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Dne 6. prosince 2007 byli v obřadní síni prostějovské 
radnice slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní 
knihy města Prostějova tito noví občánci města Prostějo-
va: 

František DOLEŽEL, Barbora TICHÁČKOVÁ, Simona 
JURNÍČKOVÁ, Tomáš HALÍŘ, Michaela Meredith TEPRO-
VÁ, Michal PŘIKRYL, Eliška PŘIKRYLOVÁ, Patrik JURÁŠEK, 
Hana DOLEŽALOVÁ, Michaela DAŠKOVÁ, David NAVRÁ-
TIL, Jindřich POLCR, Aleš OTÁHAL, Marek OTÁHAL, Klára 
KUBEŠOVÁ, Noemi MORAVČÍKOVÁ, Natálie GRIGELO-
VÁ, David GÁL, David POLÁK, Jakub FRKAL, Jakub HAPL, 
Martin CHYTKA, Natálie STROUHALOVÁ, Eliška KOZÁ-
KOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Michaela BRTNÍKOVÁ.

Noví občánci města Prostějova 

Společenský dům Prostějov vás zve na 
vánoční jarmark, který se uskuteční v pátek 
14. a v sobotu 15. prosince ve foyer Spo-
lečenského domu v Komenského ulici. 
Pro návštěvníky budou připraveny ukázky 
lidové tvořivosti - paličkování, pletení koší-
ků, háčkování a vánoční květinové vazby. 
Výstava bude  prodejní, takže si zde můžete 
vybrat  i drobné dárky pod stromeček. Pestrá 
nabídka bude mimo jiné zahrnovat dřevěné 
hračky, vizovické pečivo, předměty ze šustí 
a slámy, keramiku, ručně malovaná trička, 

tkané koberečky či pletené košíky. Na své si 
přijdou i milovníci pravé medoviny.

Výstava bude otevřena v pátek 14. prosin-
ce od 9 do 17 hodin a v sobotu 15. prosince 
od 8 do 14 hodin. 

Vánoční jarmark vyvrcholí v sobotu 15. 
prosince na prostranství před Společenským 
domem zabíjačkovými hody, které budou 
probíhat od 9 do 14 hodin. Návštěvníci 
na nich budou moci ochutnat zabíjačkové 
lahůdky a nakoupit si dobroty na vánoční 
stůl.

Vánoční jarmark ve Společenském 
domě vyvrcholí zabíjačkovými hody 

V letošním roce bylo v obřadní síni 
prostějovské radnice přivítáno do života 
a zapsáno do pamětní knihy města Pros-
tějova celkem 424 dětí, z toho 212 dívek, 
212 chlapců.

Dvojčata se mezi nimi vyskytla celkem 
desetkrát – z toho ve třech případech tvo-
řily pár holčičky, ve dvou chlapci a pětkrát 
byl pár smíšený. 

Nejoblíbenějšími dívčími jmény byla 
jména Anna (9x), Barbora (9x), Nela (9x), 
Tereza (9x), Adéla (8x), Michaela (7x).

Chlapci dostávali nejčastěji jména 
Tomáš (16x), Jakub (14x), David (11x), 
Jan (11x), Filip (10x) a Michal (10x).

Mezi méně obvyklá dívčí jména se 
zařadila Alex, Claudie, Chanel, Melisa, 
Noemi, Tina, Zdislava, Zohra.

Méně obvyklými chlapeckými jmé-
ny byla jména Fabricio, Kevin, Lukas, 
Nikolas, Oliver, Sebastian, Tobiáš.

Zdvojená jména dávali rodiče častě-
ji dívkám: Anna Mária, Anna Valentýna, 
Emma Elena, Karolína Stella, Michaela 
Meredith, Nicol Veronika, Rozálie Karo-
lína, Viktorie Nina než chlapcům: Alex 
Matias, Samuel Jason.

