Radnièní listy

www.prostejov.eu

Ročník
Ročn
Ro
čník
ík 1
13
3

číslo
čís
íslo
lo 9

ZDARMA
ZDAR
ZD
ARMA
AR
MA

2012
26. zá
26.
září
ří 2
012
01
2

Kulturní měsíčník

na stranách 13-24

Město pečuje o bezmála padesátku dětských hřišť
Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova
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Na známce je i prostějovský
automobil WIKOV 70
Česká pošta vydala 5. 9. 2012 známkový samolepicí
sešitek Světová auta. Jejich autorem je Václav Zapadlík.
Mezi zahraničními automobily dvacátých a třícátých let
20.století (Duesenberg SJ, Mercedes Benz 540, Rolls Royce Phantom III, Bugatti Royale 41, Isotta Fraschini Tipo
8 A) je jediný český automobil – prostějovský WIKOV 70.
Slavnostní křest proběhl na veletrhu Sběratel 2012
pořádaném na výstavišti PVA EXPO v Praze-Letňanech
7. 9. 2012 za účasti náměstka ministra průmyslu a obchodu Bedřicha Dandy, ředitele odboru známkové tvorby České pošty Břetislava Janíka a výtvarníka Václava
Zapadlíka.
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Reálné gymnázium slaví 20 let
Strojaři jsou stále v kurzu
Autorem návrhu je Václav Zapadlík (1943), náš přední automobilový výtvarník a znalec veteránů nazývaný
svými příznivci „ Maestro“. Jeho kresby automobilů byly
původně uveřejňovány v časopisech Automobil a Svět
motorů. V 90. letech se jeho tvorba dostala i do zahraniční. Jeho obrazy najdeme například v muzeu automobilů Blackhawk v kalifornském Danville. Automobily také
rekonstruoval a navrhoval jejich karoserie. Podle jeho
slov ho baví auta „rekonstruovat na papíře a probouzet
znovu k životu.“ Známky však nenavrhoval, jedná se
tedy o premiéru.
Automobil WIKOV 70 – luxusní osmiválec o objemu
3485 cm3 vyráběný v automobilovém oddělení továrny
na hospodářské stroje Wichterle & Kovářík v Prostějově
v letech 1930–1931, existoval jen v podobě prototypu. Jeden z nich se koncem třicátých let vrátil to továrny, kde
byl přestavěn na hasičský vůz. V této podobě se zachoval
do počátku 90. let, kdy jej koupil soukromý sběratel a
Václav Zapadlík navrhl karoserii. Vůz potom prošel celkovou rekonstrukcí. Uvedený exponát byl vystaven i na
veletrhu. Byl doplněn informačním panelem o historii
továrny Wichterle & Kovářík .
Známkový sešitek vydala Česká pošta v počtu
30 000 kusů. Jedná se o výplatní písmenové známky
(E, 20 Kč), které mají neomezenou platnost. Česká
pošta také vydala obálky prvního dne podle návrhu Václava Zapadlíka. Kromě nalepené známky
a otisku příležitostného razítka ke dni vydání je
v levé části obálky přítisk – kresba automobilu WIKOV pod siluetou Hradčan, v pravé části u dveří je
znak města Prostějova. Uprostřed je logo továrny
– typická postava pracovníka držícího v ruce velké
kovářské kladivo zvané perlík.
Naše známková tvorba patří ke světové špičce a
můžeme být právem hrdi, že se na ní ocitla i prostějovská tematika.
Hana Bartková

26. září 2012
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Vydávání voličských průkazů pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje
Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je
zapsán, vydá obecní úřad v místě trvalého
pobytu na jeho žádost voličský průkaz.
Voličský průkaz se vydává pouze voličům
zapsaným ve stálém seznamu v územním
obvodu kraje, kde jsou vyhlášeny volby.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to
osobně u obecního úřadu do okamžiku
uzavření stálého seznamu - tj. do 16.00
hodin dne 10. října 2012 nebo písemným podáním doručeným nejpozději 7
dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu, tj.
v současně připravovaných volbách do zastupitelstev krajů do 5. října 2012.
Toto podání musí být v listinné podobě
opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané
uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně
učiněné žádosti se sepíše úřední záznam.
Obecní úřad voličský průkaz předá osobně
voliči nebo osobě, která se prokáže plnou
mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo
jej voliči zašle.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu
do výpisu ze stálého seznamu ve dnech
voleb ve volebním okrsku spadajícím
do územního obvodu kraje, kde jsou volby
vyhlášeny a v jehož územním obvodu je
volič přihlášen k trvalému pobytu.
Vydávání voličských průkazů pro volby
do Senátu
Voliči, který nebude moci volit ve
volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu je zapsán, vydá obecní úřad, popřípadě zastupitelský úřad na jeho žádost voličský
průkaz. Voličský průkaz pro volby
do Senátu se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu ve volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, popřípadě
voličům zapsaným ve zvláštním seznamu.
U písemné žádosti o vydání voličského
průkazu je vyžadován ověřený podpis
žadatele, a to proto, aby byl volič, který
o vydání voličského průkazu žádá, chráněn
před zneužitím tohoto institutu.
Výše uvedené se použije i pro případné
druhé kolo voleb.
Písemná žádost musí být doručena
příslušnému obecnímu úřadu nejpozději
7 dnů přede dnem voleb, tj. v současně

ZMĚNA VE SLOŽENÍ RADY MĚSTA PROSTĚJOVA
Z důvodu rezignace bývalého radního
Ing. Jaroslava Faltýnka (přestup do jiné
politické strany – ANO2011) na funkci
radního za ČSSD došlo ve složení Rady
města Prostějova k následující změně:
Zastupiteli byl dne 18. září 2012 zvolen
členem Rady města Prostějova Ing. Bedřich
Grulich (ČSSD - na snímku).

U ZÁKLADNÍ ŠKOLY V ČECHOVICÍCH
VYROSTE VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ
Rada města Prostějova na své poslední
schůzi doporučila zastupitelstvu schválit
vyčlenění finančních prostředků ve výši
5.942.332 Kč na realizaci projektu „Víceúčelové sportovní hřiště ZŠ Čechovice.
„Na projekt výstavby víceúčelového hřiště u čechovické základní školy využijeme
dotační program ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s názvem Státní podpora
sportu pro rok 2013,“ upřesňuje 1. náměstek

primátora Jiří Pospíšil. Projektový záměr a
podání žádosti schválili radní již na své
červencové schůzi. Dle podmínek programu státní dotace pokryje maximálně
40% nákladů. Projektová dokumentace
počítá s celkovými náklady 9,904 milionů korun, z toho dotace činí 3,962 milionů a podíl zdrojů města 5,942 milionů
korun.
Mgr. Jana Gáborová,
mluvčí Magistrátu města Prostějova

připravovaných volbách do Senátu do 5.
října 2012. Osobní požádání o vydání
voličského průkazu musí být učiněno
do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj.
do 16.00 hodin dne10. října 2012. Volič
může o vydání voličských průkazů pro obě
kola voleb do Senátu požádat současně.
Volič může požádat o vydání voličského
průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to
osobně u toho, kdo stálý nebo zvláštní
seznam vede (příslušný obecní úřad dle
trvalého pobytu), do okamžiku uzavření
stálého seznamu nebo zvláštního seznamu nebo podáním doručeným nejpozději
7 dnů přede dnem voleb tomu, kdo stálý
seznam nebo zvláštní seznam vede;
toto podání musí být v listinné podobě
opatřené úředně ověřeným podpisem
voliče nebo v elektronické podobě
podepsané uznávaným elektronickým
podpisem voliče nebo v elektronické podobě
zaslané prostřednictvím datové schránky;
o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední
záznam. Voličské průkazy tedy budou ve všech
volebních obvodech, kde se volby do Senátu
mají konat, vydávány pro první kolo s datem
12. a 13. října 2012 a pro případné druhé kolo
s datem 19. a 20. října 2012.

Město opraví zastávku a postaví čekárnu
Město opraví občanům zastávku v ulici J. B. Foerstra. Oprava proběhne vzhledem k současnému nevyhovujícímu
přístupu k autobusům MHD, součástí
budou stavební úpravy komunikací a
chodníků v ulicích Foerstrova, Čechovická a Žitná
„Podle výsledků výběrového řízení,
které proběhlo elektronickou aukcí, budou činit reálné náklady 260 tisíc, nejlepší nabídku podala a vítězem výběrového
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nosti při kontrole prodeje a rozlévání alkoholu, dohodly se na koordinaci postupu a na
vzájemné informovanosti. V průběhu týdne
kontrolní orgány reagovaly na mimořádná
opatření, která postupně vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví, a tomu přizpůsobovaly zaměření svých kontrol. Na území města Prostějova a na Prostějovsku bylo v uplynulých
několika dnech provedeno na 500 kontrol.
Ve 4 případech bylo konstatováno porušení
mimořádného opatření a se subjekty povede
krajská hygienická stanice správní řízení. Ve
4 případech celní správa vyhodnotila značení
lihovin jako nedostatečné, proto byly odebrány
vzorky alkoholu k laboratorním testům.
O víkendu 15. – 16. 9. bylo v rámci Prostějovských hanáckých slavností provedeno 70
kontrol stánkových prodejců, kontroloři se
zaměřili také na hostinské provozy a obchody. Až na ojedinělé výjimky byla mimořádná
opatření provozovateli respektována. “Velmi

řízení se stala společnost .A.S.A. TS Prostějov,“ říká náměstkyně primátora Alena
Rašková.
Rada města dále schválila na základě
požadavku Osadního výboru Žešov rozsah investicí akce „Autobusové čekárny“
o čekárnu Žešov – střed. Investiční náklady na realizaci předmětné stavební
akce budou činit 200 tisíc Kč.
Mgr. Jana Gáborová,
mluvčí Magistrátu města Prostějova

Město přispěje na rekonstrukci
přírodovědných učeben základních škol
Bezmála 2,5 miliony korun se hodlá město Prostějov podílet na rekonstrukci učeben
pro výuku přírodovědných předmětů na
prostějovských základních školách. Příspěvek projednala Rada města Prostějova a doporučila zastupitelům ke schválení.
„Statutární město Prostějov podalo
v květnu tohoto roku žádost o dotaci pro-

Kontroly zákazu prodeje stanovených lihovin pokračují
V rámci mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR provedly v minulých
dnech dotčené orgány státní správy ve spolupráci s ostatními složkami mimořádnou
rozsáhlou kontrolní činnost na území statutárního města Prostějova a rámcově také
v jeho správním obvodu.
Magistrát města Prostějova, Odbor obecní
živnostenský úřad, koordinoval tuto činnost
ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje - územní pracoviště
Olomouc, Celní správou ČR – Celním úřadem Prostějov, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí – inspektorátem v Olomouci, Policií České republiky a Městskou
policií Prostějov.
Už ve středu 12.9.2012 proběhla za účasti
primátora města Prostějova Miroslava Pišťáka schůzka zástupců shora uvedených orgánů pověřených dozorem. Jednotlivé
orgány objasnily své věcné působ-

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve
15 dnů přede dnem voleb, tj. 27. září 2012,
předá osobně voliči nebo osobě, která se
prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem
voliče žádajícího o vydání voličského
průkazu, anebo jej voliči zašle.
Osobně lze požádat o vydání voličského
průkazu také v době mezi prvním
a druhým kolem voleb do Senátu; obecní
úřad v této době může vydávat voličské
průkazy nejpozději do 2 dnů před prvním
dnem hlasování ve druhém kole voleb, tj.
do 16.00 hodin dne 17. října 2012.
Volič může s voličským průkazem
hlasovat v kterémkoli volebním okrsku spadajícímu do volebního obvodu
č. 62 (Prostějovsko, Konicko a část
Přerovska), kde jsou vyhlášeny volby
do Senátu a v jehož územním obvodu
je volič přihlášen k trvalému pobytu.
Volič odevzdá voličský průkaz okrskové
volební komisi a ta jej zapíše do výpisu
ze zvláštního seznamu, ke kterému
přiloží i jeho voličský průkaz.
Informace k vydávání voličských
průkazů poskytuje Ing. Gabriela Kafková,
Žaneta Urbanovská, Svatava Páleníková –
tel. 582 329 706.

oceňuji vynikající spolupráci všech kontrolních orgánů. Mimořádnou situaci, spojenou
u nás s rušným hodovým víkendem, se podařilo bezchybně zvládnout,” uvedl Miroslav
Pišťák, primátor statutárního města Prostějova.
Vzhledem k tomu, že mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví nebylo odvoláno, budou kontroly i nadále pokračovat.
Krajská hygienická stanice Olomouckého
kraje zřídila Informační linku pro občany
v souvislosti s výskytem metylalkoholu v
alkoholických nápojích. Tel.: 585 719 719.
Informace jsou poskytovány denně od 7:00
do 15:30 hod.
Situace v oblasti opatření přijatých v souvislosti s prodejem nebezpečných lihovin se
postupně vyvíjí, zdůrazňujeme proto platnost
výše uvedených informací ke dni 19. 9. 2012.
Mgr. Jana Gáborová,
mluvčí Magistrátu města Prostějova

jektu rekonstrukce přírodovědných učeben z Regionálního operačního programu
Střední Morava. Žádost byla schválena.
Celkové výdaje projektu se předpokládají ve
výši 16.223.361 Kč. Dotace z regionálního
operačního programu činí 85% z celkových
nákladů,“ uvedla náměstkyně primátora
Ivana Hemerková.

Hlasování do přenosné
volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů Magistrát města
Prostějova ve dnech voleb do zastupitelstva
kraje a do Senátu Parlamentu České republiky okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku, pro
který byla okrsková volební komise zřízena.
Žádosti o přenosnou volební schránku
a případné dotazy k volbám vyřizují tyto
osoby:
Mgr. Marie Javůrková – tel. 582 329 144
Alena Veverková – tel. 582 329 778
Ing. Gabriela Kafková, Svatava Páleníková, Žaneta Urbanovská – tel. 582 329 706,
582 329 178
PhDr. Olga Vysloužilová – tel. 582 329 129

26. září 2012
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Další etapa rekonstrukce prostějovského zámku je ukončena
V období od začátku dubna loňského roku až do poloviny prázdnin
roku letošního procházelo opravou
jižní a západní křídlo prostějovského zámku na Pernštýnském náměstí.
„Stavební firma sanovala rekonstruovaný objekt proti vlhkosti, staticky zabezpečila
spodní stavbu, sanovala a staticky zabezpečila
stropní konstrukce, pustila se do rekonstrukce
bývalé vinárny, opravila části mezipatra jižního křídla a druhého nadzemní podlaží západní části a části jižního křídla,“ vypočítává
náměstek primátora Zdeněk Fišer.
Celkové náklady na tuto etapu přesáhly
27 milionů korun, dotace z Regionálního
operačního programu regionu soudržnosti
Střední Morava činily 9,6 milionů korun.
„Tyto finance jsme získali na realizaci
projektu Rekonstrukce zámku v Prostějově
pro potřeby výuky ZUŠ Vladimíra Ambrose. Nově zde byl vybudován taneční sál,

učebny, hygienická zázemí, šatny a toalety.
Současně zde vzniklo nové schodiště a bezbariérový přístup výtahem,“ dodává Fišer.
V příštím roce by se město chtělo pustit do
opravy západní fasády, fasády nádvoří, sanace
mokrého zdiva nádvoří a úprav nádvoří pro
konání kulturních akcí včetně zázemí.
Další stavební práce
na zámku - shrnutí:
Rekonstrukce jižní fasády
Při současných pracích na jižní fasádě zámku došlo k otlučení naruše-

ných omítek a provedení nových, restaurování a provedení nových sgrafit,
statickému zabezpečení objektu, restaurování kamenných prvků, truhlářských a zámečnických výrobků, sanaci
vlhkosti zdiva a nátěru fasády.
Práce dle projektu CAD Projekt Plus
s.r.o. provádí firma R&G Zesta. Cena
prací dosáhne přibližně 4 mil. Kč. Obnova kulturní památky – Restaurování
jižní fasády zámku – se uskutečnila za
finanční podpory Olomouckého kra-

je, kdy byla městu poskytnuta dotace
z rozpočtu Olomouckého kraje, programu Obnova kulturních památek v
Olomouckém kraji, ve výši 300 tis. Kč.
Současně probíhá rekonstrukce severní
fasády, kterou provádí firma Pozemstav.
Tyto práce přijdou na zhruba 2 miliony
800 tisíc, 250 tisíc korun získalo město od
Ministerstva kultury České republiky z Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón.
Rekonstrukce východní fasády provedená
firmou R&G Zesta proběhla v loňském roce a
přišla na přibližně jeden a půl milionu korun.
Rekonstrukce východního
křídla zámku
Opravy východního křídla zámku na
Pernštýnském náměstí probíhaly v letech
2009-2010 a už téhož roku v červnu zde
bylo slavnostně otevřeno nové Regionální
informační centrum s výstavními prostorami. Rekonstrukce této části přišla na přibližně 14 milionů korun, z toho 7 milionů
činila dotace ROP. Dalších bezmála 6 milionů zhltlo budování kanalizace zhotovené v roce 2010. V letech 2010 – 2011 bylo
druhé nadzemní podlaží východního křídla
zámku zrekonstruováno pro potřeby Domovní správy, s.r.o. Tato investice si vyžádala částku 11 milionů 840 tisíc korun.
Mgr. Jana Gáborová,
mluvčí Magistrátu města Prostějova
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Díky daru města vznikne v Prostějově centrum rodinné péče Klokánek
Radní města Prostějova na svém
posledním zasedání doporučili bezúplatný převod nemovitosti se zahradou na adrese Západní 72, Prostějov
občanskému sdružení Fond ohrožených dětí (FOD). V objektu vznikne
Klokánek, zařízení rodinného typu
pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
„Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se
nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo
pokud pro ně není nalezena náhradní
rodinná péče. Způsob péče v Klokánku připomíná fungování běžné rodiny,
v samostatných bytech pečují o 3-4 děti
rozličného stáří po týdnu nepřetržitě dvě
stabilní „tety.“ Tento pobyt co nejvíce
připomíná rodinnou péči, samostatně
hospodaří a konají se všechny úkony
jako v rodinách. Děti tak odkoukávají
roli ženy v rodině,“ vysvětluje náměstkyně primátora Ivana Hemerková. Rekonstrukce objektu bude zcela v režii
Fondu ohrožených dětí, vznikne tak 4
– 6 dvoupokojových bytů. Fond ohrožených dětí v současnosti dokončuje
v jiných částech republiky Klokánky a
získává finanční prostředky pro realizaci
prostějovského. Po otevření zde najde
uplatnění 12 tzv. ,, tet“, sociální pracovnice, pracovník údržby a pomocnice.
Pozice tet bude vhodná pro ženy, které
již své vlastní děti vychovaly. „Věk žen
a vzdělání nebudou hrát žádnou roli,
důležité budou osobnostní předpoklady, motivace, empatie a vztah k dětem.
Uchazečky o pozici tet po úspěšných
psychologických testech budou zařazeny do týdenního pobytu v jiném Klokán-

Rada města Prostějova dne 28.
8. 2007 usnesením č. 7646 schválila v rámci realizace projektu
Zdravé město a místní Agendy 21
a postupu dle oficiální sady Kritérií místní Agendy 21 sledování
A1 - Spokojenost občanů s místním společenstvím, indikátoru ze sady Společných evropských indikátorů a dohodu o
partnerství s Týmovou iniciativou pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR).
Spokojenost občanů se životem v Prostějově je pro město velmi důležitá, proto se i město Prostějov zapojí mezi více než 150 evropských měst, které evropské indikátory sledují.
V červnu 2012 proběhl v Prostějově dotazníkový průzkum „Spokojenosti občanů
s místním společenstvím“. Průzkum, zpracování dat a vyhodnocení realizovali studenti ze
Střední odborné školy podnikání a obchodu,
spol. s r.o., na Rejskově ul. 2987/4 v Prostějově.
Naplnění indikátoru ECI A.1 bylo provedeno
pomocí dotazníkového šetření vybraného
vzorku 800 občanů Prostějova. Uvedený dotazníkový průzkum je pro Prostějov velkým
přínosem. Město tak získává významné informace pro svá rozhodování o rozvoji města
a udržitelnosti, a sledovaný indikátor udržitelného rozvoje ukáže, zda město Prostějov
směřuje k udržitelnému rozvoji či nikoliv.
Socio-demografické složení respondentů
bylo následující: 800 občanů Prostějova z
toho 48% mužů a 52% žen. Nejčastěji za-

ku. A teprve pak se rozhodnou, zda jim
tato práce zcela vyhovuje. Předpokládáme, že prostějovský Klokánek bude
dokončen do 4 let,“ dodává náměstkyně
Alena Rašková.
Tento model přechodné rodinné péče
se v praxi velmi osvědčuje a zákon o
rodině v platném znění mu dává přednost před ústavní výchovou. Odborníci
jej označují za vzor toho, jak by péče o

stoupenou věkovou kategorií byly
věkové skupiny 31 – 40 let (19%) a
41 - 50 let (18%). Z hlediska sociální
kategorizace respondentů převažovali zaměstnaní občané (52%).
Obecná míra spokojenosti v roce
2012 je: 80% je spokojeno a 20%
nespokojeno. Nejvyšší nárůst zaznamenala
spokojenost s fungováním městského úřadu/
magistrátu (ze 7,0 v roce 2011 a na 7,6 v roce
2012). Výrazný nárůst zaznamenaly komunální služby (z 6,1 v roce 2010 a hodnoty
7,6 v roce 2011 na 8,1 v roce 2012). Pokles
byl zaznamenán pouze u hromadné dopravy,
z hodnoty (ze 7,1 v roce 2011 na 6,8 v roce
2012).
Největší nárůst zaznamenaly hodnocení
činnosti knihovny, ze 7,1 v roce 2011 na 8,4
v roce 2012.
„Index obecné míry spokojenosti vzrostl
na 7,1. Ve srovnání s rokem 2012 došlo u
mnoha sledovaných oblastí ke zlepšení, míra
spokojenosti se tak blíží k nejlépe hodnoceným městům v České republice,“ řekla
RNDr. Alena Rašková, náměstkyně primátora.
Dotázaní respondenti tak svojí ochotou
k vyplnění dotazníků přispěli k odhalení „slabých míst“ v rozvoji města a kvalitě života či k
poznání oblastí života ve městě, s nimiž jsou
spokojeni.
Kompletní výsledek dotazníkového šetření
naleznete na www.prostejov.eu
-ad-

ohrožené děti měla vypadat. „Objekt si
zástupci sdružení prohlédli a moc se jim
líbí. Rekonstrukci a přebudování nemovitosti na centrum Klokánek s byty první
kategorie provede Fond ohrožených dětí
z vlastních prostředků,“ uvedl Jiří Pospíšil, první náměstek primátora.
Prostějov je sedmnáctým místem v republice, kde Klokánek vznikne. Dosud
se děti od nás musely vozit do jiných

center, kvůli nedostatku volných míst
mnohdy velmi vzdálených, například až
do Jindřichova Hradce. „Nabídka nemovitosti pro Klokánek přišla z naší strany.
Jako volení zástupci občanů si uvědomujeme, že dnes přibývá rodin v obtížné životní situaci, na kterou by určitě
neměly doplácet děti,“ uzavřel Miroslav
Pišťák, primátor statutárního města Prostějova.

