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Prostějovské kulturní léto
i v Kolářových sadech!

Foto: Archiv MMPv

®

Oblíbená značka - český výrobce

Plavky | Trika | Tuniky | Šaty
Kalhoty | Leggins | Fitness

15082130779

Obchodní pasáž ANDĚL, Anenská 25 Prostějov

tel: 799 996 777 www.sissymoda.cz

Pondělí - Pátek: 9-12 hod., 13-17 hod. Sobota: 9-12 hod.
PLUMLOV

1.550.000 Kč
Cihlový byt 3+1 v OV s balkonem a terasou.

15082130780

LIPOVÁ

2.200.000 Kč
RD 4+1 s výhledem na rybník a les.

POPTÁVKA
Pro našeho klienta
naléhavě
hledáme byt 1+1
nebo 2+1

1504273/0417

SISSY

zlatnictví Kalábová + K
v Prostějově NENÍ naší pobočkou
ani obchodním partnerem

POPTÁVKA
Hledáme pro klienta
dům se zahradou,
nebo chalupu na
Prostějovsku.
Prosíme nabídněte.

PROSTĚJOV

1.250.000 Kč
Byt 3+1 v OV o celkové ploše 79 m2.

1501273/0045

Kamenná
prodejna

15082130781

hledá do svého kolektivu

AKCE PRO CELOU RODINU
•
•
•

BRÝLOVÉ ČOČKY ZDARMA
pro děti do 15 let ***
1 + 1 ZDARMA
NA MULTIFOKÁLNÍ BRÝLOVÉ ČOČKY
SLEVA až 50 %
NA VYBRANÉ BRÝLOVÉ OBRUBY

15082130782

15082130783

Poskytuje se po odečtení receptu od zdravotní pojišťovny.
Slevy se nesčítají. ***Informace v optikách Eurooptik s.r.o.
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Tři školní
výročí
Před sto čtyřiceti lety – 16. 9. 1875 –
byla v Prostějově otevřena tkalcovská
škola. Její vznik vycházel z požadavků
doby a rozmachu tkalcovského řemesla. Byla založena z finančních prostředků města a po dlouhou dobu byla jedinou českou školou tohoto zaměření na
Moravě a ve Slezsku. Na jejím budování
se výrazně podíleli její ředitelé Ignác
Streck, František Beroušek, František
Bajer a Bohumil Suchý. Právě jeho zásluhou získala škola po předchozích
provizorních umístěních budovu v ulici Vápenice č. 1 a v roce 1919 byla rozšířena o krejčovský obor pod názvem
Státní odborná škola tkalcovská a krejčovská. V roce 1926 povýšila na mistrovskou školu a rovněž byla rozšířena
její budova. Tato škola stála u zrodu tradice našeho oděvního školství.
Před devadesáti lety – 16. 9. 1925 – zahájilo v Prostějově činnost Vojenské letecké učiliště, zpočátku jako detašovaná
část Leteckého učiliště v Chebu. Po výstavbě areálu školy a letiště (1927–1931)
se sem přesunulo úplně včetně stíhací
školy. Za svoji dlouholetou existenci
(v Prostějově působilo do roku 1959, potom bylo přesunuto do Prešova a Košic
a v roce 1973 zaniklo) vychovalo několik
stovek pilotů a leteckých techniků pro
potřeby naší armády a aerolinií. Do historie školy se zapsali ředitelé, například
Rudolf Ellner, Bedřich Starý, Rudolf Holeka, Josef Duda i žáci – například účastníci letecké bitvy o Británii František Fajtl, František Peřina Alois Vašátko, Otmar
Kučera. „Děkuji Prostějovu, že mi dal
křídla pro let životem,“ napsal absolvent
školy z let 1935–1937 a brigádní generál
Zdeněk Škarvada. Toto vyznání je oceněním nejen školy, ale i města, v němž
studoval a které měl rád.
Před osmdesáti lety – 28. 9. 1935
– dostala Zemská hospodářská škola
(založená v roce 1890) v Prostějově
novou budovu na Žižkově náměstí
(nyní náměstí Spojenců) č. 17. Slavnost otevření byla skutečně velkolepá.
Účast představitelů státu a města, zaplněné náměstí, průvod krojovaných
Hanáků, selská jízda. Zásluhy na této
moderní budově postavené v letech
1934–1935 podle návrhu Eduarda
Žáčka měl především ředitel školy Karel Haška. Škola od tohoto dne měla
název Švehlova zemědělská odborná
škola hospodářská. Byla známá v širokém okolí také svou poradenskou,
přednáškovou a osvětovou činností.
Tři školy představují tři příběhy
z historie prostějovského školství.
S léty se měnily obory, názvy, osnovy.
Zůstala však tradice. Ta je zdrojem poučení i inspirace.
Hana Bartková

Zahájení výstavy „100-letá dáma“ v prostorách zámku na Pernštýnském náměstí. Velkoformátové fotografie mapující
loňské oslavy stého výročí dokončení stavby Nové prostějovské radnice jsou k vidění do neděle 13. září.