Přehled jmen, která v letošním roce 
dostali noví občánci Prostějova  

dívky  chlapci
Adéla 8 Adam 6
Adriana 4 Aleš 2
Agáta 1 Alex Matias 1
Agatha 1  Albert 1
Alex 1 Antonín 2
Alexandra 3 Daniel 7
Alice 1 David 11
Amálie 1 Denis 1 
Anna 9 Dominik 5
Anna Mária 1 Fabricio 1 
Anna Valentýna 1 Filip 10
Andrea 3 František 2 
Aneta 2 Jáchym 2
Anežka 1 Jakub 14
Barbora 9 Jan 11
Bára 1 Jaromír 2 
Beata 1 Jaroslav 2
Claudie 1 Jindřich 1 
Daniela 3 Jiří 4 
Denisa 1 Jonáš 2
Dominika 1 Josef 4 
Elena 2 Karel 3 
Ellen 1 Kevin 1 
Eliška 5 Libor 1 
Emma Elena 1 Lubomír 1 
Eva 3 Lukas 1
Ema 1 Lukáš 8 

Hana 1 Marek 6 
Chanel 1 Martin 9
Isabel 1 Matěj 3
Jana  1 Matouš 1 
Johana 2 Matyáš 4
Jolana 2 Matyáš Jan 1
Julie 2 Michal 10
Karla 1 Michael 1 
Karolína 7 Mikuláš 1
Karolína Stella 1 Miroslav 1 
Kateřina 6 Nikolas 1 
Klára 5 Oliver 1
Klaudie 1 Ondřej 8
Kristýna 5 Patrik 6 
Lenka 2 Pavel 4
Linda 2 Petr 2 
Lucie 5 Radek 1
Lýdie 1 Radim 4 
Mariana 1 Robin 2
Marie 2 Samuel 3
Markéta 2 Samuel Jason 1 
Martina 1 Sebastian 1
Melisa 1 Šimon 4 
Michaela 7 Štěpán 3
Michaela Meredith 1  Tadeáš 1
Monika 4 Tobias 1
Natálie 5 Tobiáš 1
Nela 9 Tomáš 16
Nicol Veronika 1 Václav 3
Nikol 4 Viktor 1 
Nikola 2 Vít 1
Noemi 1  Vojtěch 4
Olga 1 
Patricie 1 
Pavla 1
Pavlína 1   
Petra 1
Ráchel 1   
Romana 1
Rozálie Karolína 1   
Sarah Nicole 1   
Sára 5   
Sofi e 1
Simona 2
Šárka 1 
Tamara 1
Táňa 1   
Tereza 9
Terezie 1
Tina 1 
Valérie 1   
Vanessa 2  
Vendula 4
Veronica 1   
Veronika 6   
Viktorie 6
Viktorie Nina 1
Zdislava 1 
Zohra 1 
Zuzana 4
 Jana Hrušková, KK DUHA

Letošní nejoblíbenější jména:
Anna, Barbora, Nela, Tereza a Tomáš 

Předvánoční a vánoční akce

Cyrilometodějské gymnázium vás zve 
na kreativní podvečer s vánoční tema-
tikou. Jeho návštěvníci si budou moci 
vyrobit  papírové ozdoby na okna, přání 
a vizitky na dárky z ručního papíru.  

Kreativní podvečer vám zpříjemní 
adventní čas v pondělí 17. prosince od 
14 do 18 hodin – přijít můžete kdykoliv 
mezi 14. a 16. hodinou. Akce, která se 

uskuteční v klubu Oáza v přízemí Cyrilo-
metodějského gymnázia v Komenského 
ulici č. 17, je určena pro všechny věko-
vé skupiny: maminky s dětmi, školní 
mládež, studenty i dospělé. Zájemci si 
s sebou přinesou pravítko, nůžky, tuhé 
lepidlo v tyčince, nejlépe značky Pritt, 
tvrdý, nejlépe barevný papír, stříbrnou 
gelovku či fi x apod. 

Kreativní podvečer v klubu Oáza
s vánoční tematikou 

Přijďte se v sobotu 22. prosince 2007 
od 16 hodin podívat do rajské zahrady při 
kostele Povýšení sv. Kříže na živý Betlém. 
„V kulturním programu budou k vidění 
nejen herci a zpěváci, ale i živá zvířata. 
Nezapomeneme ani na občerstvení. Sou-

částí akce je i dobrovolná sbírka na jeru-
zalémské křesťany. Příslušný obnos bude 
vybírat celník Matouš,“ naznačil za pořa-
datele Jindřich Miklas. 

Akci fi nančně podpořily město Prostě-
jov a Olomoucký kraj.