Jaké jsou výsledky hlasování
10P z jednání v červnu 2012?
V červnu se sešli občané v aule gymnázia Jiřího
Wolkera, aby jednali o následujících oblastech a vyjádřili své názory v následujících oblastech:
1) Veřejná správa,
rozvoj města / Informace, komunikace
2) Životní prostředí
3) Sociální oblast / Sociálně – patologické jevy
4) Zdravý životní styl/zdravotní oblast
5) Volný čas / sport / kultura
6) Vzdělání / výchova
7) Doprava
8) Podnikání, výroba, služby
9) Aktivní účast mládeže a studentů na rozvoji Zdravého města
Nejožehavějšími problémy byly občany v následující anketě
formulovány následující oblasti:
redukce heren + kontrola nelegálních heren
zachování společenského sálu
financování soc. služeb víceleté, dle modelu Ostrava, Brno
vybudování tržnice + zázemí tržnice
(procenta označují účast odpovědí v anketě)

23%;
19%;
11%
9%;

Za další vážné problémy označili občané výskyt holubů na náměstí a ve městě,
nepořádek u popelnic na sídlištích a v zastávkách MHD.
Náměstkyně primátora RNDr. Alena Rašková děkuje všem obyvatelům, kteří se
zapojili do jednání o našem životě.
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Město pečuje o téměř padesátku dětských hřišť
Celkem devětačtyřicet dětských
hřišť, z toho šestadvacet oplocených,
eviduje město Prostějov ve svém majetku. Na jejich roční údržbu vydává statisíce až miliony korun. Tuto
částku spolknou zejména opravy
herního zařízení, oplocení, výměny
herních prvků, obnova starších hřišť
či výměna dopadových ploch. Pravidelně probíhá také kontrola těchto
hřišť.
„Letos se nám podařilo obnovit hřiště v Tylově ulici, dále ve vnitrobloku
Tylova-Libušinka a na ulici Studentská.
Celkově jsme tak tentokrát investovali
do hřišť pro děti přes dva miliony korun!
Jsem přesvědčen, že i když to není částka
zrovna malá, je nutné dbát na vybavení
hřišť pro děti zejména s ohledem bezpečí
těch nejmenších. V dnešní době vypadají
hřiště skutečně úplně jinak, než před pár
desítkami let. Jsou barevná, působí celkově moderním a příjemným dojmem, a
zejména věřím, že jsou i mnohem bezpečnější. Podle ohlasů od spoluobčanů
vím, že konkrétně nové hřiště v Tylově
ulici sklidilo velký ohlas,“ říká 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Větší rekonstrukce dětských hřišť se už do
konce letošního roku nechystá. „Na základě
požadavků maminek však počítáme ještě
s oplocením některých hřišť a pochopitelně
s běžnou údržbou, případně výměnou některých prvků,“ dodává Pospíšil.
-jgPřehled obnovených hřišť
v letošním roce:
Tylova
850 706,- Kč vč. DPH
vnitroblok Tylova – Libušinka
473 580,- Kč. vč. DPH
Studentská
699 935,- Kč vč. DPH
Celkem
2 024 221,- Kč vč. DPH
Přehled obnovených hřišť
v loňském roce:
Bulharská
305 837,- Kč vč. DPH
Mozartova (nové oplocení)
132 000,- Kč vč. DPH
Roční údržba dětských hřišť
1 350 000,- Kč vč. DPH
V rámci investičních akcí se obnovila
v roce 2011 dětská hřiště na Bezručově
nám. a na ul. Dolní u domu č. 30 celkem
za 1 040 000,- Kč vč. DPH. (Bezručovo
450 000,- Kč, Dolní 590 000,-Kč).
INZERCE

ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV/HDEE
S FLUPEM ZPÁTKY VE ŠKOLE/NEŠKOLE

NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA UL. TYLOVA.

NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ VE VNITROBLOKU TYLOVA – LIBUŠINKA.

NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA UL. STUDENTSKÁ.

Angličtina pro děti Prostějov/Helen Doron
Early English je už zase zpátky ve škole. Školní
rok začal jako vždy hekticky a pro mnoho dětí
pořád ještě začíná. Angličtina pro děti Prostějov
a Vyškov systematicky vyučuje od oficiálního
prvního školního dne, zatímco rakouská Angličtina pro děti teprve organizuje první ukázkové hodiny. Noví studenti se mohou stále přidat
– last minute start je možný až do konce září.
Více na www.anglictinaprodetiprostejov.cz.
Helen Doron Early English připravila pro tento
rok několik novinek. V rámci marketingové kampaně vyhlásila soutěž o osmdesát ročních stipendií
pro všechny studenty, kteří se zúčastní ukázkové
hodiny během září a odpoví na soutěžní otázku.
Velkým zlomem v nabídce kurzů je Fun with
Flupe. Kurz pro nejmenší studenty a předškoláky,
který je interaktivní, hudebně našlapanější a navíc
přináší na DVD seriál příběhů malého, emocemi
nabitého, strašidýlka Flupa, který děti sledují na
konci každé hodiny, a který ve filmové podobě
zopakuje vše, co se děti v hodině naučily.
Tento rok je otevřeno v Angličtině pro děti
Prostějov plné portfolio kurzů HDEE od kurzů
pro nejmenší až po druhý pokročilý kurz pro
děti od 11ti let Paul Ward´s World and the Treasure. Tento kurz je postaven na bázi detektivního
příběhu, jejž bude Paul a jeho kamarádi rozplétat.
Kurz je zaměřen na intenzivní trénink základních
jazykových dovedností, tj. čtení, psaní, poslouchání a samozřejmě mluvení. Tento kurz je postaven

na sugestibilitě a podprahovém učení.
Angličtina pro děti se v kurzech na tento školní
rok bude pohybovat hodně ve škole, ale i doma,
s kamarády, se zvířaty domácími i divokými a
na hrdinku roku bude pravděpodobně aspirovat
Paulova babičky Granny Fix, která je schopna
vyřešit, opravit, „zafixovat“ a najít řešení z každé
šlamastiky. V rámci podpory multisensorického
vyučování a zážitkové pedagogiky se na angličtině
sportuje, vaří a peče, cestuje, vyrábí hluk nebo jen
povinně relaxuje!
Na konci října bude probíhat tradiční Halloween se soutěží o nejoriginálnější masku z
repertoáru filmových a seriálových hrdinů, soutěží o nejděsivější tanec a pro nejstarší studenty
bude připraveno Reading and Movie-Video
Story Time.
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PODZIMNÍ ÚKLID 2012
Podzimní úklid proběhne v Prostějově stejně jako loni v měsíci říjnu. Bude
zahájen v pondělí dne 1. 10. 2012.
Počínaje tímto dnem budou po městě
rozmisťovány velkoobjemové vany v termínech níže uvedeného seznamu. Stejně jako každý rok se bude odpad třídit
na velkoobjemový (jedná se o odpad
z domácností, který je rozměrný a není
možno ho umístit do popelnic např. staré koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení, textil a obuv) a biologický
(odpad ze zahrad), který se bude odkládat do speciálních pytlů. Kontejnery
– vany budou na místě vždy v určený
den od 15.00 hod do naplnění, nejdéle
však do 18.00 hod. Naplňování každé
vany odpadem bude sledováno a třídění odpadu kontrolováno pověřeným
pracovníkem svozové firmy .A.S.A.TS
Prostějov, s.r.o., jelikož jsou určeny
pouze pro velkoobjemový a zahradní odpad. Do těchto van není možné
odkládat odpad nebezpečný (barvy,
ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky) a žádný průmyslový nebo živnostenský odpad. Dále není povoleno
dávat do van větší množství inertního
odpadu (rumisko, hlína).
1. 10.
sídl. Hloučela – C.Boudy
sídl. Hloučela – Ant.Slavíčka
sídl. Hloučela – V.Špály
sídl. Hloučela – J.Zrzavého

2. 10.
sídl. Svobody – u staré benziny
sídl. Svobody – na okruhu
Šmeralova – proti teplárně
Šmeralova – dál k rybníku
3. 10.
Waitova – Dr. Horáka
Mozartova
Okružní ul. za hostincem U posledního
haléře
B. Němcové
4. 10.
Česká-Máchova
Riegrova
Drozdovice – u trafiky
Vícovská – V.Škracha
5. 10.
Fanderlíkova – u FTL
Fanderlíkova - školka
Kpt. O. Jaroše
Za veledromem naproti č.8
8. 10.
Šárka – Spitznerova
Dolní – parkoviště u věžáků č. 26
Jezdecká – Puškinova
Husovo nám. – u školy
9. 10.
Arbesovo nám.
sídl. E. Beneše – za obchodem
sídl. E. Beneše – Květná –Sportovní
V. Nezvala

10. 10.
Trávnická – střed
Švabinského
Svatoplukova – střed
Joštovo nám.
11. 10.
Dobrovského - Tylova
Libušínka
Dobrovského – parkoviště za obchodem
Vodní – Mlýnská
12. 10.
Nerudova – domov důchodců
Kostelecká 11-15
nám. Spojenců
Bezručovo nám.
15. 10.
Pod Kosířem – Palečkova
Pod Kosířem - Atletická
Rejskova
Volfova - Příční
16. 10.
Žižkovo nám.
Husserleho nám.
nám. T.G.Masaryka (Prior)
Havlíčkova 43
17. 10.
Žešov – hospoda
Žešov – u obchodu
Žešov – dětské hřiště
Žešov - hřiště

18. 10.
Domamyslice – u samoobsluhy
Domamyslice – ul. 5.května
Domamyslice – u kapličky
19. 10.
Čechovice – u pošty
Čechovice – Luční
Čechovice – u kapličky
Čechovická u ZD
22. 10.
Krasice – Západní
Krasice – Moravská za obchodem
Krasice – Na Brachlavě
Kosířská – Na Vyhlídce
23. 10.
Vrahovice – Trpinky
Vrahovice – K.Světlé
Vrahovice – Čechůvky točna
Vrahovice – M.Alše-P.Jilemnického
24. 10.
Vrahovice – u sídl. Svornosti
Vrahovice – Jano Köhlera
Vrahovice – J.Suka
Drážní domy za spol. .A.S.A.TS
Informace o odvozu velkoobjemových van můžete získat u společnosti
.A.S.A.TS Prostějov, s.r.o. na tel. 582
302 757 nebo 737 242 185 p. Kostlán
a Magistrátu města Prostějova na
Oboru správy a údržby majetku města
na tel. 582 329 559 pí. Kovaříková.
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Ptáte se na: Investiční akce silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice (tzv. severní obchvat)

Zastupitelstvu Olomouckého kraje jsem předkládal v září 2009 „Projekt
Silnice pro rozvoj Olomouckého kraje
na roky 2010 až 2012“. Plánovaná částka

na investiční akce vyplývající z tohoto
schváleného projektu činí zhruba 3 miliardy korun. Je zde zařazeno mnoho důležitých investičních akcí, jak pro okres
Prostějov, tak i naše město (Doposud se
podařilo v okrese PV realizovat akce za
zhruba 900 milionů korun i s využitím
evropských peněz.). Je zde samozřejmě
zařazena také „Přeložka silnice II/366
Prostějov – sever“, známá mezi veřejností spíše jako tzv. severní obchvat. Tento
tříkilometrový obchvat má vést od kruhového objezdu v Olomoucké ulici na
výpadovku na Kostelec na Hané. Hlavním důvodem přeložení silnice za zhruba 390 milionů korun je především odklonění tranzitní dopravy z centra města.
Je otázkou času, kdy doprava bez tohoto
obchvatu zejména ve středu města může
úplně zkolabovat. Olomoucký kraj, který je investorem, ve spolupráci s městem

Prostějovem dělá vše proto, abychom
tuto významnou investiční akci mohli co
nejdříve začít realizovat. Největším problémem pro samotnou realizaci jsou
však výkupy pozemků. Do února tohoto
roku se z 86 smluv s vlastníky pozemků
podařilo uzavřít pouze 22 smluv. Současná legislativa při majetkoprávním vypořádání pozemků pro dopravní stavby ve
veřejném zájmu neumožňuje zásadním
způsobem urychlit výkupy pozemků bez
přistoupení k procesu vyvlastňování. I
tento proces je však velmi komplikovaný.
Stručně řečeno jsme jediná země v Evropské unii, kde příslušná legislativa je
v této věci naprosto bezzubá. Pro informaci uvedu, že 36 vlastníků souhlasí se
stavbou na svých pozemcích za splnění
určitých podmínek ze strany Olomouckého kraje. Nejčastější požadavky jsou
na cenu nebo na výkupy celého pozem-

ku. Opět zdůrazním, že tato stavba je zapracována do platného územního plánu
města Prostějova a je v souladu se „Zásadami územního rozvoje Olomouckého
kraje“, ve kterých byla vymezena jako
veřejně prospěšná stavba. Někteří vlastníci předmětných pozemků neustále
spekulují, že by mohlo časem dojít ke
změně územního plánu na stavební pozemky a tím k vyšší kupní ceně, která je
stanovena soudním znalcem dle tržního ocenění ve výši 400 korun za metr
čtvereční. Olomoucký kraj bude i nadále
s městem Prostějovem intenzivně pokračovat v přípravě této pro naše město
tak důležité a prospěšné stavby, aby bylo
možné jí co nejdříve realizovat a využít
finančních prostředků z Evropské unie.
Mgr. Alois Mačák, MBA
náměstek hejtmana Olomouckého
kraje a člen Rady města Prostějova

JAK JE TO S PŘÍJMY MĚSTA?

(v souvislosti se změnou příjmů z loterií a výherních hracích automatů či jiných podobných her a zařízení a v souvislosti s příjmy z inkasa daní?)
Nejprve k problematice
loterií a provozování hracích
automatů či jiných
podobných her:
Ke dni 1. 1. letošního roku, došlo změnou zákona k zásadním změnám v přerozdělování výnosů z loterií a jiných
podobných her.
Příjmy města z loterií a jiných herních
zařízení (hracích automatů) byly před 1.
1. 2012 rozděleny na místní poplatky (dle
obecně závazné vyhlášky), správní poplatky
(dle zákona o správních poplatcích) a odvod
části výtěžku z provozu výherních hracích
přístrojů (dle zákona o loteriích a jiných podobných hrách). Výnos z místního a správního poplatku neměl stanoven konkrétní účel
užití. Naopak odvod části výtěžku z provozu
výherních hracích přístrojů musel příjemce
(tedy město Prostějov) použít na veřejně prospěšný účel, tedy výdaje musely směřovat do
oblastí sociální, ekologické, na sport, kulturu
nebo např. do zdravotnictví. Nebylo možno
tyto peníze tzv. projíst, nebo-li použít ke krytí
provozních výdajů.
V případě města Prostějova byl zvolen
způsob přerozdělování těchto peněž formou
poskytování veřejné finanční podpory do
všech výše uvedených oblastí.
Za rok 2011 činil příjem z místního poplatku 12 milionů 143 tisíc Kč, správního
poplatku 5 milionů 530 tisíc Kč a odvod části
výtěžku 1 milion 421 tisíc Kč. Celkový příjem
z loterií a jiných herních zařízení za rok 2011
tedy činil 19 milionů 094 tisíc Kč. Z toho povinností města bylo použít pro veřejně prospěšný účel pouze uvedených téměř 1 a půl
milionu Kč z odvodu části výtěžku. Přesto
výše poskytnuté veřejné finanční podpory do
oblasti sociální, ekologické, na sport, kulturu
anebo zdravotnictví činila 19,484.000 Kč.
Je tedy zřejmé, že v minulém roce město
Prostějov použilo na veřejně prospěšné účely
všechny příjmy z loterií a jiných podobných
her. Stejná situace byla i v letech předcházejících, tzn. město Prostějov tyto peníze nepoužívalo na realizaci svých investičních nebo
provozních záměrů, například na budování
cyklostezek nebo opravy chodníků apod.
Počínaje rokem 2012 zákon o loteriích a
podobných hrách nově upravuje rozdělování
odvodu z loterií a jiných podobných her tak,
že veškeré výnosy spravuje a rozděluje stát prostřednictvím finančních úřadů. Městům zůstaly

pouze příjmy ze správních poplatků, které provozovatelé hradí za podání žádosti o provozování s tím, že uvedené správní poplatky jsou
nepoměrně nižší oproti minulé právní úpravě.
Zásadní změnou nově znějícího zákona je skutečnost, že použití veškerých získaných prostředků z provozování loterií
a hracích automatů není městům nijak
stanoveno (tj. odpadla povinnost použití
takovýchto peněz na veřejně prospěšné
účely).
Přesto orgány města Prostějova i nadále
s poskytováním veřejné finanční podpory
počítají!
Podle reálného vývoje v roce 2012 očekáváme, že město Prostějov obdrží z loterií a
jiných herních zařízení finanční prostředky
ve výši 34,000.000 Kč (zatímco informace
poskytnuté Ministerstvem financí hovořili o
částce přesahující 40 milionů Kč). Skutečností ale je, že v tuto chvíli přišlo na účet města
zatím jen něco kolem 20 milionů Kč.
Při schvalování rozpočtu města na rok
2012 bylo počítáno s částkou cca 17 milionů Kč pro účely veřejné finanční podpory a
k dnešnímu dni jsou tyto peníze již bezmála
vyčerpány. Z uvedeného tedy vyplývá, že reálně je v současnosti v pokladně o 3 miliony
více, než bylo původně plánováno a do konce
roku lze očekávat příjem dalších cca 14 milionů.
Nyní k problematice příjmů
z inkasa daní...
Základ rozpočtu příjmů města Prostějova
tvoří příjmy z inkasa daní, které určuje stát na
základě rozpočtového určení daní. Kritéria
pro rozdělování daní jsou odvislá např. od
počtu obyvatel, katastrální výměry území,
počtu zaměstnanců apod. Skutečný výnos
daní ovšem závisí na tom, kolik daňových
příjmů vybere stát v rámci celostátního hrubého výnosu daní. Z toho plyne, že i když
došlo k navýšení DPH z titulu zvýšené sazby,
která měla přispět k vyšším daňovým příjmům rozpočtu města pro rok 2012, tak bohužel stát tuto odhadovanou částku pravděpodobně nevybere, tudíž je následně v rámci
rozdělování daní ani neobdrží příslušné obce
a města. V roce 2012 je očekáván propad
v inkasu daní ve výši cca 20 mil. Kč. Znamená
to tedy, že na jedné straně je předpoklad, že
dojde k navýšení příjmů z loterií a jiných herních zařízení o cca 17,000.000 Kč, ale vzhle-

dem k výpadkům v daňových příjmech, to
nebude mít vliv na nárůst celkových příjmů
města Prostějova, spíše naopak. Vpokladně
města může chybět oproti původním předpokladům cca 3 miliony Kč.
Přesto i přes celkovou složitost zajišťování
dostatečné výše příjmů do rozpočtu města,
město Prostějov v roce 2012 i nadále počítá
INZERCE

s poskytováním veřejné podpory a i nadále
nezvyšuje daňovou zátěž občanů města např.
navýšením daně z nemovitostí, případně poplatku za komunální odpad apod.
Ing. Radim Carda, vedoucí Finančního
odboru Magistrátu města Prostějova,
Miluše Šafandová, vedoucí oddělení
poplatků a plateb
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Ceny veřejných zakázek vypisovaných městem klesají
Díky elektronickým aukcím
O krátký rozhovor jsme v této souvislosti požádali prvního náměstka primátora Jiřího Pospíšila.
1) Pane náměstku, jak hodnotíte ceny
zakázek, které jsou výsledkem elektronických aukcí?
Ceny takto vypsaných veřejných zakázek šly opravdu prokazatelně dolů. Pro tento způsob řešení výběrových řízení, který
jsem navrhl po nástupu do funkce na radnici, jsem nalezl podporu u kolegů ve vedení města. Takový typ výběrových řízení
nese prokazatelně své ovoce. Souvisí s tím
také současná ekonomická situace. Ceny
veřejných zakázek obecně klesají zejména
ve stavebnictví. Podnikatelské subjekty se
snaží udržet zaměstnanost a pracují mnohdy bez zisku, na hranici nákladů.

Letošní sezóna v prostějovském aquaparku bude zisková. Vyplývá to z údajů o
dosavadním počtu návštěvníků. Oproti
loňskému roku letos přišlo téměř o deset
tisíc lidí více.
První návštěvníci prošli turnikety prostějovského aquaparku letos 18. května. A
již úvod léta nasvědčoval tomu, že letošní
sezóna bude úspěšná. Poslední červnový
den se přišlo osvěžit přibližně 3.200 lidí,
vysoká návštěvnost byla také v srpnových
tropických dnech, o víkendech do areálu

2) Jak vůbec elektronické aukce fungují?
Prosadil jsem způsob elektronické
aukce, která se od klasického zadávacího řízení liší formou stanovení hodnoty
cenové nabídky a metodou jejího hodnocení. Při klasické obálkové metodě
předkládají uchazeči nabídky, včetně
nabídkové ceny písemně a jejich nabídka konečná. Uchazeč ji po předložení
nemůže měnit. U elektronické aukce
je oddělen proces stanovení nabídkové
ceny od posouzení splnění podmínek
zakázky. Ti uchazeči, kteří podmínky
zadavatele splní, se účastní ostrého kola
aukce, které probíhá v předem stanoveném čase. Uchazeči jsou vzdáleně připojeni do elektronického nástroje, ve

zavítalo okolo tří tisíc lidí za den. Aquapark tak v roce 2012 zatím navštívilo
61.767 lidí.
„Přepokládáme, že provozní hospodaření aquaparku za rok 2012 skončí v plusu na
úrovni předběžně 150 až 200 tisíc korun. Tyto
finance hodláme investovat do údržby a drobných technických oprav," uvedl Vladimír Průša, jednatel Domovní správy Prostějov, která je
provozovatelem aquaparku.
Mgr. Jana Gáborová,
mluvčí Magistrátu města Prostějova