Na hodový víkend 12. – 13. září opět připraven bohatý program! Přijďte na náměstí T.G.Masaryka.

Členové vedení města Prostějova si připomenuli na Městském hřbitově na Brněnské ulici 110. výročí narození
letce-odbojáře, generála letectva Josefa Dudy.

Periodický tisk – Prostějovské radniční Distribuci Prostějovských radničních listů zajišťuje
listy vydává jedenkrát měsíčně Statutární město Prostějov, nám. T.G.Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov, IČO: 00288659. Distribuováno zdarma do každé domácnosti.
V případě problémů s doručováním Prostějovských
Redaktor: Jana Gáborová, e-mail: jana.gaborova@prostejov.eu, tel: 603 555 904. Bezplatná informační linka magistrátu:
radničních
listů je možno volat panu Urbanovi – 731 132 452
800 900 001. Inzerce: reklama@vecernikpv.cz, 733 325 041. Sazba: Haná Press., s. r. o., Olomoucká 10 Prostějov, tel: 582 333 433,
e-mail: vecernik@pv.cz. Tisk: MAFRA, a. s., Pavelkova 7, Olomouc. Registrační číslo: MK ČR E 111 44. ISSN 2336-3215
nebo Waischornové Kláře 730 188 644.
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Jedná se o vědomostně-dovednostní soutěž tříčlenných
družstev, kterou připravila
Městská policie Prostějov společně s prostějovskou knihovnou a ve spolupráci s dalšími
partnery Zdravého města Prostějov pod záštitou Statutárního města Prostějova.
Soutěžící se setkají se strážníky, policisty, hasiči, se studenty Střední zdravotnické
školy, s pracovníky ČSOP RS
Iris Prostějov a samozřejmě i se
zástupci prostějovské knihovny.
Některé úkoly přichystali i žáci
a studenti prostějovských škol.
Doprovodný program je zajištěn. Prostějovská hvězdárna
připravila pro soutěžící pestrou
nabídku v podobě pozorování
slunce a přednášky o hvězdách.
Účastníci budou mít možnost si
vyzkoušet, jak se správně chodí
se severskými holemi, a to pod

dohledem zkušené lektorky
Lenky Sehnalové.
Soutěž je určena pro tříčlenná družstva, která si mezi
sebou senioři utvoří, je tedy
třeba již při podání přihlášky
v knihovně mít sestaveno družstvo. Samozřejmě i jednotlivci mají šanci, družstvo z nich
bude následně utvořeno.

práci a o získání nových informací. Záměrem této akce je
vytvořit příjemnou atmosféru
pro soutěžící s možností získat
hezké ceny.

Kdy se akce koná?
V úterý 15. září 2015
Sraz účastníků a vyzvednutí
soutěžních kartiček na stanovišti
„START“ u hvězdárny bude proCo soutěžící čeká?
bíhat od 9.00 do 9.45hodin, předPlnění patnácti úkolů. pokládaný začátek soutěže je pak
Všechny disciplíny jsou uzpů- stanoven na 10.00 hodin. Vhodsobeny věku. Z velké části se né je mít sportovní oblečení.
jedná o znalosti z daných oboKde?
rů, jako například základy prvV Kolářových sadech v okolí
ní pomoci, dopravní předpisy,
poznávání přírodnin, chráněná hvězdárny
a zajímavá místa na ProstějovKdo má možnost
sku, požární ochrana, obecné
se přihlásit?
znalosti památek našeho města
Ženy i muži, kteří v letoša další. V žádném případě není
na místě obava z nezvládnutí, ním roce dosáhnou věku 60 let
neboť jde vesměs o týmovou a starší

Kde se přihlásit ?
Přihlášky přijímá Městská
knihovna Prostějov, Skálovo
nám. č. 6 do 5. září 2015
Družstva, která se umístí na
prvních třech místech, obdrží diplom, pohár a věcné ceny
v podobě poukázky do lékárny. Vítězné družstvo vyhraje

vyhlídkový let motorovým letadlem, věnovaný Aeroklubem
Josefa Františka Prostějov. Každý ze soutěžících obdrží nákupní tašku s reflexním doplňkem
a další drobné ceny. Pro všechny
je také zajištěno občerstvení.
A PROTO NEVÁHEJTE,
TĚŠÍME SE NA VÁS.

Setkání s občany – řekněte nám svůj názor Připomínkujte jízdní řády MHD!

