neztratili a získali spoustu krásných umístění.

Již po dvacáté uspořádal oddíl dálko-

vého a zimního plavání TJ Haná Pro-

stějov závod v  zimním plavání, který 

se pravidelně koná v  listopadu. Bohu-

žel letos opět nemohl být uskutečněn 

na Plumlovské přehradě a tak plavci 

zavítali opět na Čehovický rybník. 

V pořadí devátý závod v rámci soutěže 

Českého poháru se organizátorům opět 

vydařil. Plavecká účast byla nebývale 

vysoká. Na startu se ukázalo celkem 89 

plavců z  České republiky, Slovenska a 

Polska. Na tento závod přijelo i spoustu 

plavkyň. Počet 23 žen svědčí o tom, že 

ženy v  tomto sportu rozhodně nezů-

stávají pozadu. Voda nebyla nikterak 

extrémně studená. Teplota vody 8,2°C 

a sluníčko v  zádech, i když „zubaté“, 

dodávalo závodu výbornou atmosféru 

a náboj. Plavce přijela pozdravit i pa-

tronka prostějovského oddílu zimního 

plavání a senátorka za Prostějovsko 

Božena Sekaninová. Závod poctilo 

svoji účastí celkem 17 oddílů a druž-

stev z  celé ČR. Zahraniční závodníci 

totiž plavou pod českými kluby. Pla-

valo se na tratích 1000m, 750 m, 500 

m a 250 m. Vzhledem k vysoké teplotě 

vody nebylo nutné podle pravidel zim-

ního plavání přistupovat k vyplavaným 

třídnostem, a tudiž k omezení plavat ve 

studené vodě, a tak jediným kritériem 

byl limit 22 minut, který nesmí plav-

ci překročit v  chladné vodě. O úrovni 

plavců svědčí i to, že nejvíce byla obsa-

zena trať na 750 m. Nejstarším účast-

níkem závodu byl Stanislav BOHÁČ 

(1935), nejstarší ženou potom Blanka 

VYSKOČILOVÁ (1939) oba z z Hrad-

ce Králové, nejmladší účastnicí potom 

byla Gabriela TREBICHAVSKÁ (1996) 

z Náchodu, která se zároveň stala vítě-

zem závodu na 250 m. Kromě nejdel-

ší tratě, zvítězily na ostatních tratích 

vždycky ženy. Dokonce na vzdálenosti 

750 m se umístily na třech předních 

místech. 1. místo – Aneta LOKAJOVÁ 

(1993)- Kometa Brno, 2. místo Denisa 

HALTMAROVÁ (1993) – PK Zábřeh, 

3. místo Lenka PACÁKOVÁ (1966) – 

Fides Brno. Na nejdelší trati 1000 m 

zvítězil Vlastimil ZAORAL (1991) – 

Spartak Přerov, stříbro získal přemo-

žitel kanálu La-Manche David ČECH 

(1985) – Univerzita Brno a pro bronzo-

vou medaili si doplaval Miroslav NE-

ZHYBA (1991) – Spartak Přerov.

TJ Haná měla ve vodě celkem 8 plavců a 

stále se drží v první desítce nejlepších oddí-

lů, které se Českého poháru v zimním pla-

vání zúčastnily. Sezóna je v plném proudu 

a končí v polovině dubna. Přejme plavcům 

hodně úspěchů. O zimní plavání je stále 

větší a větší zájem. Svědčí o tom i zvyšující 

se členská základna v oddílech. Plavci tím-

to zvou všechny příznivce, sympatizanty, 

přátele a kamarády na tradiční Vánoční 

koupel, která se letos opět uskuteční ve vý-

pusti Plumlovské přehrady 24.12. ve 12,00 

hod.   Mgr. Michal MUCHA

Čehovický rybník opět ožilČehovický rybník opět ožil

22. prosince 201022. prosince 2010 2929



Před pár týdny 19.11. - 22.11. se konalo 

v hlavním městě Maďarska, v Budapešti, 

Mistrovství světa v klasické kulturistice 

mužů a Světový pohár ve fi tness žen. Zú-

častnilo se jej celkem 109 závodníků téměř 

ze 30ti zemí světa.  Mezi nimi byl i náš 

rodák z Prostějova Michal Sitter, který se 

umístil na krásném 2.místě, což je v takové 

konkurenci a světové špičce neuvěřitelný 

úspěch. Gratulujeme a jsme velice rádi, že 

nám vícemistr světa, Michal Sitter, věno-

val svůj čas a poskytnul rozhovor o celém 

průběhu mistrovství. Ptali jsme se asi na 

všechno – jak probíhala cesta, jaké bylo 

ubytování, zázemí soutěže a celková orga-

nizace. Jak velký tým reprezentoval ČR, za-

jímali nás i pocity, 

konkurence a plá-

ny do budoucna, 

zda Michal míří 

ještě výše a rád by 

v příštím roce zís-

kal post nejvyšší a 

to zlato. Jak sám 

Michal zdůraznil 

jedna z výhod 

bylo i místo ko-

nání, Maďarsko, 

které je relativně 

blízko a tudíž ces-

ta – i když autem 

– byla příjemná a 

relativně krátká. 

Do Budapeště 

jela sice menší 

výprava z Čech, 

ale o to více drželi 

všichni při sobě. 

Výpravu tvořili 

pouze 2 závodníci 

/ Michal Sitter a 

Pavel Bartoníček 

/ dále pak hlavní 

trenér reprezen-

tace Oleg Zhur a 

neméně důležité osoby 

jako podpora, sestra Mi-

chala a i jeho přítelkyně.