Regionální informační centrum
získalo hodnocení 95%
V minulém měsíci bylo na Regionálním informačním centru, které je současně certifikovaným Turistickým infomačním centrem
(dále TIC), provedeno společností Ipsos
ve spolupráci s agenturou CzechTourism
hodnocení kvality služeb pomocí metody
mystery shopping.
Hodnocení bylo provedeno z pohledu běžného zákazníka, který se přišel
informovat nejen o ubytování a stravování ve městě a okolí, ale také o možnostech volnočasových aktivit. Každé
TIC (bylo jich celkem 391) bylo celkově ohodnoceno tzv. Indexem, který
mohl mít hodnotu od 0%-100% a vyjadřoval kvalitu obsluhy TIC (čím vyšší
hodnocení, tím lepší).
Kritérií byla celá řada. Například značení TIC, upravenost exteriéru TIC,
vybavení interiéru TIC včetně propagačních materiálů, jaký má zákazník
první dojem z návštěvy, výkon pracovníka TIC a celkový subjektivní dojem

klienta z návštěvy informačního centra.
Ve většině těchto kritérií bylo hodnoceno
Regionální informační centrum nejvyšším
možným skóre, tj. 100%. Celkově to potom
bylo 95%.
Ve slovním hodnocení pak bylo například uvedeno:
„TIC poskytuje adekvátní informace.
Byla zde velmi příjemná obsluha.“
„Na TIC mají výstavu zajímavých budov
v Prostějově. Personál byl velmi ochotný a
kompetentní.“
Samozřejmě, že je vždy co zlepšovat. A
právě výsledky hodnocení nám daly další náměty pro zlepšení naší práce.
Za dosažení tohoto velmi dobrého výsledku při hodnocení Regionálního informačního centra bych také touto cestou
chtěla poděkovat všem kolegyním, které se
o něj zasloužily.
RNDr. Jaroslava Tatarkovičová,
vedoucí Odboru kancelář primátora,
Magistrát města Prostějova

kterém aukce v reálném čase probíhá, a
počínají si podobně, jako by seděli v kamenné aukční síni. Na obrazovce svého
počítače vidí hodnoty aktuálně nejlepší nabídky, a pokud uznají za vhodné,
zlepšují svou nabídku. Každé zlepšení
nejlepší nabídky prodlužuje ostré kolo
o několik minut, v případě námi používaného nástroje o tři, tak dlouho dokud
je jiný uchazeč připraven nabídku dále
zlepšit. Tímto procesem je po několika
krocích vysoutěžena nejlepší cena.
3) Je dle Vašeho názoru systém elektronických aukcí bezpečný nebo jsou
zde i jistá rizika?
Jedním z rizik je výpadek elektronického nástroje nebo třeba výpadek komunikace na straně uchazeče. K teoretickým
rizikům můžeme počítat například napadení aukčního systému neautorizovaným
uchazečem. Proti takovému napadení je
však systém chráněn elektronickými hesly
a šifrovanou komunikací. Žádný systém
není stoprocentní, ovšem elektronické aukce jsou tím nejtransparentnějším
způsobem, jak vysoutěžit výběrové řízení, neznám lepší a čistší řešení. Ostatně,
nasvědčují tomu výsledky výběru zhotovitele rekonstrukce chodníků, na kterých
jsme ušetřili více než dvojnásobek předpokládané ceny.
4) Je zajištěno, aby cena nebyla na
úkor kvality?
S dodavateli uzavíráme smlouvy, které

zcela jednoznačně a nekompromisně stanovují podmínky provedení díla včetně
termínů, průběžných kontrol a záručních
podmínek. Mohu mluvit za Odbor správy
a údržby majetku města, který v letošním
roce zajišťoval opravy chodníků ve městě.
Jak první, tak druhá etapa byla pracovníky odboru takřka každodenně monitorována. Pokud bychom zjistili nedodržení
daných postupů a technologií, okamžitě
by nastalo řešení s provádějící firmou.
Ušetřit na úkor kvality, to rozhodně nedopustíme. S uspokojením však mohu prozradit, že ani jednou jsme nemuseli řešit
kvalitu odvedených prací.
5) Můžete vyjmenovat několik úspěšných aukcí?
Například jsme počítali s tím, že první
etapa rekonstrukce chodníků o rozloze
3342 metrů čtverečních by mohla stát
kolem pěti milionů korun. Nový systém
výběrových řízení prostřednictvím elektronické aukce ovšem přinesl cenu 2,2 miliony korun. Ušetřené peníze tak můžeme
využít na opravy dalších chodníků.
6) Chystáte v této souvislosti do budoucna nějaké další změny, vylepšení
systému apod.
Budu se snažit prosadit rozšíření elektronických aukcí na všechna výběrová
řízení, která jsou tímto způsobem realizovatelná. Praxe nás přesvědčila o tom, že
tímto způsobem můžeme ušetřit mnohdy
překvapivě velký objem financí.
-red-

HARMONOGRAM BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ
MĚSTA PROSTĚJOV V ROCE 2012
Měsíc říjen

2.10. blok č. 18
Rejskova, Daliborka, Partyzánská, Šafaříkova, Havlíčkova, Sladkovského
3.10. blok č. 24
Barákova I, Českobratrská, nám. Padlých hrdinů, Erbenova, nám. U Kalicha,
Kollárova, nám. Spojenců, Divišova, Slovenská, Miličova, Al. Krále, Budovcova,
Lužická
4.10. blok č. 20
E. Valenty, Veleslavínská, sídl. E. Beneše
kom.+parkoviště 2, E. Valenty – zálivka –
parkoviště
9.10. blok č. 21
sídl. E. Beneše – vnitroblok, sídl. E. Beneše – vnitroblok –parkoviště 1, Sladkovského – E. Valenty – chodník
10.10. blok č. 40
J. Hory, M. Majerové, M. Pujmanové,
M. Pujmanové – parkoviště, M. Pujmanové
– vnitroblok, Z. Wintra
11.10. blok č. 34
Dolní – obslužná (Dolní 26-30), Dolní –
parkoviště 1 (U tří bříz), Dolní – parkoviště
2, Dolní – parkoviště 3, Dolní – parkoviště
4 (nové), Dvořákova (Ječmínkova – Šárka),
Spitznerova, Puškinova, Ječmínkova, Dolní
– vnitroblok (Dvořákova – Dolní 26, 28, 30)
16.10. blok č. 35
Dvořákova (Šárka – dálnice), Jezdecká
(Šárka – Okružní), Okružní (Lidická – Jez-

decká), Okružní – vnitroblok (Lidická – Jezdecká), Šárka, Šárka – vnitroblok
17.10. blok č. 37
Dobrovského (Tylova – Brněnská), Dobrovského - vnitroblok, Libušinka, Libušinka
- vnitroblok, Tetín, Tylova, Tylova - vnitroblok, Brněnská - obslužná 2
18.10. blok č. 44
Moravská – vnitroblok a parkoviště
(Krasická – MŠ), Moravská – vnitroblok –
parkoviště (Moravská 87 – 93)
23.10. blok č. 29
Brněnská - obslužná, Brněnská – vnitroblok, Družstevní, Družstevní – vnitroblok,
Mozartova, Mozartova – vnitroblok, Rumunská, Dr. Horáka, (Mozartova – Bulharská), St. Manharda (Bulharská – Mozartova), Krokova, Krokova (vnitroblok)
24.10. blok č. 47
sídl. Svobody – vnitroblok, sídl. Svobody
– parkoviště, Anenská, U sv. Anny
25.10. blok č. 15
Plumlovská – parkoviště Billa – 3 stání (mimo
2 stání u Penny a 4 stání u Billy), A. Slavíčka –
parkoviště (K. Svolinského – vjezd k Penny)
30.10. blok č. 46
J. V. Myslbeka, Norská, Švýcarská,
Finská, Francouzská, Belgická, Italská,
Holandská, Anglická, sídl. Západ – parkoviště, sídl. Západ - cyklostezka, sídl.
Západ – vnitroblok
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V PROSTĚJOVĚ VZNIKLO UŽ DRUHÉ VÍCEGENERAČNÍ HŘIŠTĚ
Na Sídlišti svornosti v Prostějově
– Vrahovicích bylo ve středu 12. září
slavnostně otevřeno další vícegenerační hřiště.
„První hřiště jsme zprovoznili letos
v zimě v Kolářových sadech nedaleko
hvězdárny a dle pozitivních ohlasů,
které jsem zaznamenala, mohu potvrdit, že toto cvičiště je plně vytíženo.
Využívají ho nejen senioři, ale i další
věkové kategorie. Už při jeho otevření
jsme obdrželi celou řadu podnětů, abychom podobné hřiště zřídili i v jiných
částech města,“ říká náměstkyně primátora Ivana Hemerková.
Hřiště v příměstské části Vrahovice
bylo vybudováno díky podpoře Nada-

Projekt Absolvent
v Olomouckém kraji
Statutární město Prostějov se zapojilo v srpnu do projektu realizovaným Úřadem práce ČR krajskou
pobočkou v Olomouci „Absolvent
v Olomouckém kraji“.
Projekt je financovaný z prostředků ESF. Tento projekt napomáhá
cílové skupině, což jsou uchazeči o

zaměstnání s minimální praxí 6 měsíců, případně zcela bez praxe ke
vstupu na trh práce.
Statutární město Prostějov formou
roční odborné stáže umožňuje osmi
účastníkům projektu získat znalosti
a dovednosti v oblasti veřejné správy.
-ov-

Zájezd učitelů důchodců do
Lednicko-valtického areálu

Byla středa, 13. června, počasí nám
moc nepřálo. Celou noc pršelo, ráno
oblačno – zataženo. Čeho by se však
zalekly odvážné prostějovské učitelky?
Vyjely jsme z Prostějova kolem 7. hodiny ranní za pochmurného počasí. Nálada povzbudivá, měly jsme naději, že se
počasí v průběhu dne vylepší. Dorazily
jsme do Břeclavi a šly si prohlédnout
krásný červený kostelík Nanebevzetí
panny Marie. Pokračovaly jsme do Valtic na prohlídku zámku a dále k letohrádku Diany. Odtud jsme procházely lednic-

ko-valtickým areálem, který měří 7 km
a jsou zde různá zastavení. Celá trasa je
velmi příjemná – jde se borovým a bukovým lesem za zpěvu ptáků a po měkké
cestě. Počasí se vylepšilo, sluníčko svítilo a bylo příjemně teplo.
Došly jsme na druhou zastávku, kterou
byla kaple sv. Huberta, a pokračovaly ke
Třem Gráciím. V tento den jsme nachodily
ještě spoustu kilometrů nádherným prostředím a spokojeny jsme se vracely domů.
Děkuji paní Elišce Růžičkové a paní
Věře Pospíšilové za organizaci tohoto
výletu.
L. Znojilová

INZERCE

ce správného životního stylu, která ve
spolupráci se společností COLMEX
vybrala v rámci letošního Evropského
roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 100 projektů zaměřených
na moderní formu protahování a procvičování tělesných partií na venkovních
fitness strojích. Prostějovský projekt byl
jedním z nich.
„Na vrahovickém sídlišti tak dodavatel umístil 3 cvičební prvky, na nichž
mohou nyní zájemci rozhýbat své tělo.
Příspěvek ze strany města na pořízení tohoto hřiště činil necelých 50 tisíc korun
včetně DPH,“ dodala Hemerková.
Mgr. Jana Gáborová,
mluvčí Magistrátu města Prostějova
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Bílá pastelka po roce opět v ulicích
Praha - Ve středu 17. října 2012 proběhne u příležitosti Dne bílé hole již
13. ročník celonárodní veřejné sbírky Bílá pastelka. Její výtěžek podpoří
speciální služby pro těžce zrakově postižené. Pořadatelem sbírky je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR) ve spolupráci
s obecně prospěšnými společnostmi
Tyfloservis a TyfloCentrum. Zášti-

tu poskytla předsedkyně Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR Miroslava
Němcová.
17. října 2012 vyjde do ulic více než
dva a půl tisíce dobrovolných prodejců
převážně z řad středoškolských studentů
v bezmála 200 městech ČR, aby pomohli
získat prostředky na financování speciálních služeb pro lidi se zrakovým postižením. Za minimální příspěvek 20 Kč

Centrum podpory cizinců
Centrum podpory cizinců je zařízení, které poskytuje informační, poradenské a vzdělávací služby pro cizince
a jejich rodiny na Prostějovsku s cílem
podpořit jejich integraci. Svou činnost
zahájilo v roce 2008. Počet cizinců na
Prostějovsku zůstává stále vyrovnaný(
k 30.11.2011 celkem 1295 cizinců). V
uplynulém desetiletí žili na Prostějovsku občané téměř padesáti cizích států
- včetně exotických: Zambie, Zimbabwe,
Srí Lanky, Malty, Kolumbie či Íránu. V
minulém roce služby Centra podpory
cizinců využili cizinci z 15 zemí světa a
počet cizinců, kteří využívají jeho služeb,
postupně narůstá. Poskytujeme odborné
sociální poradenství (Poradna pro cizince), Klub pro maminky s dětmi, Kurzy
českého jazyka a dále pořádáme společenské a kulturní akce. V roce 2012 nás
finančně podporuje Ministerstvo práce a
INZERCE

sociálních věcí, Ministerstvo vnitra ČR,
město Prostějov, Nadace Racek a Apoštolská církev.
Poradna pro cizince
Otvírací doba:
pondělí: 13:00 -18:00
středa: 8:30 - 18:00
( pauza 12:30 -13:00)
Klub pro maminky s dětmi
Otvírací doba : úterý: 9:00-12:00
Kurzy českého jazyka
Od 3.10. 2012, každou středu od 18:30,
cena : 1800,-Kč (30 vyuč. hodin)
Kontakt
adresa: Centrum podpory cizinců
Vrahovická 83 ( Dům služeb)
798 11, Prostějov - Vrahovice
tel:
581 111 550, 605 121 002
e-mail: cpc@zebrik-o.cz
web: www.procizince.cz

nabídnou originální bílou pastelku a bloček nebo kalendářík. Ve větších městech
budou informační stánky s doprovodným
programem, který návštěvníkům přiblíží
život a potřeby zrakově postižených.
Kontakt:
Sjednocená
organizace nevidomých a slabozrakých ČR,
Jan
Frank
(koordinátor
sbírky),
tel.: 775 722 781, frank@sons.cz

Člověk v tísni zve na
Den otevřených dveří
Prostějovská pobočka neziskové organizace
Člověk v tísni, o.p.s. pořádá ve dnech 9. a 10.
října 2012 Den otevřených dveří, který se koná
v rámci 4. ročníku týdne
sociálních služeb v ČR
(více na www.tyden-socialnich-sluzeb.cz ).
Těšíme se na Vás v naší
kanceláři, v ulici Rostislavova 26 v Prostějově, 2. patro (sídlíme v rodinném
domě přímo u parku). Otevřeno pro
veřejnost budeme mít v úterý a ve středu vždy od 13 do 18 hodin. V tyto dny

si můžete prohlédnout
prostory naší kanceláře,
dozvědět se více o činnosti
organizace Člověk v tísni,
o.p.s. i samotné prostějovské pobočky, shlédnout
dokumentární filmy, zeptat se pracovníků na problémy, se kterými si nevíte
rady a případně si dohodnout schůzku. V případě
příznivého počasí připravíme v přilehlém parku aktivity pro děti.
Více informací o naší činnosti a kontakty naleznete na www.integracniprogramy.cz ; www.clovekvtisni.cz

ZRANĚNÍ DÍTĚTE MŮŽE ZRUINOVAT
RODINNÝ ROZPOČET

EXOTIKA + LYŽE - ZIMA 2012 – 2013
PRODEJ ZAHÁJEN

Vzpomněl jsem si na to právě na konci
těchto prázdnin. Moje malá neteř jezdila
na kole, a ošklivě se při pádu narazila na
řídítka. Za chvilku měla obrovskou modřinu přes celé bříško. I můj, dnes již dospělý syn měl naprosto stejnou zkušenost
s malým dětským jízdním kolem. A to byl
pod dohledem maminky, která určitě nic
nezanedbala. Jel po cestě a předním kolem najel na kámen, kolo se vzpříčilo a při
pádu narazil na trubku řídítka. I přes to, že
měl na kole ručky s rozšířeným koncem
jako zábranu proti úrazu,
náraz byl velice bolestivý,
alespoň podle modřiny a
jeho křiku. V nemocnici si
jej nechali na pozorování,
aby se vyloučil úraz měkkých tkání. Naštěstí se tehdy obešlo vše bez
dalších komplikací, dnes bych řekl, že se
stal téměř banální úraz. Avšak za několik
málo let poté jsme řešili opět u syna bolesti
břicha. Nikdo, ani odborní lékaři po všelijakých vyšetřeních netušili, z čeho může
mít takové křeče. Dojížděli jsme s ním ještě
do státní nemocnice na všelijaká vyšetření a nikdo nevěděl co mu je. Až asi po 14
dnech za námi přišel, s tím, že mu bolesti
ustaly ale má obrovský průjem. Tušili jsme,
že je zle. Okamžitě jsme jeli do nemocnice
a tam už šlo vše rychle. Při operaci zjistili,
že došlo k prasknutí slepého střeva. Syn byl
v ohrožení života a 2 týdny ležel na JIPce
s otevřeným bříškem. Následovaly další
týdny v nemocnici a doléčení v domácím
ošetření. Nebylo nám lehce a není dodnes
při vzpomínce na tuto situaci. Dnes by se
k tomu přidaly i nezanedbatelné finanční

náklady. Pobyt matky v nemocnici, dojíždění na návštěvy i na pozdější kontroly,
léky, snížené příjmy. Vydané tisíce mohou
nepříjemně zasáhnout rodinný rozpočet.
Děti jsou nám vším, ale nikdy nemůžeme
být všude. Co se například může stát? Dítě
má mobil na šňůrce a z nudy si s ním točí
na ruce. A najednou trefí kamaráda přímo
do oka – je z toho vážný úraz s mnoha
týdny léčení. Při fotbálku se srazí 2 spolužáci a už je tady i otřes mozku. Běžných
zlomenin a pohmožděnin při nevinných
dětských strkanicích i hrách
je nepočítaně. Vážné bývají
úrazy malinkých dětí. Dochází k nim i při sebevětší
obezřetnosti rodičů.
Často však vídáme v televizi velmi politováníhodné případy úrazů
dětí s vážnými následky. Rodiny pak řeší
především obrovské finanční náklady
spojené s léčbou, mnohdy nestandardními rehabilitacemi, pořízením zdravotních
pomůcek, úpravou bydlení, omezením či
vyloučením výdělku jednoho z rodičů. Sečteno podtrženo jde o statisíce a miliony.
Pojištění dětí stojí měsíčně pár desetikorun. Je lepší platit jej raději „zbytečně“ než
se dostat do situace, kdy kvůli nedostatku
financí není možné zajistit vlastnímu dítěti
kvalitu budoucího života. Přijďte za odborníky do kanceláře Astorie, v prostějovském Špalíčku , Kostelní ul. 78/15, nebo
Masarykovo nám. 67 Konice. Poradí Vám,
jak ušetřit peníze nejen při úrazech, ale i
nemocech dětí i dospělých osob. Statistika je neúprosná. Jsme na čele evropských
tabulek úrazovosti dětí!

Pátý ročník Aplausu vsadil
na koření života - smích

Jiřina Bohdalová, Jiří Langmajer, Milan Lasica, Jana Štěpánková, Marta Sládečková, Valérie Zawadská, Veronika Jeníková, Jaroslav Satoranský, David Suchařípa. To jsou jen nejznámější herci a herečky, kteří se v říjnu v Prostějově představí návštěvníkům pátého ročníku divadelní přehlídky APLAUS.
Pozvání pořadatelů, jimiž jsou marketinková společnost TK
plus a Městské divadlo v Prostějově, přijali tentokrát bratislavské Štúdio L+S s představením Malé manželské zločiny a pražské scény Divadlo Na Jezerce, které uvede komedii Paní plukovníková a Divadlo Palace s inscenací Pohleď a budeš udiven.
„Jsme přesvědčeni, že pětka je špatné číslo jen ve škole. Pro prostějovské divadelní setkání znamená jeho pátý ročník především to,
že divadlo svou přitažlivost neztratilo a že se i přes útočnou atraktivitu a konkurenci jiných moderních médií drží velmi dobře,“ prohlásila ředitelka Městského divadla v Prostějově Alena Spurná.
Mottem letošního Aplausu je podle jejích slov především smích,
třebaže někdy skrz slzy, a také příslib dobré komedie, která odlehčí
náročný každodenní maraton. „Věřím, že i APLAUS 2012 potěší
své publikum a bude mít neopakovatelnou atmosféru. Uděláme
všechno pro to, aby se soubory v Prostějově cítily dobře a diváci
zažili příjemné setkání s hvězdnými osobnostmi českého a slovenského divadla,“ zdůraznil šéf marketinkové společnosti TK PLUS
Miroslav Černošek.
Aplaus 2012 pokračuje podle Černoška v prvotním a hlavním
záměru pořadatelů – pozvat na prostějovské jeviště umělce zvučných jmen: „Chceme tímto setkáním zdůraznit roli stagiony jako
hostitele.“
Příležitost vyjádřit se k úrovni zhlédnutých představení má v rámci
Aplausu tradičně i publikum, neboť součástí přehlídky je také
divácká anketa. „Spokojenost nebo případně i nadšení mohou lidé
vyjádřit tím, že vhodí do hlasovacího boxu lístek, který dostanou při
příchodu do divadla,“ vysvětlila ředitelka Spurná.
Podle umístění v anketě získají jednotlivá divadla finanční bonus ve
výši deseti, dvaceti či třiceti tisíc korun. Před rokem si vítězné
vavříny z Aplausu odneslo pražské Divadlo pod Palmovkou, které
uvedlo hru Mefisto s Jiřím Langmajerem v hlavní roli.
Část výtěžku ze vstupného věnuje pořadatelská společnost
TK PLUS stejně jako v minulých ročnících prostějovskému studentskému Divadlu Point při Gymnáziu Jiřího Wolkra. „Dvě úspěšné a oceněné inscenace Pointu Umění milovat podle Ovidia
a Nahý Wolker jsme poprvé připojili k programu Aplausu jako
dopolední představení pro studenty,“ upozornila ředitelka Spurná na
novinku letošní přehlídky. Nahý Wolker získal cenu poroty letošního Wolkrova Prostějova s doporučením na Jiráskův Hronov
2013, doporučení na Mladou scénu Ústí nad Orlicí zase získala
inscenace Umění milovat podle Ovidia. „Těší nás, že činnost tohoto tvůrčího seskupení mladých lidí nese své ovoce, i když nejdůležitější na Pointu je určitě ta možnost vzájemného setkávání a společné tvorby,“ prohlásil Miroslav Černošek.
(eze)

13

Kino Metro 70
PONDĚLÍ 1. ŘÍJNA
17.30 Sousedská hlídka
americká sci-fi komedie
Poslední muži na svém místě!!!
V hl. rolích: J. Hill, B. Stiller, V. Vaughn, aj. Režie:
Akiva Schaffer, 102 minut, české titulky, premiéra mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 100 Kč
20.00 Sousedská hlídka
ÚTERÝ 2. ŘÍJNA
17.30 Sousedská hlídka
20.00 Sousedská hlídka
STŘEDA 3. ŘÍJNA
17.30 Sousedská hlídka
20.00 Sousedská hlídka
ČTVRTEK 4. ŘÍJNA
ART FILM
17.30 Superclásico!
chytrá dánská komedie
Komedie o jednom rozvodu, lásce k vínu
a fotbalu.
Režie: O. Ch. Madsen, 99 minut, české titulky,
premiéra, 99 minut, premiéra, pro mládež do 12
let nevhodný, vstupné 90 Kč
20.00 Superclásico!
PÁTEK 5. ŘÍJNA
17.30 Norman a duchové
americký animovaný film
Z plna hrdla vpřed !
Režie: Ch. Butler, S. Fell, český dabing,
92 minut, premiéra, mládeži přístupný,
vstupné 90 Kč
20.00 Klip
srbské filmové drama
Vítězný film letošního MFF v Rotterdamu! Svět
dospívajících jejich očima...
Režie: Maja Milošová, 100 minut, české titulky,
premiéra, do 18 let nepřístupný, vstupné 90 Kč
22.15 Klip
NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ
SOBOTA 6. ŘÍJNA
15.00 Norman a duchové
17.30 Norman a duchové
20.00 Klip
22.15 Klip

NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

NEDĚLE 7. ŘÍJNA
15.00 Norman a duchové
17.30 Norman a duchové
20.00 Kletba z temnot
americký thriller
Zlo se dere na svět.
V hl. rolích: N. Calisová, J. D. Morgan, K.
Sedwicková, režie: Ole Bornedal, české titulky,
premiéra, do 12 let nevhodný, vstupné 90 Kč
PONDĚLÍ 8. ŘÍJNA
PONDĚLNÍ BIJÁSEK
14.00 Tady hlídám já
ČR 2012, 110 minut, režie: Juraj Šajmovič
17.30 Kletba z temnot
20.00 Naboř a ujeď
americká akční komedie
Režie: Dax Shepard, 100 minut, české titulky,
premiéra, do 15 let nepřístupný, vstupné 90 Kč
ÚTERÝ 9. ŘÍJNA
ÚTERNÍ BIJÁSEK
14.00 Tady hlídám já
ČR 2012, 110 minut, režie: Juraj Šajmovič
17.30 Kletba z temnot
20.00 Naboř a ujeď
STŘEDA 10. ŘÍJNA
17.30 Kletba z temnot
20.00 Naboř a ujeď
ČTVRTEK 11. ŘÍJNA
17.30 96 hodin: Odplata
francouzský akční thriller
Pokračování úspěšného thrilleru 96 hodin!
Režie: Oliver Megaton, 98 minut, české titulky,
premiéra, do 12 let nevhodný, vstupné 90 Kč
20.00 96 hodin: Odplata