Chystáme tradiční setkání s občany. Lidé se mohou dotazovat
na problematiku oblasti, ve které
bydlí. První termín je už v říjnu.
Už teď si mohou obyvatelé
chystat své otázky, které se týkají
problematiky v okruhu místa jejich
bydliště. „Představitelé města budou odpovídat na všechny dotazy,
které si lidé připraví, a která je budou zajímat. Vyjedeme do Žešova,
Domamyslic, Vrahovic, setkáme se
s obyvateli Čechovic a Krasic i lidmi
z městských částí Prostějova,“ uvedl primátor Miroslav Pišťák. Zcela
první ze čtvrtečních setkání míří
do okrajové části města, do Žešova.

Příměstské části:

Žešov 1. 10. 2015 v 17 hodin –
sál Hasičské zbrojnice, Žešov 39
Čechovice, Krasice, Domamysice
8. 10. 2015 v 17 hodin – ZŠ a MŠ
Palackého 14, Prostějov, tělocvična
školy na ul. Čechovická 53, Prostějov
Vrahovice 15.10.2015 v 17 hodin – tělocvična Základní školy
Prostějov, ul. V. Majakovského 1
Městské části:
Termíny setkání v jednotlivých
městských částech budou zveřejněny v příštích Prostějovských
radničních listech, na webových

stránkách města www.prostejov.eu
a zaslány prostřednictvím služby
Hromadná korespondence, kterou je možno zdarma registrovat
na webových stránkách města
(z hlavní stránky v levém sloupci Co nejčastěji hledáte – odkaz
s názvem Registrace elektronických služeb).

Až do 15. září 2015 můžete podávat připomínky ke
stávajícím jízdním řádům
MHD. E-mailem se obracejte na Mgr. Janu Gáborovou,
referentku vnějších vztahů –
jana.gaborova@prostejov.eu.
Písemně psané připomínky

můžete odevzdávat na Informační službě Magistrátu
města Prostějova, nám T. G.
Masaryka 130/14 (event. na
Regionálním informačním
centru v zámku Pernštýnské
náměstí 4).
 Děkujeme za spolupráci

Okres Prostějov vykazuje vysoký
meziroční pokles nezaměstnanosti

Úřad práce nedávno zveřejnil
statistiku nezaměstnanosti, která
je příznivá k našemu regionu.
Podle jejího meziročního srovnání, počet uchazečů o práci v našem okrese klesá.
Jednou z příčin této skutečnosti
je snaha města Prostějova co možná nejvíce nabízet podnikatelům
prostory v průmyslové zóně. Místa
jsou v současnosti zcela obsazena.
„Situace je příznivá i z toho
důvodu, že jsme včas začali bu-

dovat průmyslovou zónu a potřebu lokalit, kde mohou vzniknout
nové fabriky, jsme nepodcenili,“
zdůraznila první náměstkyně Alena Rašková a doplnila, že podle
poslední informací se nezaměstnanost v našem regionu zastavila
na 5,3 procentech.
Podle statistik Úřadu práce ČR
firmy volají po obsazení například
strojírenských oborů.
„Největší poptávka je po soustružnících, zámečnících, svářečích

a nástrojařích. Firmám chybí také
mechanici a opraváři strojů,“ vyjmenovala Alena Rašková. Podle
jejích slov další nejžádanější skupinou jsou šičky.
„Když Oděvní podnik Prostějov
ukončil svou činnost, měli jsme
obavu, že ženy tam zaměstnané
jako šičky budou zcela bez práce.
Teď se ukazuje, že strach byl zbytečný a firmy tuto profesi stále více
poptávají. Mám z toho radost,“
uzavřela Alena Rašková.
-kaa-

Letos v říjnu oslavíme Svátek seniorů

Na první den v měsíci říjnu
připadá každoročně Mezinárodní den seniorů. Oslavy
proběhnou hned v několika
městech Česka a v říjnu dorazí také do Prostějova.
„Zastavte se na chvilku,
vzpomeňte na svoje blízké
a v tento den udělejte radost
rodičům, babičkám a dědečkům. Zajděte spolu třeba na kávu nebo do divadla,
udělejte si spolu výjimečný
den, na který budete všichni rádi vzpomínat,“ vyzývaStrana 4

jí organizátoři ze Sun Drive
Communications, s.r.o. této
celorepublikové akce. Letos
se uskuteční již pátý ročník
oslav svátku seniorů a v Prostějově tato akce proběhne
podruhé. Lidé se mohou těšit na programy plné zábavy
a to vše na počest seniorů.
„Stejně jako loni přijede i řada
umělců - Marcel Zmožek,
Adéla Částková, lidový vypravěč Franta Uher, se svým programem se předvedou i mažoretky Hvězdičky a jiní. Svátek

seniorů bude moderovat Zbyněk Loucký,“ vyjmenovala
první náměstkyně primátora Alena Rašková, která nad
akcí převzala záštitu a dodala, že svátek budeme slavit ve
Společenském domě ve čtvrtek 1. října 2015 od 14:00 do
17:00 hod.
„Buďte součástí budování
tradice oslav svátku seniorů.
Zaslouží si naše poděkování
za své celoživotní zásluhy pro
rodinu a blízké,“ uzavřela Rašková. VSTUP VOLNÝ
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Průzkum spokojenosti obyvatel TIMUR 2015