Po příjezdu a ubytování 

v luxusním hotelu násle-

dovalo vážení a měření, 

kdy mohl být Michal v kli-

du, jelikož se precizně při-

pravil již na domácí půdě. I 

když musíme podoktnout, 

že dieta a celková příprava 

Michala nebyla snadná, 

před samotnými závody 

se během týdne musel 

Michal dostat z 90kg na 

83,6kg, což se mu podaři-

lo a to je další obdivuhodný výkon. Vážení a 

měření probíhalo v pátek a samotné mistrov-

ství startovalo v sobotu, kdy bylo semifi nále. 

Michal měl ve své kategorii 20 závodníků a do 

fi nále, které následovalo v neděli, se probojo-

valo 6 závodníků, mezi kterými byl i Michal. 

V neděli se atmosféra stupňovala a ve fi nále 

soutěžící ukázali nejen boj o přízeň poroty 

v prezentaci svých fi gur, ale předvedli i svoje 

připravené sestavy na vybranou hudbu, kde 

Michal Sitter exceloval a posunul laťku oprav-

du hodně vysoko. Při závěrečném vyhlašování 

výsledků, kdy Michal vybojoval 2.místo, sklidil 

ohromný aplaus a respekt nejen mezi závod-

níky, ale i mezi svými fanoušky. Tímto umís-

těním se potvrdila kvalita sportovce, pevná 

vůle, disciplína a dlouholetá dřina v posilov-

ně, bez které si už Michal nedokáže svůj život 

představit. Finálový den byl zakončen velice 

příjemnou atmosférou při banketu a společné 

večeři nejen závodníků, ale i jejich doprovodů. 

A hlavně, konečně se Michal mohl pořádně 

najíst a vychutnat vítězství plnými doušky. V 

pondělí ráno po snídani se opět nasedlo do 

auta a vyrazilo směr ČR, kde už na něj čekal 

zbytek rodiny, tady v Prostějově a Michal mohl 

oslavit úspěch se svými nejbližšími, kteří celé 

mistrovství sledovali v přenosu na internetu. 

Další podporou v přípravě před mistrovstvím, 

kterou Michal zmínil, byla společnost Redam 

spol. s r.o. / doplňky od značky Dymatize / a 

místní fi tness centrum Remisport Prostějov, 

kde Michal pamatuje svoje začátky posilování. 

My tímto Michalovi ještě jednou GRATULU-

JEME k úžasnému výkonu, skvělému umístě-

ní a děkujeme, že nezapomněl na svoje rodné 

město a věnoval nám svůj čas! Hodně štěstí do 

dalších závodů a ať se daří. Krásné prožití svát-

ků vánočních přeje redakce Radničních listů. 

-red-
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PORTCENTRUM d m d tí a mládeže 
Olympijská 4, 796 01  PROST JOV, tel. 582 330 883 
www.sportcentrumddm.cz, e-mail: sportcentrum@sportcentrumddm.cz 
 

 

PO ÁDÁ PRO D TI, MLÁDEŽ A DOSP LÉ 
 

 
 
 

TERMÍNY: sobota   8.1.2011 p ihlášky do 17.12.2010 

sobota 22.1.2011 p ihlášky do 12.1.2011 

sobota 12.2.2011 p ihlášky do 1.2.2011 

sobota   5.3.2011 p ihlášky do 23.2.2011 

 
Výb r lyža ského st ediska dle aktuálních sn hových podmínek: 

Dolní Morava, Hyn ice, Paprsek, nový areál 
Kouty nad Desnou 
 

Pedagogický dozor zajišt n po celou dobu konání zájezdu. 
Výuka lyžování pro d ti prob hne v dopoledních hodinách  pod vedením 

instruktor  (výuka lyžování je v cen  zájezdu). 
 

CENA:  290,- K / osoba (cena za dopravu) 
  
P IHLÁŠKY A PLATBY: p edem na pokladn  Sportcentra – DDM 

dle uvedeného harmonogramu 
 
Informace: Ji í Novák, tel. 776 583 694,  

tel.: 582 332 296, 582 332 297 
e-mail: jnovak@sportcentrumddm.cz 

Letošní seriál šestidenních závodů (bo-

dovací závody dvojic) byl odstartován 

v Amsterdamu. Letos však za účasti závod-

níků SKC Prostějov Jakuba Filipa a Michala 

Mráčka. Pozvánkou na tyto závody bylo ve-

dení prostějovského SKC potěšeno a i doce-

la překvapeno, vždyť se jednalo o historicky 

premiérovou účast prostějovského cyklistic-

kého oddílu na těchto závodech. Šestidenní 

jsou vrcholem dráhové cyklistiky, jezdí se 

okolo deseti podniků za rok v  Německu, 

Holandsku, Itálii, Belgii. Tyto závody se těší 

obrovskému zájmu fanoušků, sponzorů a 

jsou společenskou událostí nejvyšší katego-

rie. Atmosféra závodů je vynikající a musí 

se zažít na vlastní kůži. Kluci se účastnili 

kategorie UIV Talents, což je vytvořená ka-

tegorie pro mladé závodníky do 23 let. Kluci 

do Amsterdamu dorazili v doprovodu tre-

néra Michala Mráčka st. Premiérová účast 

neměla pro Jakuba šťastný začátek. Hned 

v úvodu prvního dne (první etapy) se dostal 

do hromadného pádu, ze kterého si odnesl 

pohmožděniny boku a celkově byl pořádně 

otřesen. Výsledek prvního dne byl pro hro-

madný pád celý anulován a Jakub tak dostal 

šanci vrátit se do závodu. Kluci v celkovém 

hodnocení obsadili 5. místo, což je výborný 

výsledek. Účast na takovém podniku nejvyš-

ší kategorie je pro kluky ziskem velkých zku-

šeností, avšak neméně podstatným je fakt, 

že prostějovský cyklistický klub se pozván-

kou na šestidenní posunul zase o něco dál. 