Školní 1, PV, tel.: 582 329 642
PÁTEK 12. ŘÍJNA
17.30 96 hodin: Odplata
20.00 Cesta do lesa
česká lesní komedie
Volné pokračování filmu Cesta z města
- tentokráte lesní komedie!
V hl. rolích: T. Hanák, B. Schlesinger, A.
Linhartová, V. Vovesný, B. Polívka, E.
Holubová, T. Vorel ml., J. Schmitzer, režie:
Tomáš Vorel, 110 minut, do 12 let nevhodný,
vstupné 100 Kč
SOBOTA 13. ŘÍJNA
15.00 Doba ledová 4: Země v pohybu
americká animovaná komedie
Další návrat už kultovní pra-pra-krysoveverky!!!
Režie: Steve Martino , Mike Thurmeier, 95 minut,
český dabing, repríza, přístupný, vstupné 90 Kč
17.30 Cesta do lesa
20.00 96 hodin: Odplata
NEDĚLE 14. ŘÍJNA
15.00 Doba ledová 4: Země v pohybu
17.30 Cesta do lesa
20.00 96 hodin: Odplata
PONDĚLÍ 15. ŘÍJNA
17.30 Looper
americké sci-fi
Přece se nepopravím!
V hl. rolích: J. Gordon-Levitt, B. Willis, E.
Bluntová, režie: Rian Johnson, 118 minut,
české titulky, premiéra, pro mládež do 12 let
nevhodný, vstupné 100 Kč
20.00 Looper
ÚTERÝ 16. ŘÍJNA
17.30 Looper
20.00 Kuma - art film
rakouské filmové drama
Film, který zahajoval sekci panorama
na Berlince 2012. Příběh turecké dívky, která
byla „najata“ jako druhá manželka
Režie: Umut Dag, 93 minut, české titulky,
premiéra, do 12 let nevhodný, vstupné 90 Kč
STŘEDA 17. ŘÍJNA
17.30 Looper
20.00 Looper
ČTVRTEK 18. ŘÍJNA
17.30 Asterix a Obelix ve službách
jejího veličenstva 3D
koprodukční rodinná komedie
Bláznivá honička za kouzelným lektvarem - u té
nemůže chybět ani Asterix!!!
V hl. rolích: G. Depardieu, E. Baer, F. Luchini,
režie: Laurent Tirard, 125 minut, český dabing,
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 130 Kč
20.00 Posel
české filmové drama
Jízda ve slepý ulici...
V hl. rolích: M. Hádek, J. Vyorálek, E.
Leimbergerová, S. Zindulka, režie: Vladimír
Michálek, 100 minut, premiéra, mládeži do 15
let nepřístupný, vstupné 100 Kč
PÁTEK 19. ŘÍJNA
17.30 Asterix a Obelix ve službách
jejího veličenstva 3D
20.00 Posel
SOBOTA 20. ŘÍJNA
15.00 Asterix a Obelix ve službách
jejího veličenstva 3D
17.30 Asterix a Obelix ve službách
jejího veličenstva 3D
20.00 Posel
NEDĚLE 21. ŘÍJNA
15.00 Asterix a Obelix ve službách
jejího veličenstva 3D
17.30 Asterix a Obelix ve službách
jejího veličenstva 3D
20.00 Posel

PONDĚLÍ 22. ŘÍJNA
PONDĚLNÍ BIJÁSEK
14.00 Hurá do Afriky!
SRN 2010, 93 minut Režie: R. Kloos, H. Tappe
17.30 Holky na tahu
americká romantická komedie
Rozlučka se svobodou kvarteta amerických
kamarádek se jim poněkud vymkne z rukou…
V hl. rolích: K. Dunstová, L. Kaplanová, R.
Wilsonová, J. Marsden, režie: Leslye Headland,
87 minut, české titulky, premiéra, pro mládež do
12 let nevhodný, vstupné 95 Kč
20.00 Holky na tahu

Režie: Gendy Tartakovsky, 91 minut, český
dabing, premiéra, mládeži přístupný, vstupné
130 Kč, děti 100 Kč
17.30 Hotel Transylvanie
20.00 Sky Fall 007
americký film
Už 23. pokračování nejdéle běžící filmové série!
James Bond znovu na scéně!
V hl. rolích: D. Craig, J. Denchová, J. Bardem,
R. Fiennes, N. Harrisová, B. Marloheová…
Režie: Sam Mendes, 142 minut, české titulky,
premiéra, vstupné 110 Kč

ÚTERÝ 23. ŘÍJNA
ÚTERNÍ BIJÁSEK
14.00 Hurá do Afriky!
SRN 2010, 93 minut Režie: R. Kloos, H. Tappe
17.30 Holky na tahu
ART FILM
20.00 Mazel
dánská tragikomedie
Chcete mě ?
Režie: Mads Matthiesen, 93 minut, české titulky,
premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné
90 Kč

SOBOTA 27. ŘÍJNA
15.00 Hotel Transylvánie
17.30 Hotel Transylvánie
20.00 Sky Fall 007

PONDĚLÍ 29. ŘÍJNA
17.00 Sky Fall 007
20.00 Sky Fall 007

STŘEDA 24. ŘÍJNA
17.30 Holky na tahu
20.00 Holky na tahu
Další lákavý záznam z MET je tady!
ČTVRTEK 25. ŘÍJNA
18.00 Giuseppe Verdi: Don Carlos
Délka představení: 4 hodiny 30 minut; 2 přestávky po 35 minutách
(Na začátku a konci každé přestávky jsou rozhovory s účinkujícími); v přenosu jsou použity anglické a české titulky, vstupné 300 Kč
Další lákavý záznam z MET je tady!
PÁTEK 26. ŘÍJNA
15.30 Hotel Transylvánie
americký animovaný film
Dracula je v tomto filmu vlastníkem pětihvězdičkového hotelu. Hotelu Transylvánie!

Kulturní klub DUHA

NEDĚLE 28. ŘÍJNA
15.00 Hotel Transylvánie
17.30 Hotel Transylvánie
20.00 Sky Fall 007

ÚTERÝ 30. ŘÍJNA
17.00 Sky Fall 007
ART FILM
20.00 Bojovnice
německé filmové drama
Snadno se přidáš, ale dokážeš vůbec někdy
odejít?
Režie: David Wnendt, 100 minut, české titulky,
premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný,
vstupné 90 Kč
STŘEDA 31. ŘÍJNA
17.00 Sky Fall 007
20.00 Sky Fall 007
Změna programu
a výše vstupného vyhrazena!

Školní 4, PV, tel.: 582 329 625, 582 329 620

STŘEDA 3. ŘÍJNA
15.00 Poupata - Bio Senior
ČR 2011, 94 minut, režie: Z. Jiráský. Vstupné
35 Kč
SOBOTA 6. ŘÍJNA
15.00 Kocourek Mňouk
pásmo pohádek. Vstupné 20 Kč
17.30 Líbáš jako ďábel
česká filmová komedie
Volné pokračování skvělé komedie Marie
Poledňákové. Hvězdné herecké obsazení!
V hl. rolích: J. Bartoška, K. Magálová, O.
Kaiser, E. Holubová, J.Langmajer, N. Boudová,
T. Kostková aj. Režie: Marie Poledňáková, 113
minut, repríza, vstupné 80 Kč
20.00 Líbáš jako ďábel
Vstupné 80 Kč
SOBOTA 13. ŘÍJNA
15.00 A zase ta Žofka
pásmo pohádek. Vstupné 20 Kč
17.30 Intimní past
anglické filmové drama
…někdo se dívá…
V hl. rolích: H. Swanková, J. D. Morgan, Ch.
Lee, režie: Annti Jokkinen, 87 minut, repríza, pro
mládež do 15 let nepřístupný. Vstupné 80 Kč
20.00 Intimní past
Vstupné 80 Kč
STŘEDA 17. ŘÍJNA
15.00 Meruňkový ostrov - Bio Senior
FSlovensko 2011, 102 minut, režie: Peter
Bebjak.Vstupné 35 Kč

SOBOTA 20. ŘÍJNA
15.00 Kamarád Krteček
pásmo pohádek
Vstupné 20 Kč
17.30 Obhájce
americký krimi-thriller
Matthew McConaughey jako charismatický
obhájce „Mick“!
V hl. rolích: M. McConauhgey, M. Tomeiová,
R. Philippe, režie: Brad Furman, 118 minut,
české titulky, repríza, pro mládež do 12 let
nevhodný. Vstupné 80 Kč
20.00 Obhájce
Vstupné 80 Kč

SOBOTA 27. ŘÍJNA
15.00 Naše Karkulka
pásmo pohádek
Vstupné 20 Kč
17.30 Útěk z MS-1
francouzský akční thriller
Uprchnout odtamtud je nemožné. Dostat se
tam je šílenství.
V hl. rolích: G. Pearce, M. Graceová, P.
Stormare, V. Regan aj., Režie: J. Mather, S.
St.Leger, 95 minut, české titulky, repríza,
mládeži do 15 let nevhodný
Vstupné 80 Kč
20.00 Útěk z MS- 1
Vstupné 80 Kč

STŘEDA 31. ŘÍJNA
15.00 Věra 68 - Bio Senior
ČR 2012, 102 minut, režie: Olga Sommerová
Vstupné 35 Kč
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SOUSEDSKÁ HLÍDKA

Na klidném předměstí středoamerického
městečka Glenview se stane zločin.
Proto se jeden z jeho nejaktivnějších

KLETBA Z TEMNOT

Horor Kletba z temnot byl inspirován skutečným příběhem starodávné skříňky,
ukrývající zlověstného démona Dybbuka,
kolem které došlo k sérii záhadných jevů.
Kletba z temnot vypráví příběh bývalých
manželů Clyda (Jeffrey Dean Morgan) a
Stephanie (Kyra Sedgwick) a jejich dvou
malých dcer. Jednoho dne si mladší dcera
Em (Natasha Calis) koupí na bleším trhu
tajemnou skříňku. Od té doby se začnou s

LOOPER
Loopeři jsou nájemní zabijáci, kteří pracují pro zločineckou organizaci. Jejich
úkol je tradiční: osoby, které jsou pro
sdružení nějakým způsobem nepohodlné, zastřelí a zbaví se těla. Odměnu za
vykonanou práci pak vždy najdou přímo
u své oběti. A za svou krvavou práci jsou
placeni opravdu velice dobře. Existuje
pro ně pouze jediné pravidlo - za žádnou
cenu nikdy nesmí nechat svůj cíl utéct.
Joe (Joseph Gordon-Levitt) patří mezi
loopery, spolehlivě vykonává svou práci
a užívá si luxusního, bezstarostného
života. A to platí až do chvíle, kdy dostane další zakázku. K jeho velkému překvapení se totiž před jeho připravenou
zbraní objeví on sám, jen o něco starší
(Bruce Willis). Tato situace se mohla přihodit jedině díky další zvláštnosti této
práce - organizace looperům totiž jejich
„klienty“ posílá z budoucnosti.
Popravované oběti jsou transportovány
zpět v čase a to přímo před hlaveň
určeného loopera. A Joeovi zbývá jen
zlomek vteřiny k zásadnímu rozhodnutí má zastřelit sám sebe?

Režie:Akiva Schaffer
obyvatel Evan (Ben Stiller), který své
město miluje nade vše, rozhodne založit
vlastní domobranu s názvem Sousedská
hlídka. Hlídka má na městečko a jeho
obyvatele dávat pozor, aby do něj nepronikl žádný nekalý živel. Přidají se k ní i
Evanovi tři kamarádi, i když z ne tak
ušlechtilých důvodů jako on. Většina
členů Sousedskou hlídku nebere příliš
vážně. Jedině Evan sám sebe vidí jako
dokonalý mravní vzor pro společnost.
Bohužel jeho okolí tento názor nesdílí a
za zády si z něj všichni obyvatelé
Glenview utahují.
Jednoho dne se ale stane něco, čím jim
povedená partička potrhlé domobrany
vytře zrak. Při jedné z obhlídek města
narazí na odporné emzáky neboli
nepěkné mimozemšťany, kteří chtějí
zaútočit na naši zemi. A od té chvíle je
osud lidstva pouze v rukách neohrožené,
nebojácné a nešikovné Sousedské hlídky. To se máme na co těšit….
Režie: Ole Bornedal
děvčátkem dít zvláštní věci. Em je skříňkou
naprosto posedlá, nosí ji všude s sebou, je
nervózní a chová se agresivně. Její matka
začíná mít podezření, že skříňka způsobuje
u dcery psychické problémy. A po sérii znepokojivých a nevysvětlitelných událostí
rodina odhalí pravou příčinu. Zjišťují, že
skřínka byla vyrobena pro Dybbuka – zlého
démona, který se usadí v těle člověka, který
ho ze skříňky osvobodil. A jejich dcera
skříňku otevřela…
Dybbuk je v židovské mytologii zlý duch,
který hledá lidské oběti, do nichž by mohl
vstoupit a ovládnout je. Legenda vypráví,
že kdysi tesaři vytesali dřevěnou skříňku,
do které se jim podařilo zlého démona
uvěznit. Pátrání historiky nakonec přivedlo
až ke 103-leté ženě, která přežila holocaust
a po válce si přivezla zapečetěnou skříňku
do Ameriky. Své nejbližší sice varovala,
aby skříňku v žádném případě nikdy neotevírali, bohužel zbytečně...
Režie: Rian Johnson

NORMAN A DUCHOVÉ
Kdo zachrání malé ospalé městečko, když
ho přepadne horda zombíků? Neohrožený
hrdina se jmenuje Norman. Je mu jedenáct,
ujíždí na hororech a rád si povídá s mrtvou
babičkou. Norman má totiž jednu zvláštní
schopnost, řekněme šestý smysl. Vidí
duchy a umí se s nimi na lecčems dohodnout. To se v aktuální, velmi prekérní situaci může náramně hodit. Má to však těžké
- rodiče ho nechápou, starší sestra jím pohrdá, spolužáci ho šikanují nebo ignorují.
Jediný, s kým vychází, je tlusťoch Neil, s
nímž taky nikdo jiný nekamarádí.
Normanův život nabere zcela netušený
směr, když mu podivínský strýc prozradí,
že městečko co nevidět stihne pradávná
kletba a že právě on ji může díky svým záhrobním komunikačním schopnostem zastavit. Než se Norman rozhodne, jestli se chce
nebo nechce stát hrdinou, začnou mrtví
vylézat z hrobů a děsit vše živé. V tu chvíli
se v Normanově hlavě vylíhne nápad, jak je
vrátit do stádia věčného odpočinku.

96 HODIN: ODPLATA

Liam Neeson se vrací jako bývalý agent
CIA Bryan Mills, který před dvěma lety v
Paříži nemilosrdně pozabíjel gang obchodníků s bílým masem, aby zachránil život
své unesené dcery. Nyní ho na výletě v
Istanbulu překvapí návštěva dcery Kim a
také bývalé manželky Lenore. Poklidná
dovolená netrvá dlouho. Lenore je přímo
před zraky Bryana unesena. Kim se snaží

HOTEL TRANSYLVÁNIE

Málokdo o Draculovi ví, že není jen princem temnoty, ale také vlastníkem stylového Hotelu Transylvánie - luxusního pětihvězdičkového resortu, kde se mohou všechna monstra světa (tedy Frankenstein,
Mumie, vlkodlaci, Zombie, neviditelný
muž a spoustu dalších) dostat daleko od
všech a být jen sami sebou v bezpečném
prostředí bez lidí. Ale pro Drákulu existuje
ještě daleko důležitější důvod, proč držet

Režie: Sam Fell, Chris Butler

Ví však, že sám to nezvládne. Jenže realizujte teoreticky dokonalý plán, když máte v
partě vyděšeného tlusťocha, jeho staršího
bratra, který má místo mozku svaly, sestru,
jehož ho nepokrytě balí, a největšího sígra
ze školy? A když vás kromě zombíků honí
i policajti a spoluobčané, kteří právě přestali mít úctu k mrtvým?
Režie: Paul W.S. Anderson

před pronásledovateli uniknout. Bryan
pochopí, že vyjednávání s únosci nemá
naději na úspěch. Hlavou gangu je totiž
Murad, otec jednoho ze zločinců, které
Bryan zabil. Jediné, po čem Murad touží,
je krvavá odplata. Pro Bryana začíná neúprosný závod s časem. Musí využít veškeré
své znalosti a schopnosti, aby ochránil
svou rodinu.
Režie: Genndy Tartakovsky

obyčejné smrtelníky dál od Hotelu
Transylvánie: aby ochránil Mavis, svojí
milovanou náctiletou dceru. Jako většina
teenagerů i Mavis chce opustit hnízdo a
prozkoumávat velký svět za hranicemi
hotelu. Jenže to je myšlenka, která Draculu
skutečně děsí! A navíc se blíží termín, kdy
se budou ve velkém stylu slavit narozeniny
jeho milované Mavis a v hotelu se nečekaně objeví člověk…
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Petra Janů při turné Prostějov nevynechá
Říkej mi, Už nejsem volná, Ještě se mi
směj, Už mi nevolej, Koncert končí, Evergreen a další nesmrtelné hity chystá pro
své příznivce Petra Janů, která letošní
šedesátku a čtyřicet let na pódiu oslaví
výjimečným narozeninovým turné.
Koncert v Prostějově se uskuteční v úterý 6.
listopadu v 19 hodin. Jak uvedl producent
série čtrnácti koncertů Petr Salava, turné
vyvrcholí přesně v den Petřiných narozenin
19. listopadu v pražské Lucerně.
„Na oslavy jsem si nikdy nepotrpěla, ale
letos budu s fanoušky a lidmi, které mám
ráda,“ prohlásila trojnásobná Zlatá slavice,
pro niž je muzika terapií i lékem na bolest po
odchodu milovaného manžela Michala
Zelenky.

Divadlo POINT

„Samozřejmě musí zaznít typicky známé
hity, to by mi lidé neodpustili. Někdy ale
koukám jako blázen, co všechno jsem
nazpívala. Takže teď ty písničky poctivě
poslouchám a vybírám i kuriozity, které se
na koncertní turné hodí. Doufám, že si to
s fanoušky užijeme. Každý dostane jako
dárek CD s největšími hity. S Petrem
Salavou, který bude koncertem provázet,
jsme jich nachystali několik tisíc,“ popsala Janů intenzivní přípravy na koncertní
šňůru.
Narozeninové TEMPUR turné Petry Janů
se skupinou Golem slibuje kromě
zmíněného CD pro každého návštěvníka
také 111 minut největších hitů a diváckou
soutěž o atraktivní ceny.
(eze)
Olomoucká 25, Prostìjov

12. října v 19 hodin
KABARET MARCEL
Velkolepá performerská show plná divokých situačních a slovních úletu rozechvěje bránice
i nejsmutnějšího diváka. Uvedeme i další pokračování divadelního sitcomu Divadélko Domeček.
16. října v 10 hodin Městské divadlo Prostějov – představení pro školy
NAHÝ WOLKER
(Jiří Wolker, Aleš Procházka, hudba Karel Štulo)
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: K. Vejmělková, V. Jiříčková, V. Lužný, J. Hyndrich, M. Ondra a další
Režie: A. Procházka
UMĚNÍ MILOVAT PODLE OVIDIA
(Publius Ovidius Nasó, Aleš Procházka)
Iscenace inspirovaná texty římského básníka Publia Ovidia Nasona. Moderní pojetí přibližuje
klasického autora současné společnosti a nechybí v něm láska, humor a špetka poučení.
Hrají: K. Vejmělková, T. Snášelová, M. Nevrlá, L. Kameníček, V. Lužný, J. Hyndrich, M.
Ondra a další
Režie: A. Procházka
26. října v 19 hodin
VELKÝ ŠÉF
(W. Allen, M. F. Smékalová)
Soubor Problém Divadla Point
Na motivy textů Woodyho Allena a Richarda Pryora.
Bláznivá detektivní parodie na věčné rozpory materialistických vědců a věřících filosofů
o existenci Boha…
Hrají: D. Krchňavý, L. Zelená, K. Hynková, J. Bajer a další
Režie: M. F. Smékalová

Z APLAUSU...

Městské divadlo v Prostějově
neděle 14. října 2012 v 19 hodin

Eric-Emmanuel Schmitt: MALÉ MANŽELSKÉ ZLOČINY
Štúdio L+S Bratislava
Krásný, fascinující, úchvatný obraz manželství s jeho démony, žárlivostí, pokrytectvím, egoismem, zaslepeností, těžkopádností a na druhé misce vah nezapomenutelné vzpomínky, oddanost, humor s něhou.
Manžel Gilles se po nejasném úrazu hlavy a ztrátě paměti vrací z nemocnice, manželka Líza se
mu snaží pomoci a připomíná jejich dosavadní společný život. Postupně však vycházejí najevo
překvapivé okolnosti a divák se zatajeným dechem sleduje měnící se Líziny výpovědi a stále nové
a nové verze jejich minulosti. Mohou z toho s takovou tíhou prožitků vůbec vyváznout a žít spolu
dál? A má v dnešní době manželství ještě smysl?
Výchozí zápletka je vcelku banální, brzy však nabere směr k nečekaným, překvapivým zvratům.
Hrají: Milan Lasica, Marta Sládečková. Režie: Vladimír Strnisko
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ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
– EKOCENTRUM IRIS POŘÁDÁ TYTO AKCE:
beseda s odborníkem
VÁŽNĚ I NEVÁŽNĚ O STROMECH
ANEB POVÍDÁNÍ O ŽIVOTĚ
NAŠICH STROMŮ A KEŘŮ
KDY: pátek 5. října od 16.00 do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo
nám. 67, Prostějov
Jakkoliv obyčejné se nám zdají okolní
stromy i keře, přesto skoro o každém
z nich se dá najít spousta zajímavostí.
Povídání o stromech s odborníkem na
dendrologii Ing. Josefem Plačkem. Přednáška bude doplněna o ukázky dřevin
a zajímavé fotografie.
tvořivá dílna
KERAMIKA
KDY: pondělí 8. října od 16:00 do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo
nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 100
Kč za osobu na 2 pracovní hodiny.
tvořivá dílna
RECYKLACE BEZ LEGRACE
KDY: pátek 12. října od 16:00 do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris,
Husovo nám. 67, Prostějov
Po krátkém informačním úvodu se budeme věnovat výrobě drobných šperků
a ozdob z tištěných spojů a dalších materiálů. Materiál na výrobu dodáme. Cena:
30 Kč na osobu.
akce na pomoc přírodě
ÚKLID HLOUČELY A DEN ZVÍŘAT
KDY: sobota 13. října od 9:00
KDE: biokoridor Hloučela,
sraz u občerstvení U Abrahámka
Tradiční podzimní „úklid“ obou břehů
říčky Hloučely. S sebou: pracovní rukavice a staré igelitové tašky. Po skončení
úklidu bude pro účastníky zajištěno
občerstvení u ohýnku.
Od 12:00 bude připravena stezka pro
rodiče s dětmi na téma „Živáčkové na
Hloučele a jak jim můžeme pomoci“.
Kromě hravých aktivit společně vyčistíme ptačí budky, nasbíráme dobroty do
krmítek a vhodný materiál pro výrobu
hmyzích hotelů.

osvětová akce pro veřejnost
DEN STROMŮ
KDY: sobota 20. října od 9:00 do 12:00
KDE: nám. TGM v Prostějově
V rámci celosvětové akce Den stromů
proběhnou na nám. TGM aktivity pro
všechny věkové skupiny. Informace pro
dospělé, výstavy, ankety a testy o stromech, hravé a naučné aktivity pro děti.
tvořivá dílna
KERAMIKA
KDY: pondělí 22. října od 16:00 do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo
nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 100
Kč za osobu na 2 pracovní hodiny.
akce pro základní školy
PROSTĚJOVSKÉ PARKY
KDY: úterý 23. října a středa 24. října
od 8.30 do 12.30
KDE: Muzeum Prostějovska
Doprovodný výukový program k výstavě
Prostějovské parky aneb výstava trochu
jinak.
Program zaměřený na parky a zajímavé
stromy okolo nás. Zkoumat budeme
nejen barvy podzimu, ale také dřevo, listy
a plody stromů.
Program je určen vždy pro jednu třídu
a začíná každou hodinu od 8:30 do 12:30
hodin. Nutno se předem přihlásit na
iris@iris.cz nebo telefonicky 582 338 278.
Cena 35 Kč/žák.
vycházka pro veřejnost
ZAMYKÁNÍ STUDÁNEK
KDY: sobota 27. října
KDE: Čechovice-Záhoří, sraz v 9 hod.
v Domamyslicích u autobusové zastávky MHD

akce pro školy
DEN STROMŮ PRO ŠKOLY
KDY: pátek 19. října od 8:30 do 12:00
KDE: Kolářovy sady v Prostějově

Vycházka pro malé i velké. Při putování z
Domamyslic do Domamyslic obejdeme
několik studánek, z nichž některé prošly v
uplynulém roce rekonstrukcí a některé na
úpravy teprve čekají. Vyhodnotíme jejich
stav a naplánujeme aktivity pro následující rok. Zvolíme „Miss studánka“. Doplněno hravými i naučnými aktivitami
nejen pro děti.
Délka trasy asi 7 km.
Ráno odjezd vhodného autobusu MHD
č. 4 v 8:43 z autobusového nádraží.
Vycházka končí opět v Domamyslicích,
možnost návratu do Prostějova autobusem
MHD s odjezdem každou celou hodinu.