Živý Betlém v rajské zahradě 

V pondělí 24. prosince nad ránem bude 
možné při bezmračné obloze pozoro-
vat zajímavý astronomický úkaz. Dojde 
k zákrytu planety Mars naším Měsícem. 
Tak nazýváme úkaz, kdy dojde k dočas-
nému úplnému nebo částečnému zastínění 
vzdálenějšího kosmického tělesa bližším 
tělesem. Přesné určení času při zákrytech 
poskytuje důležité informace o atmosfé-
rách planet, rozměrech i tvaru objektu 
a jeho poloze. 

Mars totiž bude právě na letošní Štědrý 
den v takzvané opozici se Sluncem. Opo-
zicí rozumíme seskupení těles na jedné 
přímce s pozorovatelem uprostřed. U pla-
net hovoříme o opozici, pokud je planeta 
vzhledem k pozorovateli na opačné straně 
než Slunce. 

Kvůli tomuto pozorování není třeba 

navštěvovat hvězdárnu. Měsíc je a bude 
na obloze nepřehlédnutelný, oranžovočer-
vený Mars v jeho těsné blízkosti rovněž. 
Jak již bylo uvedeno, kvůli spatření tohoto 
úkazu je však třeba si i v den sváteční přiv-
stat. Budete-li se dívat ze střední Moravy, 
pak svoji pozornost na obě tělesa zaměř-
te chvíli před 4.49 hodin a výstup Marsu 
zpoza Měsíce očekávejte pozorně před 
5.15 hodin.

 Pakliže patříte mezi tzv. sovy, pokuste 
se v neděli 23. prosince v noci podívat i na 
výskyt meteorů. V tu dobu se totiž očekává 
zvýšená činnost meteorického roje Ursa-
minorid, počátek dráhy meteorů tedy hle-
dejte v souhvězdí Malé medvědice. Dlužno 
podotknout, že vašemu snažení bude dost 
vadit měsíční svit, který o den později, tedy 
na Štědrý den, bude v úplňku.  (jp) 

Zajímavý štědrovečerní úkaz 
Kvůli jeho spatření si však budete muset přivstat

V měsíci září se objevila na pultech 
našich knihkupectví publikace Prostějov 
vydaná nakladatelstvím Paseka v edici 
Zmizelé Čechy, Zmizelá Morava. Kniha, 
jejíž jsem autorkou, podává nástin historie 
města od nejstarší písemné zmínky uvede-
né v listině olomouckého biskupa Jindřich 
Zdíka z roku 1141 do konce roku 1945 na 
pozadí jeho urbanistických proměn. Při-
pomíná místa, jež tvořila historii města, 
která zanikla nebo výrazně změnila svoji 
tvář.

Prezentace knihy proběhla 28. listo-
padu  2007 v kulturním klubu DUHA. 
Děkuji touto cestou místostarostovi Pros-
tějova Miroslavu Pištákovi za pochopení 
a pomoc při  zajišťování akce, „křtitelům“  
publikace - starostovi města Ing. Janu 
Tesařovi a místostarostovi Mgr. Aloisi 
Mačákovi  za uvedení této publikace, stej-
ně tak i za zájem a podporu Prostanensii, 
ředitelce Duhy Alici Gregušové za pomoc 
při organizaci akce a kultivované modero-
vání slavnostního večera, PhDr. Václavu 
Kolářovi za připravené „laudes“. Moje 
poděkování dále patří všem účinkujícím -  
žákům ZUŠ Vladimíra  Ambrose v Prostě-
jově za hudební vystoupení, ředitelce ZUŠ 
v Prostějově Elišce Kunčíkové za pomoc  
při zprostředkování programu a členkám 
pěveckého sboru Vlastimila pod taktov-
kou Marie  Hejduškové za krásný zpěv. 

    Prostějov je městem knihtisku a krás-
né knihy. Knihy zde také vznikaly. Dovo-
lím si na závěr ocitovat ukázku od huma-
nistického básníka, korektora v tiskárně 
Jana Gűnthera a učitele zdejší měšťan-
ské  školy Pavla Vorličného (latinský text 
v překladu Jany Zachové, pozn. aut.).  
Působil zde společně se Šimonem Klatov-
ským, autorem Chvalozpěvu na Olomouc. 
Jejich podporovatelem a mecenášem byl 
Jan st. z Hodějova.