Šest Curyšských večerů 
patřících dráhové cyklistice 
Po šest dlouhých večerů se plnil Curyšský 

Hallenstadium až po střechu fanoušky cyklis-

tiky. Závody začínaly v 18 hod. a končily 2 hod 

po půlnoci. Díky úspěšnému jednání a dobré-

mu výsledku v předešlých Amsterdamských 

šestidenních se na start v kategorii UIV talents 

(muži do 23 let) postavili čeští reprezentanti a 

závodníci prostějovského SKC Jakub Filip a 

Michal Mráček ml. 

V obou kategoriích U23 i profesionálů Elite 

startuje vždy 12 dvojic, které jsou pořadateli 

pečlivě vybírány. A je skutečně těžké se na tyto 

vrcholné závody dostat. Naši závodníci byli je-

diní zástupci ČR. 

Kluci do závodů vstoupili výborně, po prv-

ním dni vybojovali 3. místo a do druhého dne 

vstoupili v prestižním dresu nejlépe bodující 

dvojice se ztrátou jednoho kola na vedoucí 

Australany. V dalších dnech se průběžně po-

hybovali na 5. místě a závody dokončili na 

7. místě. Trenér Michal Mráček st. byl s  je-

jich výkonem spokojen. Dvojice SKC patřila 

k nejmladším ve startovním poli. Závody se 

odehrávají ve vysokých rychlostech, průměry 

dosahované v jednotlivých etapách byly mezi 

51 až 53 km/hod. Zkušenosti, ale i jméno zís-

kané na těchto závodech, jsou neocenitelné. 

Bezkonkurenční výkon podala australská 

dvojice, za nimi bylo pole celkem vyrovnané. 

Každá i drobná chyba byla soupeři potrestá-

na. Velice oceňuji, že se kluci dovedli se vším 

vyrovnat. Nelze pominout atmosféru a obrov-

ský tlak na závodníky, který dokáže vytvořit 

10.000 diváků ženoucí domácí závodníky. 

Takové zkušenosti nelze nikde jinde získat, 

je to vrcholné představení dráhové cyklistiky, 

hodnotil trenér Mráček.

 Sportovní výkony, nabitý kulturní pro-

gram, množství obchodů s  velomateriálem, 

restaurací, cyklistické hvězdy let minulých, to 

vše udělalo z těchto šesti dnů velký sportovní 

zážitek. Hlavním sponzorem byla automobil-

ka Škoda, která dala do tomboly hlavní cenu 

Škodu Super combi.

Vítězy v kategorii UIV Talents se suverén-

ně stala australská dvojice Jackson Law a Alex 

Carver, na druhém místě skončila domácí 

dvojice Gaël Suter a Loïc Hugentobler, tře-

tí další švýcarská dvojice Joel Peter a Stefan 

Küng.

Dalším oceněním, že naši cyklisté již mají 

evropské renomé je fakt, že v průběhu závodů 

byla organizátory potvrzena pozvánka na nej-

větší šestidenní do Berlína, které se pojedou 

v lednu příštího roku. 

Pro úplnost, v kategorii profesionálů se na 

první místo poslední den šestidenních dostala 

německá dvojice Hondo-Bartko a zvítězila. 

„Až“ druzí skončili domácí favorité Marvulli-

-Aesbach, bronz odvezli nizozemští matadoři 

Stam-Van Bon. Všichni účastníci profi  peloto-

nu byli medailisté z MS nebo OH.

Velká premiéra SKC Prostějov na šestidenních v Amsterdamu
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V neděli 7.11.2010 se Taneční škola Pi-

rouette zúčastnila mezinárodní taneční 

soutěže Preciosa WORLD DANCE LA-

TINO FESTIVAL. Tento festival probíhal 

již od pátku 5.11 v Libereckém centru Ba-

bylon a v jeho rámci se konalo Mistrovství 

světa, Mistrovství Evropy a Světový pohár 

v nejrůznějších disciplínách. K vidění tu 

byla jak sóla a dua, tak i malé skupiny a 

formace v kategoriích special couple dan-

ce, synchro dance, salsa, buggy, merenque, 

latino show a dalších.

Piruetku, jak taneční školu často nazý-

vají děti i rodiče, přijely reprezentovat ty 

nejmenší tanečnice. Se svými maminkami, 

tatínky, dědečky a babičkami absolvova-

ly dlouhou cestu holčičky ve věku 5-8 let. 

Touto dlouhou cestou není míněna jen ze-

měpisná vzdálenost Liberce od Prostějova, 

ale především cesta soutěžemi. Děvčátka se 

se svou choreografi í Hurá do Zoo musela 

na Světový pohár v show dance Mini kids 

probojovat. První boj svedla v krajském kole 

Olomouckého kraje v  dubnu 2010 v  Olo-

mouci, odkud postoupila na zemské kolo 

Mistrovství Moravy konané v Přerově. Zde 

pak šlo teprve tzv. do tuhého, skoro z desítky 

soupeřů mohlo na Mistrovství Republiky 

poustoupit jen 5 z nich. Piruetkám se to ale 

podařilo a z Mistrovství republiky si násled-

ně odvezly nominaci právě na Světový po-

hár v Liberci.