Přírodovědná stezka pro žáky II. stupně
základních škol. Poznávání stromů
v parku, zajímavosti o životě stromů,
hravé aktivity a testíky. Cena 20 Kč/žák.
Stezka je určena vždy pro jednu třídu
a začíná každou půlhodinu od 8:30 do
12:00 hodin. Nutno se předem přihlásit na
iris@iris.cz nebo telefonicky 582 338 278.

Akce finančně podpořili:
Statutární město Prostějov,
Nadační fond Veolia, Nadace VIA,
Nadace Partnerství
v rámci Blokového grantu
– Fondu pro NNO,
Fond Asekol
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Příběhy lékařů bez hranic - unikátní snímek!
Projekce filmu proběhne 18.10. v 18:00
v Husově sboru (za Priorem). Následovat
bude beseda se členem Lékařů bez hranic, který se osobně účastnil misí
v Kongu a Libyji.
Unikátní film sleduje příběhy čtyř lékařů ve
válkou zmítaném Kongu a poválečné Libérii a způsob, jakým se vypořádávají s každodenními nástrahami práce v extrémních
podmínkách.
Vůbec poprvé ve své historii nechali Lékaři
bez hranic filmovému štábu zcela volný pří-

stup do svých projektů v terénu. Dokument
sleduje proměňující se zkušenost lékařů na
misi od začátečníků až po ostřílené veterány
– sleduje cestu, která formuje a přetváří
jejich ideály, motivy i pohled na samotnou
medicínu a svět humanitární pomoci.
V roce 1999 získali Lékaři bez hranic Nobelovu cenu za mír.
Irena Košíčková, 732 407 890
Pořadatelé: Česká křesťanská akademie,
Junák - svaz skautů a skautek ČR, Lékaři
bez hranic

Odešel bývalý primář očního oddělení
Smutná zpráva dorazila nedávno do redakce Radničních listů.

Ve středu 12. září 2012
ve věku nedožitých 95 let zemřel
MUDr. Jaroslav Sedláček.
Řada občanů si ho jistě pamatuje
jako primáře očního oddělení.
Rodina se s ním rozloučila v pátek 21. září.
-red-

Farní sbor českobratrské církve evangelické v Prostějově
srdečně zve
na odpolední zpívání ke Dni díkčinění,
které se koná dne 21.října 2012 v 16 hodin
v modlitebně sboru, Kollárova 6, Prostějov.
Účinkuje pěvecký sbor Exaudi a jeho solisté.

Povídání o sběratelství, znalectví
a obchodování se starožitnostmi a uměním
Klub historický a státovědný v Prostějově zve širokou veřejnost v
úterý 16. října 2012 od 17 hodin na další pravidelný klubový
podvečer. Prostějovský obchodník a soudní znalec v oboru starožitností a výtvarného umění a viceprezident Asociace starožitníků
ČR PhDr. Miroslav Macík pohovoří o starožitnostech a užitém a
výtvarném umění z hlediska sběratelství, znalectví a také specifikách obchodu s tímto zbožím. Ve výstavních prostorách Státního
okresního archivu Prostějov v Třebízského ulici, kde setkání prostějovského KHS již tradičně probíhají, bude současně otevřena malá výstava uměleckých, starožitných a sběratelských předmětů.
-mm-

Vlastimila zve na festival
Po sedmi letech od úspěšného festivalu
pěveckých sborů Ženská srdce bylo
letos Unií českých pěveckých sborů opět
svěřeno pořadatelství této tradiční akce
prostějovskému sboru Vlastimila.
Pro sbor je to jedna z hlavních akcí sezóny
a zpěvačky se těší, že opět přivítají své
kolegyně z celé Moravy. Přijedou loňské
pořadatelky festivalu z Otrokovic, sbor
Píseň z Jedovnic s velmi zajímavým repertoárem, valašské učitelky ze Vsetína se
svou temperamentní sbormistryní, sbor
Hedvika z Valašského Meziříčí a mladistvý sbor z Brna s příznačným názvem Mladost.
Každý ročník je charakteristický nějakým
společným tématem. Letos to není ani
hudební žánr, ani osobnost skladatele. Prostějovské Vlastimily nechaly všem volnou
ruku,s jedinou výjimkou. Každý sbor

dostal za úkol uvést libovolnou cizokrajnou skladbu.
Můžeme se tak těšit na píseň africkou,
maďarskou a jiné.
Uspořádání festivalu by nebylo možné bez
podpory Města Prostějova, které pravidelně
přispívá na činnost sboru Vlastimila a významně přispělo i na tuto akci. Svojí účastí v
rolích průvodkyň sborů přispějí dámy z Kloboukového klubu, Okrašlovací spolek zajistil moderátora – skvělého herce a prostějovského rodáka Ladislava Županiče, kulturní
zážitek orámují a umocní členové souboru
Mánes a známá kapela Krumsíňanka.
Organizační část pomohli Vlastimile zajistit další milí sponzoři, jejichž jména se
dozvědí návštěvníci festivalu přímo na
místě. Vlastimila se na vás všechny těší v
sobotu 6. října od 15.00 hodin v prostějovském divadle!
-lc-

11. 10. 2012 čt 18.00
Klub AREIM - Národní dům v Prostějově – červený salonek
CESTA ŠAMANA - klíč k uzdravení uzdravení těla, mysli a ducha. Mimořádně zajímavá zpověď ženy, která touto cestou jde a pomáhá sobě i ostatním.
Přednáší Erika Floriánová z Prahy na základě osobních prožitků a zkušeností.
Více informací na: www.perfectmind.cz
ENERGIE REIKI - ENERGIE PRO KAŽDÉHO - informaci o využití
vitalizující a harmonizující energie přírody vám předá Mgr. Rudolf A.
FRANTIS, mistr/učitel tradičního Usuiho REIKI a předseda ASOCIACE REIKI MORAVA o. s. - www.reikimorava.cz
Srdečně zveme širokou veřejnost. Vstupné - členové AREIM 60Kč,
ostatní 100Kč.
13. 10. 2012 so 9.00
Tradiční Usuiho REIKI – I. STUPEŇ – ART ECON SŠ Prostějov, Husovo nám. 91, 2. NP
Přibližně hodinová prezentace o REIKI, potom iniciace (naladění) a následuje seminář o práci s energií REIKI s průběžným procvičováním jednotlivých
technik, které jsou součástí výuky prvního stupně. Iniciace (naladění) probíhá
vždy individuálně.
Získáte diplom a manuál. Samozřejmě ti, kteří již mají I. stupeň u Dr. Hodka
nebo Mgr. Frantise, mohou přijít na opakování.
Více na:
www.reikimorava.cz
Nezapomeňte se přihlásit na mailové adrese AREIM.
Na všechny výše uvedené akce vás srdečně zve
Rada ASOCIACE REIKI MORAVA o. s.

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

Akce plánované na říjen
Podzimní prázdniny v ICM Prostějov
Během podzimních prázdnin (25. a 26.
října) bude mít ICM Prostějov otevřeno od
10:00 do 16:00 hod. Připraveny pro vás
budou opět hry, DDR – taneční desky,
odznáčky apod.
Den internetu zdarma – Den bílé hole
U příležitosti Dne bílé hole (15. října) pro
vás připravuje ICM Prostějov na pondělí 15.
října 2012 Den internetu zdarma. Přijít
můžete kdykoliv v otevírací době ICM Prostějov. Připravena bude pro vás také tematická nástěnka.
Multikulturalita kolem nás
ICM Prostějov uvede v úterý 30. října v
16:00 hod. slavnostní prostějovskou premiéru filmů natočených v rámci mezinárodní výměny mládeže Multicultural Filmmaking, která proběhla v červenci 2012 na
Velehradě, a kterého se zúčastnilo 42 mladých lidí z Itálie, Francie, Polska, Rumunska, Turecka a České republiky.

Představíme vám šest krátkých filmů o
multikulturním světě kolem nás a jeden
bonusový. Na premiéře se můžete také setkat s mladými lidmi, kteří se projektu a
natáčení filmů účastnili. Tento projekt se
konal za finanční podpory Evropské unie v
programu „Mládež v akci“.
Galerie pro duši
Každý všední den můžete v otevírací době
ICM Prostějov navštívit také naši Galerii
pro duši. V říjnu se můžete přijít podívat
na výstavu s názvem Fotografie z prázdnin otce Jaroslava.
Slevové karty ISIC Scholar, ISIC, ITIC
a IYTC
Chcete využívat slevy, které vám přináší slevové karty ISIC Scholar (žáci), ISIC (studenti), ITIC (pedagogové) nebo IYTC (mládež
do 26 let), v Prostějově, na cestách v ČR i v
zahraničí? Kartu si můžete vyřídit na počkání
v ICM Prostějov, Komenského 17 v otevírací době. Informace o tom, co potřebujete k
vyřízení karty, a naši otevírací dobu najdete
na našem webu www.icmprostejov.cz.
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Prostìjovská hvìzdárna v mìsíci říjnu
KE SVĚTOVÉMU TÝDNU KOSMONAUTIKY (4. – 10. 10. 2012)
HVĚZDÁRNA PŘIPRAVILA:

tel.: 582 344 130
ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ
POZOROVÁNÍ SLUNCE se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek i o celém
ASTRONOMICKÉM TÝDNU od 15.00 do 16.00 hodin. 23. 10. ve 2.13 hodin přechází Slunce
ze znamení Vah do znamení Štíra.
VEČERNÍ A NOČNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY DALEKOHLEDY
se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek (neplatí 4., 11. a 25. 10. - večerní přednášky)
ve 20.30 hodin.
Nepřehlédněte: na oba druhy pozorování mají poslední návštěvníci vstup třicet minut před koncem otevírací doby. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné 30 Kč.

4. 10. V 18.00 HODIN PŘEDNÁŠKA „VELKÝ PŘÍBĚH ČESKÝCH DRUŽIC
MAGION“
Přednáška sleduje historii tohoto projektu a jeho jednotlivé družice.
Přednášejícím bude technický vedoucí projektu a tak stranou nezůstanou ani otázky konstrukce těchto družic. Součástí přednášky bude i
předvedení a popis záložního modelu družice Magion. Přednáší: Ing.
Jaroslav Vojta, Ústav fyziky atmosféry, v. v. i., Praha. E-mail:
JAK PŘICHÁZÍ DEN
jvo@ufa.cas.cz. Vstupné 20 Kč.
Každou říjnovou středu v 15.30 hodin. Vyprávění o otáčení Země, střídání dne a noci, o různé
ČTVRTEK 25. 10. V 18.00 HODIN PŘEDNÁŠKA „ČÍNSKÝ DRAK MÍŘÍ DO délce dne a noci během roku, o oběhu Země okolo Slunce, střídání ročních období. Vstupné 10
Kč. Rodinné vstupné 30 Kč.
VESMÍRU“
Kdy z Měsíce zazní čínština? Co všechno víme (a nevíme) o čínském pilotovaném programu?
Proč prvního čínského kosmonauta dělily při návratu z vesmíru od smrti jen sekundy? Jak vypa- 21. 10. VE 14.00 HODIN, NEDĚLNÍ SOUTĚŽ Z CYKLU SOUTĚŽÍ 2012/13
dá čínská orbitální stanice – a jak budou vypadat její následovnice? Jaká má nejlidnatější země „SLUNEČNÍ SOUSTAVA“ – NAŠE PLANETA ZEMĚ
světa plány na průzkum těles sluneční soustavy? Přednáší: Ing. Tomáš Přibyl (*1975), Brno – Soutěži bude předcházet povídání o Zemi, o světadílech, o střídání dne a noci, o ročních obdopublicista a konzultant v oblasti kosmonautiky a informační bezpečnosti. Autor řady publikací bích. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné 30 Kč.
vydaných u nás i v zahraničí. Sběratel podpisů kosmonautů. Spolupracuje s řadou kosmických
středisek a muzejních institucí celého světa. Osobně se setkal s téměř dvěma stovkami kosmo- XXI. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK
Klub pro 5 až 11-leté děti. Schází se každou středu v 16. 30 hodin. Říjnová setkání budou věnonautů. Osobní stránka: www.kosmonaut.cz, E-mail tp.pribyl@seznam.cz. Vstupné 20 Kč.
vána seznámení s podzimními souhvězdími. Za bezmračné oblohy doplněno pozorováním
ČTVRTEK 11. 10. V 18.00 HODIN VYSTOUPENÍ SKUPINY „ÚDIF“ - ÚŽASNÉHO Slunce. Pololetní klubový poplatek 100 Kč.
DIVADLA FYZIKY (www.udif.cz)
Přijďte na naší experimentální show, která vás vtáhne do tajů fyziky. Pomocí všedních věcí před- XLII. ROČNÍK KLUBU GEMINI
vedeme neobyčejné fyzikální pokusy, nad kterými budete žasnout. K tomu Vám vše jednodu- Členové klubu se sejdou 4., 11. a 25. 10. v 18.00 hodin a 18. 10. v 16.30 hodin v přednáškovém
chým způsobem vysvětlíme a budete tak mít možnost zažít ten krásný pocit pochopení. Nechte sále hvězdárny. Podrobný rozpis obsahů setkávání obdrží každý člen při první návštěvě klubu.
se námi inspirovat k pozornému dívání a k hraní si s věcmi kolem sebe. Možná Vám pak i ty Obsah bude upravován dle přání samotných členů. Klub stále přijímá nové členy.
nejjednodušší věci přijdou fascinující. Zažít údiv stojí za to. Je to okamžik, kdy se mysl probudí
ze spánku. Albert Einstein kdysi řekl: „Nejkrásnější, co můžeme prožít, je narazit na tajemství. VÝSTAVY
Stojí u kolébky pravé vědy. Kdo to nepoznal, kdo se nedokáže divit, koho nic nepřekvapí, ten je - FYZIKA KRÁSY – KRÁSA FYZIKY (na počátku října bude výstava přístupná na
vlastně mrtvý“. Úžasné divadlo fyziky tvoří studenti a učitelé fyziky z Brna. Již pět let roznáší Reálném gymnáziu města Prostějova)
krásu fyziky do škol od těch nejmenších mateřských až po odborné vysoké školy. Snaží se měnit - STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU
podvědomí o fyzice i mezi veřejností prostřednictvím mnoha vystoupení na hvězdárnách, týd- - OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN
nech vědy, muzejních nocích, festivalech i soukromých firemních akcích. Nesnažíme se fyziku - Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE
- VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI.
zjednodušovat, ale ukázat, že prostřednictvím zkušenosti ji můžeme pochopit.
Výstavy jsou přístupné na začátku astronomických pozorování a v tom případě jsou jejich souŽe vás nebaví fyzika? S námi změníte názor!
částí a po domluvě i kdykoliv jindy. V takovém případě je vstupné 10 Kč. První dvě jmenované
Vstupné 50 Kč.
výstavy také zdarma zapůjčujeme!
Změna programu vyhrazena.
15. - 21. 10. ASTRONOMICKÝ TÝDEN
V jeho průběhu je hvězdárna otevřena
- ve středu od 15.30 hodin, kdy bude nabízena pohádka pro děti,
- každé odpoledne od 15.00 hodin na pozorování Slunce. Nutnou podmínkou pro konání pozorování je bezmračná obloha.
- každý večer od 20.30 hodin na pozorování dalekohledy. Nutnou podmínkou pro konání pozorování je bezmračná obloha.
Snad každý z pracovníků českých nepojmenovat nějaké měsíční údolí.
- v neděli od 14.00 hodin na soutěž pro děti.
hvězdáren se někdy setkal ze strany Mimochodem jenom malé množství
návštěvníků s požadavkem nebo ales- známých hvězd (v porovnání s celkovým
poň dotazem na možnost pojmenování známým množstvím) nese nějaké jméno,
hvězdy případně kráteru na Měsíci které je obvykle latinského nebo arabskénebo koupě pozemku na Marsu nebo ho původu. Hvězda jménem Můj Pepa by
dokonce i na Venuši (kde mimochodem rozhodně u IAU neprošla.
panují příšerné fyzikální podmínky).
Diskutované téma se stalo aktuálním na
A když pak vysvětlujeme, se značným počátku tzv. praktické éry kosmonautiky,
přemáháním s vážným výrazem v tváři, resp. v okamžiku startu Sputniku 1.
Na prostějovskou hvězdárnu bude
že to možné není, tazatel se stejně větši- Zhostila se ho Organizace spojených nároz Ústavu fyziky atmosféry v Praze
nou dívá krajně nedůvěřivě. Vždyť přece dů (OSN) ustanovením „Výboru OSN pro
dopravena záložní, tj. funkční neboli
jeho tetička za padesát tisíc včera koupila mírové využívání kosmického prostoru“
letuschopná, česká družice Magion 4.
kus Měsíce, dostala k tomu jeho fotogra- v roce 1959. Ten vypracoval sérii meziJejí hlavní konstruktér, ing. Jaroslav
fii, mapu i certifikát napsaný v nějaké cizí národních smluv o kosmickém prostoru.
Vojta, přijede do Prostějova 4. října
řeči. A v novinách psali, že minulý týden Např. mezinárodní dohoda z roku 1967,
2012, tedy ve výroční den startu první
nějaký mladík koupil za dvě tisícovky pro nazvaná „Kosmická smlouva“, zakazuje
umělé družice Země vůbec, legendársvoji slečnu hvězdu! Na certifikátu bylo jakýmkoli způsobem uplatňovat nárok na
ního Sputniku, aby tuto družici, v letové
jméno slečny i souřadnice hvězdy a teď si Měsíc. A např. v „Dohodě o Měsíci“
konfiguraci zhruba o velikosti 2 x 2
ji chodí prohlížet na hvězdárnu. Mám na z roku 1979 je výslovně uvedeno, že
metry, v 18 hodin představil nejširší
mysli tu hvězdu. Těmto lidem pak nelze povrch našeho nejbližšího souseda, ani
veřejnosti. Nenechte si ujít naprosto
vymluvit, že jediným mezinárodně jeho podloží, se nemůže stát majetkem jedvýjimečný večer nazvaný „Velký příběh
uznávaným arbitrem ve značení nebes- notlivce, mezinárodní organizace ani státu.
českých družic Magion“ pojednávající o
kých těles v současnosti je jen a jen Tedy v případech uvedených v názvu
celé sérii (1 – 5) těchto českých družic
Mezinárodní astronomická unie (IAU). tohoto příspěvku si vlastně pořídíte kus
sloužících k výzkumu parametrů magneNapř. když se stanete světově uznávanou papíru, obvykle s nepříliš dokonalou
tického pole, ionosféry a plazmatu v
okolí Země. Fundovanější přednášející Prostějova vděčíme Muzeu Prostějovska vědeckou kapacitou a zemřete, tak asi za mapkou pozemku nebo okolí hvězdy,
pro tento případ u nás neexistuje. Za v Prostějově. Družice bude na hvězdárně tři roky po vaší smrti příslušná komise v ceně nejvýše několika desítek korun
-jp- IAU začne (možná) zvažovat, zda po vás
-jppomoc při transportu této družice do vystavena až do 25. října 2012.

HVĚZDY NA PRODEJ! POJMENUJTE
PO SOBĚ NEBO PO NĚKOM HVĚZDU!

FUNKČNÍ DRUŽICE
POPRVÉ V PROSTĚJOVĚ
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MC Cipísek
- komunitní centrum pro rodinu

Dne 30. srpna 2012 byli v obřadní síni prostějovské radnice slavnostně uvítáni
do života a zapsáni do pamětní knihy města Prostějova tito noví občánci města
Prostějova:

Jakud Šmídek
Liliana Refková
Filip Lemos
Jakub Malík
Valentina Grulichová
Nela Vybíralová
Adam Staněk
Klára Dobrovská
Tadeáš Krč
Damián Zeidler
Adéla Hnitková
Antonín Schotli
Eliška Ptáčková

Matěj Holomek
Viktorie Paulová
Rebeca Andělová
Aneta Straková
Dominika Brixelová
Marek Prokeš
Daniel Valent
Sára Mrňková
Adam Vitásek
Dominika Soňa Berousková
Aneta Hejdová
Petra Hrbková
Albert Mládek

Dne 13. září 2012 byli v obřadní síni prostějovské radnice slavnostně uvítáni
do života a zapsáni do pamětní knihy města Prostějova tito noví občánci města
Prostějova:
Sandra Kudláčková
Max Hnízdil
Jáchym Lasovský
Markéta Černá
Adéla Raclová
Josef Schmidt
Sára Šaňová
Lukáš Motl
Dominik Vošický
Laura Adamcová
Patrik Trnečka
Tobiáš Fraus
Lukáš Cetkovský
Eliška Černá
Amelie Smolková
Radan Lichnovský
Jana Fritzová
Dominik Horňák
Petra Hádrová
Ondřej Pušpacher
Jana Šichová
Natálie Ježková
Sofie Skládalová
Adam Sita
Šimon Vozdecký
Terezie Frgálová
Adam Tříska

Kontakt pro vítání občánků je tel: 582 329 620, další informace včetně termínů
vítání do konce letošního roku naleznete na www.prostejov.eu, sekce DUHA.