      … Jestliže hledím na budovy města, 
nebo si všímám mravů, jimiž se skví nad 
všechny jiné  ten lid,

 nacházím zalíbení v těch stavbách 
i povahách lidí, 

 ušlechtilí jsou a nás podporují ze všech 
stran…“  
 PhDr. Hana Bartková 

Poděkování 
za prezentaci 

publikace 
Zmizelý Prostějov

Provozní doba městské knihovny 
o Vánocích 

Městská knihovna Prostějov oznamuje svým čtenářům, 

návštěvníkům a přátelům, že v době 

od 22. prosince 2007 do 1. ledna 2008 bude uzavřena. 

Přejeme vám krásné prožití Vánoc, spokojenost a pevné zdraví. 

Těšíme se na vás od 2. ledna 2008. 

Desítky dětí přišly ve středu 5. pro-
since k vánočnímu stromu na nám. T. G. 
Masaryka. 

Čekal je zde nejen Mikuláš s čer-

tem a andělem, ale také bohatý kultur-
ní program. O ten se postaral kulturní 
klub DUHA a národopisný soubor Klas 
a Klásek z Kralic na Hané. Děti, které 

přišly v masce čerta, získaly odznak 
„Prostějovský čert“. Ti odvážlivci, kte-
ří Mikuláši zazpívali nebo zarecitovali, 
obdrželi sladkou odměnu. 

U vánočního stromu si dali dostaveníčko „Prostějovští čerti“

V prostorách Muzea Prostějovska 
v Prostějově je v těchto dnech k vidění 
výstava s názvem 110 let umění gobe-
línu na Moravě. Ještě před vánočními 
svátky přibude k vystaveným dílům 
nový gobelín vytvořený speciálně ke sté-
mu výročí dokončení  Národního domu 
a inspirovaný obrazem Jana Preislera Sen 
jinocha. Po skončení výstavy vyzdobí 

toto dílo interiér prostějovské radnice. 
  „Je samozřejmou povinností starat 
se o dědictví našich předků a udržovat 
je. Po 100 letech existence Národního 
domu v Prostějově jsem přesvědčen, že 
jsme důstojně dostáli svého závazku vůči 
tomuto ojedinělému architektonickému 
dílu. Doufám, že nejen současníci, ale 
i následující generace ocení naši odva-

hu porovnat se s tvůrci Národního domu 
a především snahu obohatit sbírky měs-
ta o další umělecké dílo, jímž gobelín 
bezesporu je,“ uvedl místostarosta města 
Pavel Drmola. 

Vernisáž nového gobelínu proběhne 
v Muzeu Prostějovska 20. prosince v pod-
večer. Veřejnost si pak může celou výsta-
vu prohlédnout až do 21. ledna 2008. (jg)

Mezi gobelíny bude i dílo ke 100. výročí Národního domu

I vy se můžete zapojit do projektu 
„Národy světa píší Bibli“. Bible bude 
ručně psána ve všech jazycích a ve všech 
zemích světa. Tisíce takto ručně napsa-
ných veršů pak vytvoří světový unikát: 
sadu ručně psaných svazků Bible v mnoha 
různých jazycích. Všechny budou uloženy 
v Domě Bible v Izraeli. I váš verš, který 
jste vlastnoručně zapsali, tam bude ucho-
ván po generace.

Předtištěné archy pro zapisování budou 
až  do 20. prosince 2007 k dispozici ve 
studovně v přízemí Městské knihovny 
v Prostějově, a to po celou otevírací dobu.

Advent v knihovně

Zapojte se do projektu „Národy světa píší Bibli“

Kulturní granty pro rok 2008
Rada města Prostějova na své schůzi dne  4. prosince po projednání schválila vyhlá-

šení grantů na kulturní projekty města Prostějova pro rok 2008 s následujícím téma-
tickým určením:

* Představení umění prostějovské mládeže a studentů 
* Knižní medailonky prostějovských osobností (Václav Ševčík, Alfons Jindra, aj.) 
* Prostějovské kulturní léto 
* Videodokumenty. 

Na kulturní granty by měla být vyčleněna částka 700 tisíc korun (300 tisíc korun 
na videodokumenty, 400 tisíc na zbývající témata). Žádosti o granty mohou zájemci 
podávat od začátku ledna do konce února 2008.