Po účasti v  prvním kole se ve fi nále za 

hojné a hlasité podpory rodičů a ostatních 

fanoušků umístilo Hurá do Zoo na 6. mís-

tě. Každé z tanečnic pořadatelé pověsili na 

krk za jejich výkon medaili, 

pogratulovali jim a věno-

vali jim účastnický diplom. 

Celá taneční škola pak díky 

této soutěži rozšířila sbír-

ku svých trofejí o krásnou 

křišťálovou plaketu. Spolu 

s  ostatními spolusoupeřící-

mi tanečními týmy si všich-

ni nakonec poslechli českou 

státní hymnu.

Tato soutěž byla velikou 

zkušeností a inspirací, vždyť 

se jí účastnili tanečníci z při-

bližně 21 zemí světa. Malé tanečnice zde 

byly báječné a udělaly radost nejen svým 

blízkým, ale také svým trenérkám Petře Vrá-

nové, Tereza Sekaninové a Lence Malinové. 

Doufáme, že i nadále budou svým tancem 

sebe i své okolí těšit a že i v příští soutěžní se-

zóně se jim bude dařit minimálně tak, jako 

v té letošní. 

SportKaleidoskop 
informací

 
 
 

M sto Prost jov 
 

 p ijímá do pracovního pom ru 
uchaze e na místo strážník M stské policie Prost jov 

 
vznik pracovního pom ru je podmín n spln ním p edpoklad  pro výkon funkce 

strážníka dle § 4 zákona . 553/1991 Sb. o obecní policii, ve zn ní pozd jších p edpis . 
Základní podmínky: 
 

ob an eské republiky 
v k nejmén  21 let 
úplné st ední vzd lání s maturitou 
bezúhonnost a spolehlivost 
fyzická a duševní zp sobilost 

 
Další požadavky pro p ijetí: 

úsp šné absolvování fyzických a psychologických test  v rámci p ijímacího ízení 
idi ský pr kaz minimáln  skupiny B 

uživatelská znalost práce na PC 
morální p edpoklady pro výkon této práce 
výhodou bydlišt  v Prost jov  a okolí 
výhodou zbrojní pr kaz 
znalost cizího jazyka výhodou 

 
Zam stnavatel nabízí: 

zajímavou práci na úseku zajiš ování ve ejného po ádku 
p i dobrých výsledcích stabilitu zam stnání 
platové za azení dle stávajících platových p edpis  
osobní hodnocení dle dosahovaných výsledk  
rizikový p íplatek 
bezplatné výstrojní náležitosti 
p ísp vek na stravování 
možnost sportovního vyžití 

 
P ihlášky lze podat formou vypln ného dotazníku, který každý uchaze  obdrží p i 
osobní návšt v  na M stské policii Prost jov, Havlí kova ul. . 4, nebo zasláním 
p ihlášky. Sou ástí p ihlášky je strukturovaný životopis. Bližší informace lze získat na 
tel. 582 402 222 nebo na klientském pracovišti. 
 

KARDIO KLUB při ZO SPCCH 
v Prostějově oznamuje svým členům:

Termíny pravidelných setkávání v Městských lázních v Prostějově v roce  2011 - 

vždy každou druhou středu v měsíci od 14 hodin, t.j. ve dnech  12.1., 9.2., 13.4., 11:5., 

8.6., l4.9., 12.10., 9. 11. Členské schůze budou dne 16.3. a 14.12.2011 ve 14 hodin v  

přednáškovém sále Národního domu na Vojáčkově nám. v Prostějově .

Hodně zdraví a pohodu v novém roce přeje výbor KARDIO KLUBU.

 Alena Novotná , předsedkyně KARDIO KLUBU.

Společnost MORAVSKÁ VO-

DÁRENSKÁ, a.s.  nabádá své 

zákazníky, aby zabezpečili  svůj 

vodoměr proti mrazu. Výměna 

poškozeného vodoměru přijde 

odběratele zhruba na jeden tisíc 

korun. “Za škody na vodoměru, 

které vzniknou jeho nedostateč-

nou ochranou například mra-

zem, plně zodpovídá odběratel,” 

uvedla mluvčí společnosti Hele-

na Koutná. 

V mrazivém období je vhodné 

zkontrolovat, zda je vodoměr umís-

těn ve vytápěné místnosti či mini-

málně izolován, například izolační 

vatou (ne skelnou). Prostor je tře-

ba dobře uzavřít proti pronikání 

chladného vzduchu zvenčí, protože 

i průvan může způsobit zamrznutí a 

poškození vodoměru.  Jako tepelnou 

izolaci zásadně nepoužívejte materi-

ály, 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 povrchová voda, v  zimně je 

navíc vhodné poklop šachty přikrýt 

tepelnou izolací, například polysty-

renem. V případě, kdy jsou odběry 

minimální nebo vůbec žádné např. 

na letních chatách je nutné rozvody 

vody úplně vypustit.