Křesťanský klub „SMAJLÍK“ zve děti od 3-12 let na:
„OŘECHOVOU PÁRTY“.začátek v 16:00 hod 17.října
v prostorách Církve bratrské, Šárka 10a (za školkou), Prostějov
Vstupné dobrovolné.

Prostějovští literáti - amatéři se scházejí

v Klubu tvůrčího psaní VIOLKA

Původně studentský poetický klub vznikl z malé skupiny šesti studentů a studentek středních škol v Prostějově. Založila jej v roce 1993 a stále vede PhDr.
Marcella Dostálová. Dnes má Violka 12
členů rozdílné věkové kategorie (10 až 75
let) i profese. Členové se do Violky sjíždějí nejen z Prostějova, ale i z Olomouce,
Němčic nad Hanou a Přemyslovic.
Členové se snaží pěstovat a udržovat krásu
našeho mateřského jazyka, rozvíjet literární
talent mladých lidí. Někteří z nich již
dokonce vydali knižně svoji tvorbu, spolupracují s Českým rozhlasem Olomouc a
televizí. Píši divadelní hry pro děti a
mládež, účastní se různých literárních soutěží. Letos vydali již 10. almanach. Za to
vděčí spolupráci s Městskou knihovnou v
Prostějově.
Nejnovější almanach Violky 2012 sdružuje
literární texty – povídky, básně, fejetony všech členů a každý příspěvek má svůj oso-

bitý výraz. Jsou v nich obsaženy životní
příběhy běžného člověka nazírající do jeho
nitra a také se v literárních textech členů
Violky mnohdy objeví zážitek z prostějovských ulic a setkání s jeho obyvateli.
Lyrické básně v almanachu jsou plné citu,
lásky i osudového zklamání. Velkou radost
nám dělají dětské veršíky, schopnosti tvořit,
pracovat se slovy, vnímat přírodu. Jeden
příspěvek se také věnuje smutnému loučení
s kolegyní Věrou. Paní Věra Čermáková
byla naší oporou a výbornou kolegyní. Pro
každého z nás měla vždy dobrou radu a hřejivý úsměv. Nikdo z nás nechtěl věřit, že tak
náhle, ve věku 60 let 25. srpna 2011 odešla.
V almanachu jsme tuto smutnou událost
neopomenuli zmínit.
Členové klubu chtějí touto cestou poděkovat také panu MgA. Aleši Procházkovi,
řediteli Městské knihovny Prostějov, za
obětavou spolupráci při vydání almanachu.
Marcella Dostálová

Sídliště svobody 6
www.mcprostejov.cz,
e-mail: mcprostejov@centrum.cz
www.facebook.com/cipisekprostejov.cipisek
tel. 723 436 339, 602 364 874

říjen - měsíc pro zdravý vývoj dětí
Na všechny kurzy a programy je z kapacitních důvodů potřeba přihlásit se předem.

kurzy efektivního rodičovství
Kurz pro rodiče dětí všech věkových kategorií o výchově a komunikaci v rodině.
základní kurz/ sobotní setkání 20.10., 3.11. a 10.11.
pokračovací/ podvečerní setkání od 18.10.

Jak na to - beseda pro sólo rodiče
středa 31.10 od 18 hodin
pro rodiče, kteří vychovávají své děti sami nebo v neúplné či nově doplněné rodině
beseda s psycholožkou

individuální psychologické poradenství
poradenství s klinickou psycholožkou dle objednání
individuální právní poradenství
právní minimum pro rodiče- termín dle objednávky
kreativní večer pro dospělé- Podzimní dekorace
středa 17.10 od 18.00 hodin

odpolední herny pro rodiče s dětmi
vždy v pondělí a ve středu 15.00-17.00
Na tyto herny není potřeba se hlásit předem.
Připravujeme na listopad:
Bude zima, bude mráz aneb lampionová cesta za panem myslivcem 6.11.
Kurzy masáží kojenců a dětí

Seminář Jiřiny Prekopové
Škola lásky v rodině
Cipísek je komunitním i vzdělávacím centrem
MC Cipísek nabízí kromě aktivit a kurzů
pro rodiče s dětmi také celou škálu vzdělávacích programů pro samotné rodiče i
prarodiče. V září proběhl na půdě MC
dvoudenní seminář Škola lásky v rodině,
který vedla světoznámá psycholožka a
spisovatelka PhDr. Jiřina Prekopová. Od
října mohou rodiče navštěvovat kurzy
efektivního rodičovství, které jsou určeny
rodičům dětí všech věkových kategorií.
Kurz o výchově a komunikaci v rodině
navštěvují maminky i tatínci, srdečně jsou

zváni i prarodiče. Kromě těchto kurzů
Cipísek připravuje t aké programy pro
rodiče, kteří žijí s dětmi sami, v neúplných rodinách nebo v rodinách s novým
partnerem.V programu MC naleznou
rodiče také individuální psychologické i
právní poradenství. Jestliže se rodiče chtějí zúčastnit kurzu nebo besedy, je potřeba
se z kapacitních důvodů předem přihlásit.
Programy pro rodiče jsou otevřeny široké
veřejnosti, nejen pravidelným návštěvníkům MC.
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PODĚKOVÁNÍ SENIORŮ

Děkujeme tímto za hodnotný a krásný
film "Příběhy spící v mramoru", který
jsme nedávno zhlédli my, senioři Prostějova. Film se nám velmi líbil a určitě je
zajímavý pro každého, kdo žije v Prostějově. Film pojednává o významných
osobnostech našeho města, které už mezi
námi nejsou a něčím význačným se
zapsaly do jeho historie.

Film byl vytvořen studiem Fraus, za spolupráce spolku Historia, prostějovské znalkyně historie paní Suchánkové, Ing.
Sokolové, dále za přispění Komendy svatého Lazara a samozřejmě statutárního
města Prostějova, které tuto akci finančně
podpořilo.
Děkujeme za krásný zážitek z filmu
Senioři Prostějova

PROGRAM POBOČKY
ČESKÉ KŘESŤANSKÉ AKADEMIE V PROSTĚJOVĚ

Blahopřejeme
V měsíci srpnu oslavili svá jubilea tito
občané města a příměstských částí

70

Kateřina Mičková, Marie Schindlerová, Růžena
Walterová, Marta Ševčíková, Jana Hradečná,
Marie Brodová, Anna Chytilová, Jana Oršelová,
Jan Miškovský, Pavel Basár, Jindřich Jurník,
Otto Vysloužil, Jan Janeček , Marye Čerychová,
Prof. PhDr. Miroslav Chráska Csc., Hana Rosůlková, Karel Šimek, Jaroslav Vystavěl, Zdeňka
Zatloukalová, Jaroslav Majar, Alois Popelka,
Pavel Šindelář, Zdeňka Rajtrová, František
Majar, Ludmila Matýsková, Josef Černý, Antonín Veselý, Eva Zbořilová, Ladislav Deml,

75

Jaroslav Chytil, Josef Němeček, Marie Cetkovská, Věra Frantisová, Jarmila Krejčí, Jana Hlubinková, Ivo Hanák, Oldřich Koukal, Marie
Snídalová, Věra Hanzlová, Mgr. Marie Vítkovská, Květoslava Hyndrichová, Jaroslav Kantorová, Rozálie Vyšinková, Anna Studená, Marta
Netíková

80
85

Marie Karásková, Marie Kempná, Arnošt Hošťálek,
Miloš Kříž, Václav Zobek, Eva Bizdrová, Lubomír
Hruban, Libuše Kolbová, Naděžda Vebrová, Lubomír Šenk, Jana Stružková
Josef Schneider, Edita Kuběnová, Vladislav
Drda, Oldřich Dostál , Rudolf Hrubý, Růžena
Medková, Alena Janoušková, Milada Domkářová, Ludvíka Možná, Ludmila Svobodová, Ludmila Hrubá, Bohumil Toman, Alena Slavotínková,
Marie Burgetová, Libuše Šindelářová

90
91
92
93
94
99

Vlasta Melichárková

ZÁŘÍ 2012
Neděle 30. 9. 2012 v 15.30 hodin, pohádka „Ježek a sněhulák“,
hraje Divadlo plyšového medvídka z Prostějova
Režie: Konrád Popel
Přednáškový sál fary Církve československé husitské, Demelova 1, Prostějov
ŘÍJEN 2012
Neděle 7.10.2012 v 15.30 hodin, premiéra divadla, 21.10 v 15:30 - repríza
„Křišťálová studánka aneb cirkus Sládek “
hraje Divadlo plyšového medvídka z Prostějova.
Režie : Konrád Popel
Přednáškový sál fary Církve československé husitské , Demelova 1, Prostějov
Díky finanční podpoře Města Prostějova pořádá pobočka ČKA
ve středu 10.10.2012 v 17.00 hodin přednášku „Matka Páně podle Písem“,
prof. ThDr. Václava Ctirada Pospíšila z Prahy.
Přednáškový sál fary Církve československé husitské , Demelova 1, Prostějov
Srdečně zve Miloš Košíček, farář CČSH a předseda ČKA v Prostějově

AKCE SEKCE DŮCHODCŮ PRACOVNÍKŮ ŠKOLSTVÍ
PŘI OR ČMOS PROSTĚJOV DO KONCE ROKU 2012
30. října - 14.00 hod. - Společenské odpoledne v DUZE - beseda s Policií ČR - ochrana seniorů
14. listopadu - konference na GJW - NEKONÁ SE!
říjen - listopad - divadelní představení v Brně
11. prosince - 14.00 hod. - vánoční posezení v DUZE.
Moravsko - slezská křesťanská akademie, region Prostějov
Srdečně vás zve na přednášku emeritního univerzitního profesora
psychologie z Masarykovy univerzity v Brně.

Prof.PhDr.Vladimíra S m é k a l a, CSc

"Co určuje naši cestu životem".
Přednáška se uskuteční ve středu 17. října 2012 v 17.45 hod.
Místo konání CM gymnázium,Komenského ul.17, Prostějov.
Pan prof.Smékal je autorem řady odborných knih a studií z oboru psychologie.
Veřejnosti je znám z různých pořadů jak v rozhlase,tak i v televizi. Přednáška se
uskuteční za finanční podpory Města Prostějova.
Srdečně zveme vás i vaše přátele PaeDr.Karel Kotyza, předseda regionu
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
2.10.2012

14.00

Návštěva u sousedů - Polsko Hana Vybíhalová
Pobřeží jižního Baltu a křižácké hrady.
9.10.2012
14.00 Asertivita
Mgr.et Mgr. L. Freharová
I. část
odb.lektorka
16.10.2012
13.30 Pleteme z pedigu:
Helena Grulichová
Košíky
František Fidra
23.10.2012
13.30 Hrátky s pamětí
Zdeňka Adlerová
Sedm divů světa - Machu Picchu
odb.lektorka
30.10.2012
13.30 Pleteme z pedigu:
Helena Grulichová
Ošatky
František Fidra
Všechny přednášky AKADEMIE SENIORŮ se uskuteční v prostorách
OS LIPKA, Tetín 1, II. patro. Těšíme se na vaši návštěvu.

Olga Vychodilová , Jarmila Kalabisová, Ladislav
Hašák, MUDr. Zdeněk Svoboda, Bruno Bazarovský, Marie Dvořáková
Antonín Kužela, Milada Brichtová, Ludmila Bendáková
Věra Chroustová, Marie Kučerová, Alois Procházka
Františka Zatloukalová, Marie Spáčilová
Františka Malečková

Říjnové korzo

Divadelní spolek Historia ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem Prostějov zvou na říjnovou promenádu, která se uskuteční v neděli 21. října v 16.00 hodin. Námětem našeho povídání bude opět pestrá a bohatá historie domu č. 11 na Masarykově náměstí –
kterému se také říká U sv. Rocha či Pavlátův dům.
-ič-
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„Kulaté“ akce v Knihovně pro děti
Proč „kulaté“? Odpověď je snadná. O
letošních prázdninách totiž proběhly
hned tři jubilejní, tedy kulaté ročníky
oblíbených akcí pro děti.
Desátý ročník dílny nazvané Den šikulů,
který probíhal každou prázdninovou středu, a kde mohly děti vyrábět nejrůznější
drobné dárečky z přírodních materiálů
nebo recyklovaného papíru. Dětem jejich
rodiče nebo prarodiče nejen pomáhaly,
ale také samy vytvářely svoje díla. Na
Dni šikulů byla vždy příjemná atmosféra.
A to je také důvod, proč ho navštívilo
okolo sto padesáti zájemců.
Další desátý ročník patřil soutěži s názvem Pizza kvíz, při které se malí luštitelé
do patnácti let každý čtvrtek úderem dvanácté hodiny polední pouštěli do boje o
skvělou pizzu, kterou nám zdarma věnovala blízká pizzerie (Děkujeme!). Malí
soutěžící pokaždé netrpělivě přešlapovali před knihovnou a čekali na výzvu kni-

hovnic, které jim rozdaly potřebné
pomůcky a odstartovaly nelítostný souboj. Vítěz se pak mohl rovnou pustit do
oběda. Soutěž přilákala do Knihovny pro
děti téměř tři stovky dětí.
A podesáté se také konalo Pohádkové
čtení. Letos si děti oblíbily knihu Jiřího
Trnky Zahrada a každé čtvrteční ráno
dychtivě naslouchaly poutavému podání
knihovnic Jarmily Šmucrové a Lídy Coufalové.
O tom, že v Knihovně pro děti panovala
přátelská nálada a bylo veselo, svědčí
také fakt, že stále oblíbenější stolní hry
nadchli i teenagery. Ti si nejen lámali
hlavy nad složitými „deskovkami“, ale
také protahovali tělo při hře Twister.
Nutno dodat, že vtáhli do hry i některé
rodiče, kteří přišli původně půjčit svým
dětem knížky. A takto nám příjemně
uběhly prázdniny a nám nezbývá, než se
těšit na další.
-ap-

Tepny krajiny
Vedoucí slovesné a literární redakce
Českého rozhlasu Olomouc, scénárista,
dramaturg, fotograf a milovník krajiny Mirek Kobza vás ve středu 10. října
v 17 hod. pozve na putování podél
moravských a slezských řek, které shrnul ve svých třech knihách, Legendy
studánek a pramenů, Tepny krajiny a
Řeky
Moravskoslezského
kraje,

a také v rozhlasových dokumentech
věnovaných řekám. V jeho vyprávění se
vydáme podél toků od pramenů k ústí a
připomeneme tajemná a pozoruhodná
místa kolem nich. Podíváme se i do mytologie našich předků, která řeky a prameny
odpradávna provází a čeká vás také množství zajímavých fotografií, které při
natáčení a cestách kolem řek vznikly.

Trénink paměti

Letos na nic nečekáme - cvičit paměť
začínáme! I letos pořádáme kurz tréninku
paměti pro seniory. Ničeho se nebojte…
Hravou formou si zopakujete to, co už víte,
seznámíte se s paměťovými technikami, setkáte se svými vrstevníky, užijete spoustu
legrace, možná navážete nová přátelství,
strávíte dopoledne v příjemném prostředí
naší knihovny. V kurzu se nezkouší, ani
neznámkuje, svoje výsledky nemusíte niko-

mu ukazovat, prostě se jen tak bavíte a uděláte něco pro sebe.
Za účast na kurzu se neplatí, ale přihlášení je již
závazné. Setkávat se budeme jedenkrát za čtrnáct dní, v šesti lekcích, vždy v pondělí v 10
hodin dopoledne, v učebně v přízemí knihovny. Přihlásit se můžete již nyní, osobně nebo na
telefonním čísle 582 329 665 nebo 661. Počet
účastníků je omezen. Úvodní lekce proběhne v
pondělí 15. října v 10 hod. Těšíme se na vás.

Luštění s knihovnou
Po celé prázdniny se mohl každý, kdo měl zájem, zúčastnit dalšího kola oblíbené
luštitelské soutěže.
Autorem křížovky pro letní luštění byl Bohumil Korčák, člen Hádankářského kroužku Hanáci.
Křížovku jste mohli vyluštit nejen v knihovně, ale i na dalších místech v Prostějově – například
jste si tak mohli zpříjemnit čekání ve vaší oblíbené restauraci.
Ze všech správných odpovědí jsme vylosovali pět výherců, kteří získávají knižní odměnu.
Jsou to: Dagmar Trnečková, Jana Seidlerová, Božena Danišová, Pavel Otřísal a Romana
Schützová. Blahopřejeme! Akce se konala v rámci projektu Zdravé město Prostějov.

K dostání ve vašich trafikách
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Oslavy 20. výročí RG a ZŠ města Prostějova se blíží…

Budova RG a ZŠ
města Prostějova
Je to k nevíře, že reálka slaví už 20.
výročí svého znovuobnovení. A děje se
tak společně se základní školou, protože právě školní rok 1992/93 byl rokem
spojení těchto dvou subjektů. Reálné
gymnázium bylo založeno v roce 1871,
tedy před 141 lety. Během historických
změn ve 20. století bylo dvakrát uzavřeno a nakonec znovu obnoveno na půdě
bývalé základní školy J. V. Choráze
v roce 1992. U zrodu myšlenky Reálného gymnázia v Prostějově stál RNDr.
Boris Vystavěl, který tehdy jako poslanec předložil návrh nového typu školy
městskému zastupitelstvu.
První ředitelkou školy se od 1. 7. 1992
stala RNDr. Jarmila Dostálová. Studenti od samotného počátku studovali ve
čtyřletém nebo šestiletém studijním
programu. Nově byla do výuky zavedena deskriptivní geometrie a v rámci nepovinných jazyků i latina. Rovněž byla
posílena výuka matematiky, výpočetní
techniky a informatiky, stejně tak cizích
jazyků.
Od r. 1998 v čele školy stanul PhDr.
Václav Kolář, který ve funkci setrval až
do svého důchodu, tedy do r. 2010. Na
jeho místo nastoupil RNDr. Ing. Rostislav Halaš, který školu řídí doposud.
Naše gymnázium soustavně spolupracuje se základní školou, a to jak po
stránce plnění školního vzdělávacího
programu, tak po stránce kulturního či
sportovního vyžití. Atmosféru školy dotváří mnohé soutěže či sportovní klání
pro žáky ZŠ a studenty RG. Studenti rovněž spolupracují s mladšími spolužáky,
například v rámci akce Den země, vytvářejí pro menší děti hry a soutěžní klání.
A jaká je současná podoba reálky? Jak
už napovídá samotný název vzdělávacího

programu Přírodní vědy pro 21. století,
dostává se našim studentům důkladného přírodovědného vzdělání, které je
ukončeno povinnou maturitní zkouškou
z matematiky. Ani humanitní předměty
nezůstávají pozadu. Od letošního roku
například zavádíme nový předmět základy komunikace, ve kterém si maturanti
budou prakticky osvojovat zásady společenského styku, přípravy na pracovní
pohovor, vystupování před publikem či
zaměstnanci. Věříme, že tímto nabudou
sebevědomí, tolik potřebné pro jejich
další praktické uplatnění. Výuka je pravidelně doplňována spoustou atraktivních
exkurzí či pobytů, jen namátkou uveďme
pobyt na Fyzikálním ústavu AV ČR, literárně-historické exkurze maturantů do
Prahy i Brna, biologicko-chemický seminář zase připravuje soustředění na rychtě
Krásenko, kabinety cizích jazyků pak výlety do Rakouska, výjezdy do Anglie atd.
Jako fakultní škola Přírodovědné fakulty UP Olomouc úzce spolupracujeme
s katedrami matematiky, fyziky, biologie,
chemie, geografie, ale také s Lékařskou
fakultou UP. Dlužno dodat, že součinnost není v žádném případě formální.
Kromě využívaných laboratoří Přírodovědecké fakulty pořádáme exkurze na fakultní pracoviště, případně vysokoškolští
učitelé přednáší na naší škole. Rovněž
nás pravidelně navštěvují významné
osobnosti kulturního a politického života, ale i odborníci z různých oblastí vědy
a techniky. Uveďme tu alespoň astronoma RNDr. Jiřího Grygara, bývalou europoslankyni a velvyslankyni PhDr. Janu
Hybáškovou, prvního československého kosmonauta Ing. Vladimíra Remka,
ředitele Lidové hvězdárny v Prostějově
RNDr. Jiřího Prudkého, RNDr. Vladimí-

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
Oblastní odbočka Prostějov, Svatoplukova 15

Chcete získat praxi?
Zkušenost ze sociální oblasti a rozšířit si obzory?
Zapojte se do dobrovolnického programu:
Dobrovolná dopomoc osobám se zrakovým postižením
Dopomoc zahrnuje doprovod na procházku, nákup, úřad, k lékaři apod. nebo
předčítání černotiskových materiálů včetně třídění dokumentace nebo drobnou
pomoc v domácnosti. V současné době máme 13 organizovaných dobrovolníků,
kteří nám velmi ochotně pomáhají i na našich klubových akcích a zapojují se do
činností v rámci naší odbočky.
Zájemci o dobrovolnou a velmi záslužnou činnost kontaktujte koordinátorku dobrovolnictví Pavlínu Bartoškovou na mobilním telefonu 732 470847.

Program:
11. 10.
12. 10.
říjen
5. 12.
7. 12.
8. 12.
9. 12.
22. 12.