Odečty v prosinci 
a nahlášení stavu 
vodoměru v lednu 

V  prosinci budou měsíční odečty 

probíhat v  termínu do 21. prosince 

2010. Protože není možno z technic-

kých důvodů zajistit odečty všech 

odběrních míst k  31.12., mají od-

běratelé možnost provést v  tento 

den samoodečet a nahlásit jej spolu 

s  přesnou adresou v  prvních 14-ti 

dnech nového roku na zákaznickou 

linku 800  100  063 nebo pomocí on-

-line formuláře na www.smv.cz. Co 

se týče plateb mohou zákazníci vy-

užít kromě běžných způsobů (SIPO 

nebo převodem z účtu) i platbu přes 

terminály Sazky, které mají 4500 ter-

minálů v ČR. 

Kontrolujte svůj vodoměr
i během roku

Velmi důležité je, zapisovat si stav 

vodoměru, měsíčně nebo čtvrtletně. 

Díky tomu si odběratel může nejen 

kontrolovat správnost údajů na fak-

tuře, ale hlavně tak lze odhalit po-

tencionální únik vody. Uzávěry před 

a za vodoměrem je vhodné zhruba 2x 

ročně několikrát nenásilně protočit, 

aby byla zachována jejich funkčnost.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

800 100 063

www.smv.cz

 Ochraňte své vodoměry   Ochraňte své vodoměry  
 před mrazem! před mrazem!
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Zhotovitel stavby VD Plumlov – od-

stranění sedimentů oznamuje veřejnosti, 

že od dne 30. 11. 2010, kdy bylo vydáno 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace Minis-

terstvem zemědělství ČR investorovi této 

stavby POVODÍ MORAVY  s.p., byly ofi -

ciálně zahájeny práce na odtěžování sedi-

mentů ze dna Plumlovské přehrady.

Od tohoto dne se plocha Plumlovské 

přehrady včetně přilehlých ploch, pláží a 

přístupových komunikací stala ofi ciálním 

staveništěm.

Žádáme proto všechny občany, aby 

respektovali „ Zákazy vstupů na stave-

niště „ umístěné po celém obvodu sta-

veniště, včetně vývařiště pod přehradní 

hrází, kde bude umístěna fi ltrační gabi-

ónová stěna.

Těžení sedimentů je v současné době od-

vislé od vhodných klimatických podmínek ( 

celodenní teploty pod bodem mrazu ).

Děkujeme za pochopení a žádáme ob-

čanskou veřejnost o respektování této situa-

ce po celou dobu výstavby.

Veškeré dotazy spojené s činností při od-

těžování sedimentů Vám zodpoví tisková 

mluvčí investora POVODÍ MORAVY s.p. 

paní Eva Grodová, tel.: 541 637 390, e-mail: 

grodova@povodi.cz

  Zdeněk  Loutocký

 hlavní stavbyvedoucí

 PJ  Prostějov

SPORTCENTRUM - d m d tí a mládeže 
Olympijská 4, 796 01  PROST JOV, tel.   582 330 883 , 582 332 297, 
web: www.sportcentrumddm.cz, e-mail: sportcentrum@sportcentrumddm.cz 

Po ádá od 17.6.2011 do 26.6.2011 pro d ti, mládež a rodi e 
 

 relaxa ní tábor u mo e 
 
 

PPoolloooossttrroovv  CChhaallkkiiddiikkii  

 
Velmi živé letovisko na prost ední ásti prstu - Sithonii leží na jeho 
západním pob eží. M ste ko nabízí svým návšt vník m p edevším 
kouzlo ilého spole enského života, spoustu obch dk , taveren, 
tradi ních rybích restaurací, bar  a diskoték. 
Centrum Neos Marmaras se soust edí k pob eží, zatímco ve svazích 
nad ním jsou vystav ny atraktivní apartmánové domy, odkud je 
nádherná vyhlídka na p ím stský p ístav zasazený do p vabného 
zálivu, blízký ostr vek "želva" a protilehlou Kassandru. P íjemné 
zážitky p inášejí nejen slune né dny strávené na krásných plážích, 
ale rovn ž ve ery, kdy si m žete posed t v jedné z mnoha útulných 
restaurací na pob eží a vychutnávat tradi ní hudbu a výhled na 
mo e. 
 

Pláž: 
Oblázková a píse ná, pozvoln  se svažující do mo e.  
Vzdálenost od hotelu 400 m. 
 
Ubytování: 
V hotelu rodinného typu, studia pro 2 až 3 osoby s menší kuchy kou, 
sprchou a WC, TV, balkony s posezením, možnost klimatizace (za p íplatek ) 

 
Strava:  rozší ená polopenze = v poledne polévka ( eská kuchyn )  
Cena:   6 900,- K   
Cena zahrnuje:  7 x ubytování v pln  obsazeném studiu nebo apartmánu 

povle ení, záv re ný úklid 
7x eskou rozší enou polopenzi 
dopravu klimatizovaným autobusem 
služby delegáta  
pojišt ní CK proti úpadku. 

Cena nezahrnuje:  cestovní pojišt ní. Každý ú astník si zajiš uje cestovní pojišt ní sám.Výlety na míst .  
Pedagogický dozor a program pro d ti zajišt n!!! 

 

Závaznou p ihlášku a zálohu ve výši  4.000,-K /osoba odevzdat  
na Sportcentrum - DDM (ekonom. odd lení)) do 31.12.2010!!! 

 
Informace: Mgr. Tereza Zají ková, tel. 582 332 297,  737 069 621, e mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz 

Mìsto Prostìjov poskytuje službu pod názvem POJÍZDNÝ ÚØAD. Jde o poskytování 
služeb pro stanovenou skupinu obèanù mìsta bez nutnosti dostavit se 
na samotný úøad. Vybrané skupinì obèanù se tím zjednodušl pøístup ke službám.
Požadavky na poskytnutí služby jsou vyøizovány postupnì do pìti pracovních dní.
O  t e rm ínu  vy ø í zen í  j e  žada te l  i n f o rmován  kon tak tn ím i  osobam i .