Úžasné divadlo fyziky
koncert kapely FUTURUM
výstava Krása fyziky, fyzika krásy
Den otevřených dveří – pro zájemce o studium
Adventní koncert spojený s výročím RG a ZŠ – pro žáky školy
Den otevřených dveří – pro absolventy a širokou veřejnost
Adventní koncert pro rodiče, učitele a další návštěvníky
Vánoční turnaj absolventů

Multimediální učebna RG.
ra Wagnera, CSc. z Ústavu jaderné fyziky
AV ČR Řež, prof. MUDr. Jana Novotného, CSc. z Masarykovy univerzity v Brně
a jiní.
Vraťme se však k samotnému 20. výročí naší školy. Počátkem října vypukne
INZERCE

celá řada akcí, které potrvají přes celý
podzim až do konce prosince. Návštěvníky čeká zajímavý a pestrý program. Již
teď vás všechny srdečně zveme a moc se
na vás těšíme!
Dagmar Havlíková a Eva Dostálová
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OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu
Primátor statutárního města Prostějova podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
a podle § 15 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, v platném znění, oznamuje:
1. Volby do Senátu Parlamentu České republiky a do Zastupitelstva Olomouckého kraje se uskuteční:
v pátek dne 12. října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 13. října 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky a Zastupitelstva Olomouckého kraje
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v budově
Magistrátu města Prostějova,
nám. TGM 130/14, Prostějov,
přízemí, místnost č. 5
pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu:
Dukelská brána
Filipcovo náměstí
Hlaváčkovo náměstí
Knihařská
Kramářská
nám. Svat. Čecha
nám. E. Husserla
nám. T.G. Masaryka
Svatoplukova 1 – 11, 2 - 6
Šerhovní
Školní
U spořitelny
Žižkovo nám.

pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu:
Hvězda
Janáčkova
Přemyslovka
Svatoplukova 8 – do konce
13 – do konce
Třebízského
Vladimíra Ambrose
Vrahovická 1 – 43, 56,
Vrchlického

ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost v budově
Domu služeb, Olomoucká 57,
Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu:
sídl. E. Beneše 1/1 – 18/24
Sportovní

ve volebním okrsku č. 9
je volební místnost v budově
ve volebním okrsku č. 5
Domu služeb, Olomoucká 57,
Prostějov
je volební místnost v budově
Družiny mládeže, Erbenova 5, pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu:
Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou Atletická
Bří Čapků
přihlášeni k trvalému pobytu:
Edvarda Valenty
Aloise Krále
Krásná
Budovcova
Květná
Českobratrská
ve volebním okrsku č. 2
Na výsluní
Divišova
Olympijská
Erbenova
je volební místnost v budově
Pod Kosířem od č. 41 do konce
Středního odborného učiliště Kollárova
Příční
obchodního Prostějov, nám. E. Lužická
Sadová
Husserla 1, Prostějov
Milíčova
sídl. E. Beneše 18/25 – 20/38
pro voliče podle místa, kde jsou nám. Padlých hrdinů
Strojnická
přihlášeni k trvalému pobytu:
nám. Spojenců
Tyršova
Demelova
nám. U kalicha
Wolfova
Hradební
Slovenská
Komenského
ve volebním okrsku č. 6
ve volebním okrsku č. 10
Kostelní
Koželuhova
je volební místnost v budově
je volební místnost v budově
Křížkovského
Domu služeb, Olomoucká 57, Základní školy T.G.Masaryka,
Libušinka 3 – 25
Prostějov
Skálovo nám. 5, Prostějov
Lutinovova
pro voliče podle místa, kde jsou pro voliče podle místa, kde jsou
Netušilova
přihlášeni k trvalému pobytu:
přihlášeni k trvalému pobytu:
Petrské nám.
Arbesovo nám.
Daliborka
Sádky
Barákova
Hanačka
Sušilova
Hybešova
Martinákova
Tylova 2 – 16
Jana Kuchaře
Palečkova
Uprkova
Konečná
Pod Kosířem 1 – 40
Újezd
Kotěrova
Přikrylovo nám.
Kotkova
Rejskova
Wolkerova
Močidýlka
ve volebním okrsku č. 3
ve volebním okrsku č. 11
nám. Odboje
Neumannovo nám.
je volební místnost v budově
je volební místnost v budově
Art-Econ - Střední školy Pro- Olomoucká 64 – 116
Základní školy a mateřské škostějov, s.r.o., Husovo nám. 91, Tovačovského
ly Melantrichova 60, Prostějov
Třískova
Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou
pro voliče podle místa, kde jsou Veleslavínská
přihlášeni k trvalému pobytu:
Vencovského
přihlášeni k trvalému pobytu:
Fanderlíkova 8 – 36
Vítězslava Nezvala
Husovo nám.
Gen. Dudy
Vojtěcha Outraty
Jihoslovanská
Gen. Sachera
Vrlova
Joštovo nám.
J.B. Pecky
Za Olomouckou
Karlov
Legionářská
Zborov
Kralická
U Stadionu
Na příhoně
Valašská
ve volebním okrsku č. 7
Pražská
Wichterlova
Předina
Za velodromem
je volební místnost v budově
Rozhonova
Středního odborného učiliště
Slezská
obchodního Prostějov, nám. E. ve volebním okrsku č. 12
Sokolská
Husserla 1, Prostějov
je volební místnost v budově
Švabinského
pro voliče podle místa, kde jsou Základní školy a mateřské škoTrávnická
přihlášeni k trvalému pobytu:
ly Melantrichova 60, Prostějov
Winklerova
Havlíčkova
pro voliče podle místa, kde jsou
Olomoucká 1 – 49
přihlášeni k trvalému pobytu:
ve volebním okrsku č. 4
Partyzánská
Beskydská
Sladkovského
Dykova
je volební místnost v budově
Fanderlíkova 25 – 90
Art-Econ - Střední školy Pro- Šafaříkova
Hacarova
stějov, s.r.o., Husovo nám. 91, Vápenice
Vojáčkovo nám.
Chodská
Prostějov

Jana Švermy
Kováříkova
Kpt. O. Jaroše 3a – 21
Krapkova
Lomená
Nerudova od č. 57 do konce
Obránců míru
Polišenského
Slovácká
Šumavská
ve volebním okrsku č. 13
je volební místnost v budově
Základní školy T.G. Masaryka,
Skálovo nám. 5, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu:
Blahoslavova
Floriána Nováka
Floriánské nám.
Fügnerova
Hliníky
Jiráskovo nám.
Kostelecká
Kravařova
Mlýnská
Palackého
Pernštýnské nám.
Plumlovská 3 – 32
Podjezd
Skálovo nám.
Za Kosteleckou ul.

pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu:
Antonína Slavíčka
Mathonova
Nová nemocnice
ve volebním okrsku č. 17
je volební místnost v budově
Základní školy a mateřské školy Melantrichova 60, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu:
Václava Špály
ve volebním okrsku č. 18
je volební místnost v budově
Základní školy a mateřské školy Melantrichova 60, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu:
Jana Zrzavého

ve volebním okrsku č. 19
je volební místnost v budově
Základní školy a mateřské školy Melantrichova 60, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu:
Aloise Fišárka
Bohumíra Dvorského
Cyrila Boudy
Emila Králíka
K.H. Kepky
ve volebním okrsku č. 14 Karla Svolinského
Kpt. O. Jaroše 23,25,27,29,31,33.
je volební místnost v budově
Základní školy a mateřské ško- Stanislava Suchardy
ly Jana Železného Prostějov,
ve volebním okrsku č. 20
sídl. Svobody 24/79, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou je volební místnost v budově
přihlášeni k trvalému pobytu:
Základní školy a mateřské škoBrandlova
ly Jana Železného Prostějov,
Česká
sídl. Svobody 24/79, Prostějov
Jungmannova
pro voliče podle místa, kde jsou
Krátká
přihlášeni k trvalému pobytu:
Máchova
sídl. Svobody 1/1 – 8/29
Mánesova
ve volebním okrsku č. 21
Plumlovská 27 – 56
Riegrova
je volební místnost v budově
Rostislavova
Základní školy a mateřské
Šlikova
školy Jana Železného Prostějov, sídl. Svobody 24/79, Prove volebním okrsku č. 15 stějov
pro voliče podle místa, kde jsou
je volební místnost v budově
Základní školy a mateřské ško- přihlášeni k trvalému pobytu:
ly Melantrichova 60, Prostějov sídl. Svobody 12/38 – 15/52 ,
pro voliče podle místa, kde jsou 16/53, 18/62 – 20/74
přihlášeni k trvalému pobytu:
ve volebním okrsku č. 22
Bezručovo nám.
Březinova
je volební místnost v budově
Dělnická
Základní školy a mateřské
Melantrichova
školy Jana Železného Prostěnám. Práce
jov, sídl. Svobody 24/79, ProNerudova 1 – 66
stějov
Plumlovská 55 – 132
pro voliče podle místa, kde jsou
Polská
přihlášeni k trvalému pobytu:
Resslova
Anenská
Ruská
Anglická
Belgická
ve volebním okrsku č. 16 sídl. Svobody 9/30 – 9/33
10/34 – 11/37, 17/54 – 17/61
je volební místnost v budově
Základní školy a mateřské ško- 21/75 – 24/79
ly Melantrichova 60, Prostějov U sv. Anny
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České republiky a do Zastupitelstva Olomouckého kraje
ve volebním okrsku č. 23
je volební místnost v budově
Základní školy a mateřské školy Jana Železného Prostějov,
sídl. Svobody 24/79, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu:
Finská
Francouzská
Holandská
Italská
J.V. Myslbeka 17,19,21
Norská
Švýcarská
ve volebním okrsku č. 24
je volební místnost v budově
Základní školy a mateřské školy Jana Železného Prostějov,
sídl. Svobody 24/79, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu:
Bohumíra Šmerala
Drozdovice
Na hrázi
Průchozí
ve volebním okrsku č. 25
je volební místnost v budově
Mateřské školy Krasice, Moravská 30, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu:
Krasická 10,12,43,45,55,57,59,61
Moravská
ve volebním okrsku č. 26
je volební místnost v budově
Základní školy a mateřské školy Jana Železného Prostějov,
sídl. Svobody 24/79, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu:
Dr. Uhra
Jaroslava Kaštila
Jaroslava Kučery
Javoříčská
Krasická – RD + 41, 47, 49, 51,
53, 53a,
Vasila Škracha
Vícovská
V polích
ve volebním okrsku č. 27
je volební místnost v budově
Základní školy Dr. Horáka 24,
Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu:
Boženy Němcové
Jana Olivetského
Okružní 199 – 215,214
Pod Záhořím
Raisova
Určická
ve volebním okrsku č. 28
je volební místnost v budově
Základní školy Dr. Horáka 24,
Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu:

Bulharská
Dr. Horáka
Okružní 189 – 197a
Rumunská
Stanislava Manharda 1 – 23
Waitova
Werichova

ve volebním okrsku č. 35

je volební místnost v budově
Mateřské školy Dvořákova 5,
Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu:
Dolní 26 – 36
Dvořákova – sudá čísla
ve volebním okrsku č. 29 Letecká
Okružní 57 – 73,
je volební místnost v budově
Reálného gymnázia a základní Šárka 44 – 62
školy Studentská 2, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou ve volebním okrsku č. 36
přihlášeni k trvalému pobytu:
je volební místnost v budově
Družstevní 1 – 9
Mateřské školy Dvořákova 5,
Krokova
Prostějov
Poděbradovo nám.
pro voliče podle místa, kde jsou
Stanislava Manharda 24 – 39
přihlášeni k trvalému pobytu:
Vodní
Dvořákova 1,3
Žeranovská
Ječmínkova
Jezdecká
ve volebním okrsku č. 30 Okružní 89 – 97, 2 –10,
Puškinova
je volební místnost v budově
Základní školy Dr. Horáka 24, Šárka 1 – 23
Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou ve volebním okrsku č. 37
přihlášeni k trvalému pobytu:
je volební místnost v budově
Družstevní 11 – 17
Reálného gymnázia a základní
Mozartova
školy Studentská 2, Prostějov
Okružní 169 – 183
pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu:
ve volebním okrsku č. 31 Lidická
Okružní 75 – 85
je volební místnost v budově
Reálného gymnázia a základní Spitznerova
Studentská
školy Studentská 2, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou Šárka 24 – 42
přihlášeni k trvalému pobytu:
ve volebním okrsku č. 38
Brněnská, Tetín
je volební místnost v budově
ve volebním okrsku č. 32 Mateřské školy Krasice, Moravská 30, Prostějov
je volební místnost v budově
Reálného gymnázia a základní pro voliče podle místa, kde
jsou přihlášeni k trvalému
školy Studentská 2, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou pobytu:
Brodecká
přihlášeni k trvalému pobytu:
Elišky Krásnohorské
Dobrovského
Foersterova 1-7, 29,
Libušinka 4 – 14
Gabriely Preissové
Tylova 18 – 28
Gen. Kraváka
ve volebním okrsku č. 33 Hloučelní
Kelčická
je volební místnost v budově
Reálného gymnázia a základní Josefa Lady
J.V. Myslbeka – rodinné domy
školy Studentská 2, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou Kosířská
Luční
přihlášeni k trvalému pobytu:
Na Brachlavě
Balbínova
Na okraji
Kazín
Na vyhlídce
Pešinova
nám. J.V. Sládka
Tylova 32 – 85
Plumlovská 140 až 186
ve volebním okrsku č. 34 Rudolfa Těsnohlídka
Stroupežnického
je volební místnost v budově
Reálného gymnázia a základní Trnková
Třešňová
školy Studentská 2, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou Zahradní
Západní
přihlášeni k trvalému pobytu:
Zlechovská
Dolní 2 – 115
Kojetínská
ve volebním okrsku č. 39
Mojmírova
Okružní 105 – 131
je volební místnost v budově
Rovná
Domu služeb, Vrahovická 83,
U Spalovny
Prostějov

pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu:
Jana Rokycany
Jaroslava Křičky
Josefa Hory
Kopečného
Krumlovského
Kpt. Nálepky
Poláčkova
Marie Majerové
Smetanova
Střížova
Tylšarova
Vrahovická 46 – 168, 168a,
Zátiší
Zikmunda Wintra

Čechovice 86 E
Čechovická
Duhová
Esperantská
Foersterova 8,9,31 – 41
Habrová
Jabloňová
Ječná
Kaštanová
K rybníku
Leginonářská
Lipová
Luční
Na blatech 1-24, 26-46
Ovesná
Ovocná
Průchodní
ve volebním okrsku č. 40 Plumlovská č.or. 177, 200, 204 +
č.pop. 456
je volební místnost v budově
Domu služeb, Vrahovická 83, Slunečná
Třešňová
Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou 5. května 1 – 8, 10 – 30 sudá
V zahradách
přihlášeni k trvalému pobytu:
Višňová
Bohuslava Martinů
Vřesová
Josefa Suka
Žitná 1 – 12
Kubelíkova
Marie Pujmanové
ve volebním okrsku č. 43
Oskara Nedbala
Otakara Ostrčila
je volební místnost v budově
Průmyslová
ZD Moravan Domamyslice,
Říční
Domamyslická 126
sídl. Svornosti
Prostějov - Domamyslice
Tovární
pro voliče podle místa, kde
Václava Talicha
jsou přihlášeni k trvalému
Vítězslava Nováka
pobytu:
Za drahou
Akátová
Borová
ve volebním okrsku č. 41 Domamyslická
Družební
je volební místnost v budově
Klubovny Čs. armádního sboru Jasanová
Jasmínová
72, Prostějov
pro voliče podle místa, kde Javorová
jsou přihlášeni k trvalému Karafiátová
Kaštanová
pobytu:
Lísková
Čechůvky
Na blatech 25 – 61 lichá
Čs. arm. sboru
Na splávku
Čs. odboje
Olšová
Hrázky
Ořechová
Husitská
Plumlovská č.pop. 381
Ivana Olbrachta
Pod vinohrádkem
Jano Köhlera
Růžová
Jaselská
Šeříková
Karolíny Světlé
Šípková
Kyjevská
5. května 9 – 19 lichá
|Košická
32 – 56 sudá
Majakovského
V loučkách
Mikoláše Alše
Vrbová
Petra Jilemnického
Za humny
Prešovská
Žitná 14 – 22
Sokolovská
Trpínky
ve volebním okrsku č. 44
U cihelny
Vrahovická do konce
je volební místnost v budově
Klubovny Žešov č. 39 (bývalá
ve volebním okrsku č. 42 budova MNV)
pro voliče podle místa, kde
je volební místnost v budově
Klubovny, Čechovická 68 (bý- jsou přihlášeni k trvalému
pobytu:
valá budova MNV)
Žešov
Prostějov - Čechovice
pro voliče podle místa, kde ÚSP Martinákova 9
jsou přihlášeni k trvalému ÚSP Nerudova 70
ÚSP Lidická 86
pobytu:

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky anebo cestovním průkazem.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční: v pátek dne 19. října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 20. října 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.
V Prostějově dne 12. 9. 2012

Miroslav Pišťák v. r.
primátor statutárního města Prostějova
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Hledáte vhodnou střední školu pro vaše dítě?
Myslíte na jeho uplatnitelnost po ukončení školy?
Dne 18. října 2012 v 13.30 hodin se
uskuteční v prostorách SOŠ průmyslové
a SOU strojírenského Prostějov, Lidická č. 4, ve spolupráci s Hospodářskou
komorou ČR, Úřadem práce ČR a
významnými zaměstnavateli, akce s názvem: „STROJAŘI JSOU STÁLE V KURZU“.
Je určena zejména žákům 9. tříd ZŠ,
kteří se právě rozhodují o svém budoucím povolání, vybírají vhodný obor
studia a střední školu, dále jejich rodičům
a výchovným poradcům, působícím na
ZŠ, a případným dalším zájemcům o
strojírenství z řad veřejnosti.
Představitelé firem MUBEA - HZP
s.r.o., PRECIOSA, a.s. a WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o. seznámí

přítomné např. s historií firmy, výrobním programem, pracovními profesemi, požadavky na absolventy škol,
možnostmi jejich uplatnění a kariérním
růstem, dále s nabídkou exkurzí pro
zájemce, spoluprací se školami, sociálním programem apod.
Člen vedení ÚP poskytne údaje o
vývoji situace na trhu práce se zaměřením
na oblast strojírenství, o možnostech
uplatnění absolventů a požadavcích
zaměstnavatelů na strojírenské pracovní
pozice v Olomouckém kraji.
Ředitelka Okresní hospodářské
komory v Prostějově stručně
pohovoří o prioritním významu a
zastoupení strojírenství v našem
okrese a seznámí přítomné s

možnostmi získání stipendií u vybraných oborů.
Zástupce vedení SOŠ průmyslové a
SOU strojírenského Prostějov bude informovat přítomné o hlavních učebních
a studijních oborech, které škola vyučuje,
jejich perspektivou v souvislosti s uplatnitelností na trhu práce a nabídne
možnost prohlídky učeben a dílen po
ukončení programu.
Během přednášek budou mít
zúčastnění možnost pokládat dotazy a

dozvědět se další podrobnosti, které nebyly v prezentacích jednotlivých vystupujících uvedeny. Akce potrvá přibližně
60-90 minut. Účast na ní je zcela zdarma.
Půjde o jedinečnou příležitost, jak
získat další informace, užitečné při
rozhodování se o volbě vhodného
oboru, uplatnitelného na trhu práce
po ukončení studia. Správnou volbou
dalšího směru vzdělávání snížíte riziko
budoucí nezaměstnanosti. Strojaři jsou
stále v kurzu.

Okresní hospodářská komora v Prostějově informuje
Projekt Business Point
OHK v PV je jedním z partnerů projektu realizovaného na území Olomouckého kraje Krajskou hospodářskou komorou OK. Mezi hlavní aktivity náleží
vytvoření sítě konzultačních a informačních center pro podnikatele v Olomouckém kraji s hlavním zaměřením na podporu mezinárodního obchodu, navázání
mezinárodních spoluprací, podpora inovace výrobních technologických procesů
a finálních výrobků a v neposlední řadě
odborné vzdělávání podnikatelů. Projekt
je realizován za finanční podpory Olomouckého kraje.
Program INOSTART – úvěry na inovace pro podnikatele s krátkou historií
Od 10. září 2012 přijímá Českomoravská záruční a rozvojová banka žádosti
o zvýhodněné záruky k úvěrům, které
poskytuje Česká spořitelna v programu
INOSTART na projekty realizované na
území Moravskoslezského a Olomouckého kraje.
Program INOSTART je financován
z prostředků Programu švýcarsko-české spolupráce. Malí podnikatelé s kratší
historií mohou získat záruku k úvěru na
inovativní projekt a bezplatné poradenské
služby od České spořitelny.
Podpora je určena malým podnikatelům s max. 50 zaměstnanci, kteří svou
podnikatelskou činnost nezahájili dříve
než 3 roky před podáním žádosti o úvěr.

Výše úvěru se může pohybovat v rozmezí 0,5 mil. Kč až 15 mil. Kč, maximální
doba splatnosti úvěru je 5 let od data první splátky jistiny a odklad splátek jistiny
může být až o tři roky. Podmínky úvěru
umožní financovat způsobilé výdaje u
projektů zaměřených na tvorbu nových
nebo zlepšení existujících výrobních
technologií, výrobků a poskytovaných
služeb.
Žádost o záruku podává žadatel prostřednictvím poboček České spořitelny.
Další informace k podmínkám úvěru
a záruk jsou dostupné na www.csas.cz/
inostart.
Projekt Moudré podnikání žen
V současné době je realizován zajímavý vzdělávací projekt Moudré podnikání žen, který je zaměřen na cílovou skupinu - ženy. Zapojit se mohou
ženy různého věku a profesí (25-65
let), které vážně uvažují o podnikání, i
ženy, které již podnikají a chtějí získat
zdarma zajímavé informace. Nenechejte si ujít jedinečnou příležitost k účasti
v tomto projektu, podrobnější info získáte v kanceláři OHK.
Novinka v rámci služeb
CzechPointu:
Nově a na počkání u nás získáte výpis
z trestního rejstříku právnických osob,
stačí znát pouze IČ firmy.