- obèané nad 80 let vìku, kteøí nepobírají           
  pøíspìvek na provoz  motorového         
  vozidla  ani  na  individuální dopravu
- obèan, jenž je umístìn v domovì pro 
  seniory, v domì s peèovatelskou 
  službou, v  nemocnici      
- obèané trvale upoutáni na lùžko
- obèané v tíživé životní situaci
  (pro poskytnutí služby staèí splnìní 
  pouze  jedné z podmínek)

Odbor obèanských záležitostí
(ovìøování listin, podpisù, žádost 
o obèanský prùkaz ...)
Odbor sociálních vìcí
(pøíspìvek na péèi, na úpravu bytu, 
mimoøádné výhody ...)
Finanèní odbor
(poplatek ze psù, poplatek za komunální 
odpad ...)
Odbor dopravy
(vyøazení vozidla z registru, registrace 
vozidla, odhlášení vozidla na jiného 
majitele ...)
Registr øidièù
(výmìna øidièského prùkazu, vzdání se 
øidièského oprávnìní ....)
Silnièní hospodáøství
(povolení zvláštního užívání komunikace - 
vyhrazené parkování, pøekopy, lešení, 
umístìní kontejnerù ...)

Objednávání služeb POJÍZDNÉHO ÚØADU 
mùžete pøímo na konkrétních odborech 
nebo na bezplatné lince

800 900 001

ÚÚØADPOJÍZDNÝ

Pojízdný úøad poskytuje služby
následující skupinì obèanù:

Kompletní nabídka služeb 
Pojízdného úøadu:

Sdružení obrany spotřebitelů, o.s pro-

vedlo průzkum, ve kterých  se zaměřilo na 

balené salámy a zjišťovalo jsme, jaké pří-

datné látky, lidově nazvané „éčka“, obsa-

hují. Nikdy v historii se totiž nepoužívalo 

tolik přídatných látek jako nyní. Jsou však 

takové látky bezpečné a zdravotně nezá-

vadné? 

Přídatné látky plní v  potravině vždy 

určitou funkci (barviva, konzervanty, 

atd.). Jako pozitivní při jejich používání 

lze hodnotit bezpečnost potravin a delší 

trvanlivost, jako negativní se může pro-

jevit nežádoucí účinek na lidské zdraví a 

rovněž „uměle vytvořená potravina“, kte-

rá se odlišuje chutí, vzhledem i objemem.

„Většina éček je neškodných a některé 

jsou dokonce prospěšné pro naše zdraví. 

Některá éčka však mohou člověku ško-

dit,“ říká Mgr. Petr Týfa, šéfredaktor SOS 

magazínu a autor průzkumu, a dále va-

ruje: „Nepříznivé vlivy mohou mít napří-

klad na alergiky, astmatiky, těhotně ženy 

či malé děti. Některé z  nich se mohou 

dokonce podílet na vzniku vážnějších 

onemocnění. Bohužel i řada takovýchto 

látek, jak náš průzkum prokázal, se v sa-

lámech zcela běžně objevuje.“  

Výsledky průzkumu, jehož celkový 

vzorek obsahoval 23 nejčastěji prodá-

vaných balených salámů, jsou opravdu 

alarmující. Zarážející je již skutečnost, 

že kromě jediného produktu všechny 

obsahují jednu či více přídatných látek. 

Většina z  nich pak obsahovala právě ty 

látky, které mohou za určitých podmínek 

vážně škodit lidskému zdraví.

Kompletní výsledky průzkumu včetně 

popisu škodlivých látek a jejich možných 

účinků, které balené salámy obsahují, 

bude zveřejněn v novém čísle SOS maga-

zínu, který vyšel15. října 2010.  

 Jan Votočka, tiskový mluvčí,

  votocka@spotrebitele.info,

Průzkum obsahu „éček“ v balených salámech: 
Mohou škodit lidskému zdraví?

Volný čas SportKaleidoskop 
informací



Informace Školství 
a sociální oblastAktuálně Volný časVolný časKaleidoskop 

informací Sport

Letošní rok se nesl ve znamení Volná 

mladá móda, Klasická mladá móda, To-

nak, Sportovní oděvy a prádlo, Model 

roku 3000, Květinová smršť, Oděvní do-

plňky a  Společenské oděvy. ART  ECON 

– Střední škola Prostějov, s.r.o. soutěžila 

ve dvou kategoriích - Volná mladá móda 

a Tonak – aranžování klobouků. A prá-

vě v  této kategorii získali naši studenti 

krásné 2. místo. Na výzdobě klobouků se 

podíleli žáci 2. a 3. ročníku oboru Aran-

žér.  V letošním roce se soutěž potkala se 

soutěží kadeřníků a vizážistů a vznikla z 

toho hezká společenská akce. Soutěže se 

zúčastnilo dvanáct odborně zaměřených 

škol z celé České republiky. 

Prostějovský  Svaz letců v ČáslaviProstějovský  Svaz letců v Čáslavi
Den válečných veteránů oslavila pro-

stějovská odbočka Svazu letců ČR jak 

doma u Památníku padlých letců na 

hřbitově, tak i ve východočeské Čáslavi.

Velitel  Vzdušných sil armády ČR pan brig. 

generál  Ing. Jiří Verner pozval vedení naší 

odbočky Svazu letců na oslavu Dne váleč-

ných veteránů na 21. základnu taktic. letectva 

do Čáslavi. V delegaci byli také zástupci Delta 

klubu a Aeroklubu Stichovice a paní starostka 

Otaslavic, rodiště význačného letce RAF v Bi-

tvě o Britanii  Josefa Františka.

Tvořili jsme doprovod válečnému vete-

ránu RAF panu generálu Zdeňku Škarva-

dovi, patronu prostějovské odbočky Svazu 

letců. Pan generál  s manželkou návštěvou 

letců v Čáslavi oslavil své neuvěřitelné  93. 

narozeniny v prostředí mu nejmilejším.

Prostějovský Svaz letců měl  tu čest zú-

častnit se jako  jediná odbočka Svazu této 

události. Reprezentoval tak i naše město, 

známé v minulosti jako kolébku našeho 

vojenského letectva, proslaveného v bo-

jích druhé světové války. Milan Kirchner

místopředseda  Svazu letců

 Prostějov

Klobouky SŠ ART ECON 
bodovaly v Jihlavě

Výstavy v „liďáku“:
Hospoda v ateliéru - PhotoClub.Cz - Vá-

penice 21, Prostějov (Lidový dům) uvádí v 

měsíci lednu současně dvě výstavy. První z 

nich je výstava enkaustik - obrázků malo-

vaných horkým voskem - od prostějovské 

výtvarnice Šárky Večerkové. Od vánočnch 

svátků je možné zhlédnout i výstavu „Oby-

čejných fotografi í“, snímků z cest po Evro-

pě, od amatérského fotografa Ladislava 

Dvořáčka. Expozice jsou pro veřejnost 

přístupné v době otevírací doby klubové-

ho zařízení PhotoClub.Cz - denně kromě 

úterý od 16 do 22 hodin.. Srdečně zveme 

na obě výstavy. Jan Matt Hájek

V měsíci listopadu se konal v kostele 
sv. Petra a Pavla koncert chrámové 
hudby v provedení Pěveckého sdru-
žení moravských učitelů.Tento sbor 
zavítal do Prostějova po tříleté pře-
stávce a neztratil nic na atributech, 
kterými se pyšní od roku 1903, kdy 
byl založen.
   Po Smetanově Modlitbě zazněly tři 
sbory renesanční polyfonie v přes-
ném provedení pod vedením Lubo-
míra Mátla. Po třech sborech J.B.
Foerstera a Leoše Janáčka se sbor 
přemístil na kůr, odkud zazněly pod 
řízením Jiřího Šimáčka dva sbory na 
text žalmů: velmi ponuré De profun-
dis Arvo Pärta s doprovodem varha-
n(Lukáš Kubenka)  a bicích (Micha-
ela Cásková) a Tučapského Salvum 
me fac, Domine, věnované PSMU. 
Následoval snad vrchol koncertu 
– mimořádně emotivní a působivá 
kantáta Hora tří světel Bohuslava 

Martinů se sólistou Václavem Cu-
rylo a vypravěčem Jaroslavem Kot-
kem.Hudebně silně vypjatá atmosfé-
ra posledního večera Ježíše Krista 
vyúsťuje v nádherný závěrečný cho-
rál naděje pro všechno lidstvo.
   Na závěr zazněly dvě lidové písně 
a to  – Janáčkova „Láska opravdi-
vá“ a Nešverova „Moravěnka“. Má-
lokdo dnes už asi ví, že když Mora-
věnka zazněla podání PSMU v době 
okupace v pražském Obecním domě 
- kdy se nesměla hrát československá 
hymna, vyprodané hlediště při uve-
dení této sklady  povstalo a chápalo 
Moravěnku jako národní hymnu.
 
Nadšené ovace po skončení sobotní-
ho koncertu svědčí o silném hudeb-
ním zážitku pro všechny přítomné a 
zbývá jen doufat, že se s PSMU v na-
šem městě opět setkáme.
 Alena a Václav Adamovi

Ohlédnutí za koncertem 
v kostele sv. Petra a Pavla

Dne 11. 11. 2010 se v Jihlavě konal 
22. ročník Mladého módního tvůrce. 

Brigádní generál Zdeněk Škarvada a Lubomír Valehrach, předseda Svazu letců – společný přípitek slivovicí 

v oblacích při příležitosti 93.narozenin pana generála Škarvady



 

 
NOVÝ DOMOV PRO SENIORY 

„DOMOV U ZÁMKU“ 
Chvalkovice na Hané 

okres Vyškov 
p ijímá žádosti o umíst ní v tomto 

domov  
Nabízíme: 

bydlení v nových bytových jednotkách 
krásné prost edí zámecké zahrady 
celodenní stravu 
pe ovatelskou službu 
odborný zdravotnický personál 
fakultativní služby 

Kde nás najdete? 
obec Chvalkovice na Hané .p. 1, okres Vyškov 
nov  zrekonstruovaná budova s 21 bytovými jednotkami s 
kapacitou 50 klient , v blízkosti zámku s kaplí. 

 
Kontakty: 

Bc. Anna Macková, editelka                             
tel. 517332122,545218471 
mob. 775421055,777640547 
E-mail: domov@chvalkovicezamek.cz  ,mackovah@gmail.com   

žádosti o umíst ní do Domova najdete na webových 
stránkách 

www.chvalkovicezamek.cz 
 

P ije te se podívat, t šíme se na vás! 