Semináře připravené
na říjen-prosinec 2012:
3.10. – FACEBOOK a jeho marketingové využití – přednáší Ing. Ráma Rajnošek –Executive Direktor a konzultant
pro komunikační strategie.
23.10. – Obchodně – právní problematika v Německu a Rakousku – přednáší Dr. Marcella Pavelka – německá
advokátka zastupující české firmy v Německu
15.11. – Důchodové pojištění-změny v roce 2013 /ve spolupráci s OSSZ
v Prostějově/ – přednáší Bc. Taťána
Sojková – zkušená a uznávaná lektorka
v oblasti důchodového pojištění
28.11. – Daň z příjmu fyzických a
právnických osob 2012-2013 – přednáší Ing. Karel Kvítek – FÚ Olomouc
6.12. – Roční zúčtování mezd za rok
2012 a změny 2013 – přednáší Ing. Milan Lošťák – zástupce ředitele Finančního úřadu v Olomouci, aktivně se zabývá

publikační a přednáškovou činností týkající se daňové problematiky
12.12. – Uplatňování DPH v roce
2012 a změny v roce 2013 – přednáší
Ing. Dagmar Fitříková - vysoce uznávaný expert na daň z přidané hodnoty,
autorka mnoha praktických průvodců a
manuálů pro plátce DPH
Kontaktní info v případě zájmu o seminář či účast v projektu Moudré podnikání žen:
Tel. č. 582332721, 582332489, email:
ohkpv@ohkpv.cz , web: www.ohkpv.cz
Poděkování statutárnímu
městu Prostějovu
za poskytnutí VFP
OHK v Prostějově si dovoluje touto
cestou poděkovat statutárnímu městu
Prostějovu za poskytnutí veřejné finanční podpory na projekt „Informační a internetové místo při OHK v Prostějově
pro rok 2012“.
Díky tomuto projektu mají podnikatelé usnadněný přístup k aktuálním a
kvalifikovaným informacím z podnikatelského prostředí. Cílovou skupinu tvoří
nejen podnikatelé, ale i nezaměstnaní,
kteří mají zdarma přístup na internet a
mají tak další možnost při hledání vhodného zaměstnání. Při realizaci tohoto
projektu úzce spolupracujeme s Úřadem
práce v Prostějově. Helena Chalánková
Ředitelka OHK v Prostějově
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Průmyslová zóna II. - Investoři
Navazujeme na text z minulých Radničních listů a dnes je na řadě rekapitulace
investorů, kteří v průmyslové zóně působí.
Investoři
Prvním novým přicházejícím investorem
do průmyslové zóny byla japonská společnost Toray Textiles Central Europe s.r.o.,
která od města vykoupila pozemky o rozloze
cca 25 ha. Od roku 1997 zahájila působení
v Prostějově výrobou syntetických podšívkových tkanin, kterou pak rozšířila na výrobu
tkanin pro airbagy. V blízkosti areálu Toray
od roku 1999 začala vyrábět ventilové magnety společnost německého investora s dnešním názvem Kendrion (Prostějov) s.r.o.
Investoři v sektorech A, B a C
Od roku 2003 začala nově připravená zóna
plnit svou funkci. V tomto roce bylo 6,5 ha
pozemků prodáno společnosti HOPI s.r.o.
za účelem výstavby logistického areálu pro
uskladnění potravinářského zboží. V témže
roce na sektoru B investor Ile Noire, s.r.o.
koupil téměř 2 ha pozemků, na kterých
byla zrealizována výstavba areálu Buderus – tepelná technika Praha a dále areálu
pro skladování dílů garážových vrat nizozemského investora - Doco International
Central Europe s.r.o. V roce 2005 dále
do sektoru B přichází další investoři: 2 ha
pozemků získala společnost SPEDITION FEICO, spol. s r.o. (celní služby, disINZERCE

tribuce zboží, mezinárodní zasilatelství),
Windmöller & Hölscher Prostějov s.r.o.
(německý investor) na ploše cca 3 ha byla
realizována výstavba areálu na kompletaci
strojů pro obalovou techniku. Pro výrobní
a logistické centrum kancelářské techniky pro ČR a SR společnosti MICOS spol.
s r.o. bylo prodáno necelých 1,5 ha městských pozemků. V roce 2006 zakoupila
společnost ALORA, s.r.o. pozemky o výměře cca 0,5 ha a v roce 2007 zbývající část

sektorů A (plocha nad HOPI) o výměře 8
ha byla prodána místnímu tradičnímu výrobci Železárny- Annahütte, spol. s r.o.
Investoři v sektoru G
V roce 2005 probíhala příprava nového sektoru průmyslové zóny a toho využila společnost
Mubea IT Spring Wire s.r.o. a získala od města
více než 13 ha plochy pro vybudování dalšího
závodu na výrobu automobilových součástek
a dílů (výroba probíhá i v komplexu železáren
na Dolní ul.). V roce 2006 probíhaly další prodeje pozemků: cca 1 ha držovické společnosti
GALVA s.r.o. a Modřanské potrubní a.s. (dnes
MODŘANY Power a.s.) více než 7 ha plochy
za účelem výroby parovodů a teplovodů. V současné době probíhají jednání s další společností,
která uvažuje o převzetí závazků k těmto pozemkům. V roce 2007 odkoupila plochu 3 ha
v jižní části sektoru G v blízkosti ul. Kojetínská
společnost DULWICH TRADE a.s. z Olomouce, ale po přehodnocení svého záměru
uvolnila tyto výborně situované pozemky a provedla s městem směnu za pozemky nezainvestované, na které je v současné době vybudována
fotovoltaická elektrárna (východní část sektoru
G). Následující rok kupuje Moravia Energo, a.s.
nyní pražská Gama Investment a.s. od města 1,5
ha pozemků za účelem výstavby paraplynové
elektrárny, v současné době je spuštěn zkušební
provoz. Areál je vybudován v jižní části sektoru
G v sousedství křižovatky ul. Kojetínská a Rov-

ná (páteřní komunikace přes sektor G propojující ul. Kojetínskou a Kralickou). Východně přes
komunikaci je již zrealizována výstavba areálu
Weber Terranova a.s. pro výrobu omítkových
směsí na ploše 3 ha, prodej pozemků se uskutečnil v roce 2010. V tomto roce byl schválen
prodej pozemků o výměře 3 ha na k.ú. Kralice
na Hané společnosti SOLARIS Tech s.r.o., která další okolní pozemky vykoupila i od jiných
vlastníků. Volný pozemek v ul. U Spalovny v samotné západní části sektoru G o výměře 0,75 ha
si koupila společnost MARTEK MEDICAL a.s.
a vybudovala školicí středisko a skladové prostory pro výdej zdravotnických prostředků. Dosud posledním investorem, který má schválen
prodej pozemků z vlastnictví města Prostějova
je společnost ADD Investment s.r.o., která na
ploše 0,5 ha vybuduje distribuční sklad u nájezdu na rychlostní komunikaci směr Olomouc.
Aktuálně je v průmyslové zóně ve fázi řízení
o umístění stavby záměr společnosti TAKENAKA EUROPE GmbH na výstavbu haly na
výrobu tiskových desek pro bezvodý ofsetový
tisk. Výrobní provoz je v rámci stávajícího areálu společnosti Toray plánován jako třísměnný,
administrativní provoz bude jednosměnný. Při
plné kapacitě (cca rok 2017) se předpokládá vytvoření 60 nových výrobních pracovních pozic
a 15 administrativních pracovních míst.
-ORIPříště: Budoucnost a možnosti dalších
rozvojových ploch

Informace ze sociální a zdravotní komise
V září jednala Komise
sociální a zdravotní, jež
je poradním orgánem
Rady statutárního města
Prostějova. Na programu
bylo mimo jiné projednání žádostí o veřejnou finanční podporu a agenda
přidělení bytů v domech
s pečovatelskou službou.
Komise se schází jednou
měsíčně, pokud se vyskytne neodkladná záležitost
ze sociální nebo zdravotní
oblasti, zasedne operativně v mimořádném
termínu. "Na pravidelné zářijové schůzi jsme
projednali připravovaný materiál do rady
města, v němž jsme doporučili přidělení veřejné finanční podpory několika žadatelům.
Jejich schválení mají v kompetenci orgány
města," uvedl Pavel Holík, předseda sociální
a zdravotní komise.

Zkušenost a odbornost
členů komise je zárukou
úspěšné realizace sociální
politiky, jež je hlavním
posláním tohoto poradního orgánu radních.
Velkým přínosem je pozice předsedy komise,
MUDr. Pavla Holíka,
dlouholetého
ředitele
Zdravotní
záchranné
služby v Prostějově. V
současné době zastupuje
náš region jako poslanec
v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR,
připomínkuje a předkládá legislativní
návrhy. Je členem Rady Olomouckého
kraje. Jeho výhodou je sepětí parlamentní politiky s regionální a komunální, navíc si i přes velké pracovní vytížení
zachovává kontakt s lékařskou praxí.
-red-
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Přehled odchycených psů v Prostějově, které je možné si osvojit
Voříšek - útulek pro psy, adresa: Samota 133, 798 58 Čechy pod Kosířem. Telefon: +420 776 189 235, E-mail: info@vorisek.org, webové stránky: http://www.vorisek.org/

Evid. č. 375/12 (Frisco) – pes, kříženec

Evid. č. 374/12 (Colombo) – pes, kříženec

Evid. č. 383/12 (Dona) – fena, kříženec

Dračí lodě (dragonboat) a Prostějov?
Nábor členů do ženského týmu
Jednou z moderních zábavně sportovních aktivit s rozsáhlou organizační
základnou v mnoha zemích světa, tedy i
v České republice jsou Dračí lodě, anglicky „dragonboat“.
V podstatě jde o silové závody lodí speciální konstrukce s mnohaletou tradicí.
Posádky tvoří týmy, které reprezentují různé sportovní kluby, různé zájmové skupiny
jako např. zaměstnanci jedné organizace
nebo firmy, politické strany, obce nebo jejich části, ale i jsou i týmy, kde členy posádky
spojuje pouze členství v takovém týmu a samozřejmě nadšení pro tento druh sportu, a
možná chcete-li zábavy. Více o této aktivitě
na: http://www.vsj.estranky.cz/
A jak je na tom Prostějov?
V dobách, kdy Plumlovská přehrada
byla ještě přehradou, se zde pravidelně
konaly závody dračích lodí a prvních ročníků se účastnila spousta místních nadšenců všech věkových i výkonnostních
kategorií. Zřejmě ona ztráta vodní plochy
je v Prostějově a okolí příčinou postupné

ztráty zájmu o Dračí lodě. Místní patrioty
ovšem můžeme uklidnit, neboť doposud
žije a dál bojuje poslední posádka reprezentující Prostějov, resp. místní část Vrahovice. Tento ryze amatérský tým nese
poněkud recesistický název „Vrahovická
sací jednotka“ (VSJ).
Jádrem týmu jsou kapitán Tomáš
Dolák „Dolis“ a bubeník Iva Kučerová
„Ivča“. Pohon lodi tvoří spolu s kapitánem dalších 19 členů posádky s vypilovaným stylem synchronizovaného pádlování. Samozřejmostí jsou i náhradníci
pro případ absence stálé posádky, která
se v průběhu existence přirozeně obměňuje.
VSJ odpádlovala už 5. ročník závodů a na
další ročník se už připravuje.
V celorepublikové soutěži „Dragon Boat
Grand Prix 2012“ je VSJ aktuálně na průběžném 36. místě z celkového počtu 241
evidovaných posádek, což sice není umístění „na bedně“, ale rozhodně se VSJ a
Vrahovice, resp. Prostějov, nemá za co

stydět. Přitom tento tým už svým názvem
prozrazuje, že vedle číselných výsledků je
cílem a smyslem účasti na závodech dobrý pocit z aktivního odpočinku, dobré
party a krásné vzpomínky plné bojovných
emocí.
V samostatné kategorii „ženské posádky“
se účastní obvykle tak málo týmů, že zisk
INZERCE

dobrého umístění je více než pravděpodobný a docela možný je i „výstup na bednu“.
Ženy a dívky jakéhokoliv věku a fyzické
zdatnosti, které zaujal tento amatérský
sport plný zábavy a mají chuť se stát členkou nového ženského týmu, se mohou
přihlásit na tel 721 671 990 nebo e-mailu:
libolibor@gmail.com.
-red-
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NAŠE KOSMETIÈKY VÁM DOPORUÈÍ CO JE PRÁVÌ PRO VÁS NEJLEPŠÍ

Ve čtvrtek 11. října v 16 hodin,
tentokrát po čtvrt roce opět u Lidové hvězdárny v Kolářových sadech v
Prostějově, máte možnost dozvědět
se vše potřebné o nordic walkingu a
vyzkoušet si techniku této zdraví velmi prospěšné chůze se speciálními
holemi. Poslední letošní lekce v rámci
projektu Zdravé město Prostějov se

uskuteční v listopadu. Přesný termín
najdete v Radničních listech.
Zájemci, kteří nemají vlastní hole, se musejí předem přihlásit na telefonu 732 635
360 nebo mailem na adrese sehnalovalenka@seznam.cz a uvést svou výšku, abych
jim mohla vzít správné hole k zapůjčení.
Na setkání se těší cvičitelka
Lenka Sehnalová

NABÍDKA PRO VAŠE RUCE - VINNÁ TERAPIE
REGENERACE-OMLAZENÍ - HYDRATACE

32'=,0-(,'(É/1Ìÿ$6352TRVALÉ
ODSTRANÌNÍ CHLOUPKÙ FOTODEPILACÍ

INFORMUJTE SE O VÝHODNÝCH BALÍÈCÍCH

AbcRW]<OWag0ZOV]aZOd]dO&>`]abX]d
Tel.: 582 346 071, vackarova@naisy.cz
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Recyklací vysloužilých elektrozařízení...
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Odevzdávat vysloužilá elektrozařízení
na místa zpětného odběru se opravdu vyplatí!
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Rezidence Florián
Prostějov
Projekt zahrnuje výstavbu
bytového domu v areálu
bývalého pivovaru
v Prostějově.
k dispozici 32 bytových
a 6 komerčních jednotek
různé varianty dispozic 1+kk
až 4+kk,každá byt. jednotka má
balkon nebo terasu
k dispozici sklepy či komory
a garážovi stání
kolaudace 9/2012

OTEVŘENA NOVÁ PROVOZOVNA
na ul. Svatoplukova U HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ
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Kniha o Ezechielu Ambrosovi
Z hudebních dějin Prostějova posledních desetiletí 19. století a počátku století následujícího je občanům
našeho města, zajímajících se o historii zdejšího hudebního života, dobře
znám skladatel Vladimír Ambros. Je
tomu tak zejména proto, že jeho jméno nese prostějovská hudební škola a
kdysi dávno jsme měli možnost vidět
na zdejším jevišti jeho operu Maryla,
nastudovanou olomouckým operním
souborem. Většina z nás také ví, že už
INZERCE

koncem 19. století zde působily pěvecké sbory Orlice a Vlastimila, a to je asi
tak všechno.
Ale toto „všechno“, které je velmi neúplné, je spjato se jménem člověka, který
doposud stál ve stínu pozornosti hudebního dějepisectví nejen našeho města, ale
i celého středomoravského regionu. Vladimír Ambros totiž byl synem Ezechiela
Ambrose, osobnosti, která se významně a
tvořivě podílela na prostějovském hudebním životě v letech 1888 – 1915. V tomto

období zde Ezechiel Ambros mj. působil
jako sbormistr Orlice a Vlastimily, založil
Farní cyrilskou jednotu, byl regenschorim
farního kostela Povýšení sv. Kříže, vyučoval nepovinný zpěv na gymnáziu, spoluzaložil Orchestrální sdružení, komponoval
a organizoval koncerty. Jeho největší zásluhou však zůstává až do dnešních časů
založení Městské hudební a zpěvní školy
(1888), jak se původně jmenovala škola,
která dodnes plní funkci, kterou jí její zakladatel určil. Ezechiel Ambros tedy žil vel-

mi bohatě a intenzita jeho práce zanechala
v prostějovském hudebním dění výraznou
stopu, na niž mohli navázat jeho následovníci, z nichž vzpomeňme alespoň Viléma
Steinmanna.
Ambros starší však konečně našel
v nedávné době muzikologa, který se ujal
úkolu zmapovat jeho život umělecký i
lidský, a vyplnit tak tuto citelnou mezeru v dějinách prostějovské kultury. Paní
PhDr. Ingrid Silné, PhD., prostějovské
rodačce i jeho stálé obyvatelce, se podařilo po intenzívním bádání v řadě archivů, muzeí a sbírek vytvořit monografii
(Ezechiel Ambros, Olomouc 2011), která
postihla v celé šíři i pestrosti Ambrosův
život i v době před příchodem do Prostějova, takže text podává informace také o
jeho působení v Kroměříži v letech 18821888. Knížku doprovází řada dobových
fotografií, které jsou spoluaktéry děje, ať
už jsou to osoby, objekty či archivní dokumenty.
Půvabná obálka knížky s Ambrosovým
portrétem a dvěma historickými záběry
Kroměříže a Prostějova se na nás dívá už
nějaký čas z výlohy knihkupectví vedle radnice a zve další zájemce, aby ji vzali do ruky,
zalistovali v ní a případně zakoupili do své
knihovny. Autorky samé se budeme moci
dále ptát na vše kolem Ezechiela Ambrose na její přednášce, která se uskuteční
v Městské knihovně ve čtvrtek 25. října
v 17 hodin. Téměř po celý říjen bude o této
nevšední osobnosti vyprávět také výstava,
instalovaná rovněž v prostorách knihovny.
Jitka Balatková

Na
N
ap
památku
amátku
zmizelých
zmizelých
sousedů…
sousedů…
Obracíme se na vás s následující prosbou. Kdybyste mohli prohlédnout své staré
fotografie, či fotografie po příbuzných, na
kterých by mohly být buďto
a/ školní fotografie dětí či studentů, narozených v období let 1915 - 1933
b/ fotografie zaměstnanců či úřadů či
obchodů a továren v rozmezí let 1915 - 1939
c/ rodinné fotografie
na nichž by se mohli nacházet naši
bývalí židovští
sousedé, kteří byli
zavražděni v době holocaustu. Nevadí,
pokud nebudou fotografie popsány, zatím
žijí ještě svědkové, kteří by je mohli poznat
a identifikovat. Fotografie budou elektronickou cestou okopírovány a zaslány do
Nadace terezínských studií, která postupně
doplňuje archiv obětí holocaustu. Budou také zveřejněny na internetových
stránkách města v kategorii Oběti holocaustu z Prostějova.
Fotografie prosím přineste v obálce
s nápisem Zmizelí sousedé a případným
kontaktem na vás (z důvodu vrácení
materiálů) do Regionálního informačního
centra – v zámku.
Děkujeme
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Fotografická soutěž
pro studenty
středních škol
Evropa všude, kam se podívám, je
název fotografické soutěže, kterou
vyhlásí 1. 10. 2012 zájmové sdružení právnických osob OK4EU. Soutěž
je určena studentům středních škol
a víceletých gymnázií. Studenti budou moci vybírat ze tří tematických
kategorií: Já a Evropská unie, Jak je
Evropská unie vidět v mém regionu a
Moje škola a Evropská unie. Soutěží
se o hodnotné ceny, vítěz v každé kategorii získá zájezd do Bruselu spojený s návštěvou evropských institucí.
Fotografie budou přijímány na email:
soutez@ok4eu.cz, případně poštou na
adresu sdružení do pondělí 19. 11.
2012 v 12.00 hodin, kdy bude soutěž
ukončena. Slavnostní vyhlášení výsledků a ocenění vítězů se uskuteční
v prosinci 2012.
Aktuální informace o soutěži budou
pravidelně zveřejňovány na stránkách
sdružení OK4EU, které zastupuje zájmy Olomouckého kraje při EU: www.
ok4eu.cz. Kontaktní osoba: Blanka
Poštulková postulkova@ok4eu.cz
Těšíme se na vaše zajímavé fotografie!

Adrenalinový
tábor
Děkujeme všem účastníkům Adrenalinových táborů I.a II. za skvělou atmosféru,
nasazení ve všech aktivitách a těšíme se na
Vás příští léto již na 5. ročníku Adrenalinového tábora.
Hlavní vedoucí: Mgr.Dalibor Ovečka
a jeho team
rozsáhlejší fotogalerie
z obou turnusů naleznete
na www.facebook.com/oveckovi

Město kofinancuje projekt
„Na kole biokoridorem
Hloučela v Prostějově“
Statutární město Prostějov uspělo se žádostí o evropské peníze z Regionálního
operačního programu Střední Morava na
projekt „Na kole biokoridorem Hloučela
v Prostějově.“
„Celkové výdaje projektu se předpokládají ve výši
9.319.526 Kč. Město požádalo o dotaci v květnu
tohoto roku. Z regionálního operačního programu
půjde na program dotace ve výši 85% celkových
nákladů, město se na projektu bude podílet částkou
1,456 milionu korun,“ upřesnil náměstek primátora
Zdeněk Fišer.
Mgr. Jana Gáborová,
mluvčí Magistrátu města Prostějova
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KLIMATEX v Prostějově – funkční oblečení pro outdoor a sport
Co určuje funkčnost?
Funkční prádlo je vyrobeno z materiálu, který
má minimální nasákavost, neváže vlhkost, ale
díky konstrukci pleteniny ji transportuje na
povrch, kde se snáze odpaří. Veškeré přírodní
materiály - textilní vlákna - mají jednu velkou
nevýhodu. Tou je schopnost trvale zadržovat
vlhkost. Nasákavost vlny je cca 15% z celkového objemu a u bavlny přibližně 8%. Malé
porovnání se syntetickými vlákny: u polyesterové vlákna (PES) je to 0,5% a polypropylenové (POP) pouze 0,05%. Slušný rozdíl, ne? A
právě tento parametr je rozhodující pro to, zda
si udržíme pocit tělesné pohody při sportu.
Jak správně „vrstvit“ oblečení
Při sportu je důležité mít optimální tělesnou
teplotu a vlhkost pokožky. Chcete-li podávat
optimální výkon, pak je důležité, abyste nevynakládali zbytečně energii na ochlazování
či zahřívání organismu, cítili jste se pohodlně
a byli schopni dělat pohyby v plném rozsahu.
U termoregulace je důležitý odvod potu od
pokožky ven skrze všechny vrstvy ošacení.
Záleží tedy na systému vrstev, které na sebe
obléknete. Cílem je, aby počet těchto vrstev
byl co nejmenší.

Jestliže si jako spodní vrstvu vezmete své
oblíbené bavlněné tričko, máte jednu jistotu, že po prvním zpocení budete „plavat“ a
se střídavými pocity zimy vám to spolehlivě
vydrží až do konce dne.
Dnes je nejčastěji používaným systémem
vrstvení „třívrstvý“ systém složený z:
funkčního prádla, tepelně-izolační vrstvy a
ochranné vrstvy.
První vrstva (sací) odvádí pot od pokožky
směrem do ostatních vrstev a udržuje ji tak
neustále v suchu.
Druhá vrstva (izolační) plní především
funkci termoizolační a pomáhá odvádět
pot ve formě vodní páry do dalších vrstev.
Třetí vrstva (ochranná) tvoří bariéru mezi
organismem a okolím a chrání tak tělo před
nepříznivým počasím.

Sortiment KLIMATEX
Postupným vývojem se portfolio značky KLIMATEX značně rozšířilo. K ucelené nabídce
spodního prádla se společnost zaměřila na
veškerý sortiment oblečení pro outdoor, sport
i běžné nošení. Pod značkou KLIMATEX
dnes najdete kromě výše zmíněného spod-

ního prádla také outdoorové kalhoty, softshellové a lyžařské kalhoty, mikiny, pulovry,
softshellové, zimní a lyžařské bundy, cyklodresy, cyklokalhoty, rukavice, čepice ponožky
a další doplňky, které určitě každý využije při
různorodých zátěžových aktivitách. Na rozdíl
od ostatních konkurenčních značek je 95%
všech produktů značky KLIMATEX vyrobeno výhradně z funkčních materiálů, což
zaručuje spolehlivost a kvalitu tohoto zboží.
Výrobce značky KLIMATEX vyrábí i široký
sortiment špičkových zdravotnických textilních materiálů a tyto jsou testovány stejně
náročně jako vzorky funkčního prádla.

Nová prodejna KLIMATEX
v Prostějově
Nová autorizovaná prodejna KLIMATEX
bude otevřena v Prostějově na Floriánském
náměstí 6 (vedle lázní) od 1. 10. 2012. Právě
tento den zde můžete pořídit veškerý sortiment se slevou 15% (sleva se bude vztahovat
i na zlevněné zboží). Koupě funkčního sportovního oblečení není nijak složitá záležitost,
ale vyplatí se nechat si poradit přímo na prodejně, kde vám o výrobcích prozradí více.

Proč kupovat právě
KLIMATEX?

tradiční česká firma

historicky prověřená kvalita výrobků

95% výrobků je vyrobeno výhradně
z funkčních materiálů

výrobky jsou vhodné jak pro zátěžové
aktivity, tak i pro běžné denní nošení

prodej za internetové ceny

široká nabídka zboží

Prodejna
KLIMATEX
Floriánské nám. 6, Prostějov
Ing. Martina Kratochvílová
mobil: 777 676 855
E-mail: martakrta@seznam.cz

Otevírací doba:
pondělí až pátek:
sobota:

9.00 - 17.30 hodin
9.00 - 11.30 hodin
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Školství
a sociální oblast

Kaleidoskop
informací

Volný čas

SSport
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WORLD CUP & OPEN EUROPEAN
CHAMPIONSHIPS LETIŠTĚ PROSTĚJOV
Světový pohár a mistrovství Evropy v parašutismu 2012 se uskutečnil ve dnech 27. 8. - 1. 9. 2012
na největším parašutistickém letišti v České republice v Prostějově.
Soutěžilo se v následujících disciplínách.
1/ skupinová akrobacie čtyř a osmičlenných tické umělecké kreace, při kterých jsou schopni
družstev 2/ vertikální skupinová akrobacie – si i v rychlostech okolo 300km/h chodit po
čtyřčlenná družstva stihnou až 35 změn během hlavě, rotovat kolem všech tří os a držet se nebo
pracovního času 30 sec., a to vše hlavou dolů dělat jiné neuvěřitelné akrobatické kousky při
při rychlostech i více než 300km/h. 3/ freestyle, této vysoké vertikální i vzájemné rychlosti!
Účastníkům i návštěvníkům přinesla tato
který se nejvíce podobný vzdušnému baletu. 4/
freefly, kdy trojice parašutistů předvádí akroba- akce nezapomenutelné zážitky

INZERCE

O POHÁR
Á PRIMÁTORA
Á
v orientačním sprintu

5. 10. 2012

Historické centrum Olomouce
Start a cíl na Horním náměstí

Mediální partneři