NOVÝ DOMOV PRO SENIORY 
„DOMOV U ZÁMKU“

Chvalkovice na Hané 
okres Vyškov 

p ijímá žádosti o umíst ní v tomto 
domov

Nabízíme: 
bydlení v nových bytových jednotkách
krásné prost edí zámecké zahrady 
celodenní stravu
pe ovatelskou službu
odborný zdravotnický personál
fakultativní služby 

Kde nás najdete?
obec Chvalkovice na Hané .p. 1, okres Vyškov 
nov  zrekonstruovaná budova s 21 bytovými jednotkami s 
kapacitou 50 klient , v blízkosti zámku s kaplí.

Kontakty: 
Bc. Anna Macková, editelka             
tel. 517332122,545218471
mob. 775421055,777640547 
E-mail: domov@chvalkovicezamek.cz  ,mackovah@gmail.com   

žádosti o umíst ní do Domova najdete na webových 
stránkách 

www.chvalkovicezamek.cz

P ije te se podívat, t šíme se na vás! 

Protáhnout si tělo, udržet si fyzičku či 
připravit se na porod, takovou možnost 
mají budoucí maminky z Prostějova 
a okolí. Nemocnice Prostějov, která je 
členem skupiny AGEL, začala od září 
pořádat lekce cvičení pro těhotné. Bu-
doucí maminky si mohou přijít zacvičit 
na rehabilitační oddělení každé pondělí 
a pátek od 12.00 do 13.00 hodin. 

Pohyb v těhotenství je velmi důležitý. 

Cvičit by měly všechny maminky s fyzio-

logickým průběhem těhotenství, a to hned 

z několika důvodů: „Díky pravidelnému cvi-

čení si budoucí maminky udrží dobrou kon-

dici a zároveň připraví své tělo na porod tak, 

aby jeho průběh byl co nejlepší a nevyčerpal 

zbytečně ani rodičku, ani děťátko,“ vysvětlu-

je vrchní sestra gynekologicko-porodnic-

kého oddělení Věra Tisoňová. 

Lekce vede porodní asistentka, která 

pracuje v  prostějovské porodnici. Těhul-

ky během cvičení relaxují na míči nebo se 

například protahují při těhotenské gymnas-

tice. Součástí cviků jsou i dechová cvičení, 

která pak může budoucí maminka uplatnit 

při porodu. „Cena jedné lekce je 40 korun.

Cvičení však mohou nastávající maminky 

absolvovat pouze po předložení souhlasu 

ošetřujícího gynekologa,“ doplňuje vrchní 

sestra s tím, že dveře tělocvičny jsou otevře-

ny všem těhulkám bez výjimky, aniž by se 

maminky musely objednávat předem.

Cvičení pro těhotné probíhá každé pon-

dělí a pátek od 12:00 do 13:00 v prostorách 

rehabilitačního oddělení prostějovské ne-

mocnice.  Pro bližší informace mohou ma-

minky volat na telefonní číslo 582 315 710. 

Bc. Hana Szotkowská, mluvčí holdin-
gu AGEL, tel. 725 310 241, 

hana.szotkowska@agel.cz

BUDOUCÍ MAMINKY SI MOHOU PŘIJÍT 
ZACVIČIT DO PROSTĚJOVSKÉ NEMOCNICE

Poděkování
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých upřímně děkuje žákům ZŠ 

a MŠ Melantrichova, ZŠ Horáka a ZŠ Valenty, dále studentům SŠ Švehlovy, Cyrilo-

metodějského gymnázia a Univerzity Tomáše Bati za nezištnou pomoc při realiza-

ci veřejné sbírky pro nevidomé „Bílá pastelka“. 

Organizátorem této sbírky byla Oblastní odbočka SONS ČR o.s. Prostějov, se 

sídlem Svatoplukova 15. Bílou pastelku, jako symbol nevidomých, nabízeli žáci a 

studenti svým spolužákům, a široké veřejnosti v ulicích města dne za symbolickou 

dvacetikorunu. Z celkového počtu 1800 pastelek prodali naši dobrovolníci celkem 

1369, a tím se letošní sbírka zařadila k těm nejúspěšnějším. Děkujeme tímto i pro-

stějovským občanům, kteří svým příspěvkem podpořili tuto sbírku. Výtěžek bude  

využit na dofi nancování nákupu kompenzačních pomůcek a výukových progra-

mů pro nevidomé a těžce zrakově postižené.

Děkujeme Vám, že pomáháte osobám se zrakovým postižením žít plnohodnot-

ný život.  Za SONS Prostějov Alena Hejčová – předsedkyně

Informace Školství 
a sociální oblastAktuálně SportKaleidoskop 

informací Volný čas

Poskytovatel osobní asistence - Podané ruce, o. s. Projekt OsA Frýdek - Místek

oznamují od 1. 12. 2010 novou adresu. Dosavadní kancelář na Fanderlíkové ul. 

č. 393/38 je již přestěhována na Polišenského ul.   č. 3/4467 v Prostějově (v areálu 

bloků domů   s pečovatelskou službou). Oznamujeme též nové telefonní číslo: 582 

333 974, mobilní tel. čísla: 777 011 034 a 777 011 745 zůstávají v platnosti. Všem 

našim současným i budoucím  klientům přejeme radostné prožití vánočních svátků 

a  nový rok  2011 plný  štěstí, zdraví a lásky přeje Zuzana House a Ludmila Bednářová.
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