Lidé jsou se životem v Prostějově dlouhodobě spokojeni. Nejlépe jsou hodnoceny možnosti realizace vlastních zálib a mezilidské
vztahy. To je výsledek letošního
Průzkumu spokojenosti obyvatel
Timur 2015. Například v loňském roce označilo „maximální
spokojenost“ deseti body 33 respondentů, letos to bylo jednou
tolik tedy celkem 66 respondentů.
Výsledek průzkumu bezprostředně odráží pocit kvality života,
který prezentuje důležitou součást
udržitelné společnosti. „Lidé jsou
se životem v Prostějově dlouhodobě spokojeni, i když u některých
kritérií došlo k poklesu ve srovnání
s rokem 2014 a to vzhledem k ce-

lospolečenské situaci,“ zdůraznila
fakt první náměstkyně Alena Rašková a doplnila, že osm z deseti
oslovených občanů je spokojeno.
Respondenti svůj názor vyjadřovali
ve škále od 1 do 10 bodů. Čím vyšší
hodnota, tím je vyšší míra spokojenosti.
„Nejlépe jsou hodnoceny možnosti realizace vlastních zálib, to je
6,4 procenta a mezilidské vztahy
se 6,4 procenty. Nejnižší hodnoty
dlouhodobě dosahuje možnost
zaměstnání, tady je to 4,8 procenta,“ doplnila Alena Rašková. Mírou
spokojenosti občanů s vybranými
kritérii se Prostějov blíží k nejlépe
hodnoceným městům v Česku. Je
třeba zdůraznit, že letos vzrostl po-

čet oslovených, kteří vyjádřili svou
spokojenost od nuly do pěti bodů
ze 108 v roce 2014 na 153 v roce
2015. V ekonomické, sociální,
zdravotní, bezpečnostní, vzdělávací či mezilidské oblasti se Prostějov
řadí mezi udržitelná Zdravá města.
Samotné dotazování probíhalo pomocí dotazníkového šetření
vybraného vzorku 800 občanů
Prostějova. Realizaci, zpracování
dat a jeho vyhodnocení měla na
svých bedrech Střední odborná
škola podnikání a obchodu, která
je dlouholetým partnerem projektu
Zdravé město. 
-redCelý průzkum naleznete
na webových stránkách města
www.prostejov.eu

Informace

Město má na zimním stadionu
novou rolbu na úpravu ledu
Uprostřed léta dorazila do
Prostějova nová rolba na úpravu ledové plochy. Moderní zařízení je na elektrický pohon
z akumulátorů, čímž bude zabezpečen naprosto ekologický
provoz. Stroj měl být původně
k dispozici až na podzim, ale
zkrácená dodací lhůta umožní
přípravu rolby už na zahájení
nové sezony.
„Milovníci ledního hokeje
a bruslení se mohou těšit na per-

fektně upravenou ledovou plochu. Nová rolba nahradí starý
stroj. Ten bude zakonzervován
a bude sloužit jako záloha,“ říká
náměstek primátora Jiří Pospíšil.
Nákup zařízení od společnosti Chráněná dílna TiRO Blansko
ve výši 2,3751 milionu korun
(bez DPH) odsouhlasila Rada
města Prostějova a výběr proběhl v souladu se závěry hodnotící
komise. Dodavatel poskytl záruku po dobu 60 měsíců.
-red-

Spokojenost s obcí

INZERCE

Last Minute <

15082130788

datum
29. 8.
29. 8.
29. 8.
30. 8.
30. 8.
31. 8.
1. 9.
1. 9.
2. 9.
3. 9.
3. 9.
3. 9.
5. 9.
5. 9.
6. 9.

počet dní
8 dní
8 dní
8 dní
12 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
11 dní
8 dní
8 dní
8 dní
12 dní
12 dní
8 dní

odlet
Brno
Praha
Brno
Brno
Brno
Brno
Praha
Brno
Brno
Brno
Ostrava
Brno
Brno
Brno
Brno

destinace
hotel strava
cena
Egypt-Marsa Alam 4* Al 13.990,Maroko-Agadir
4* Al 13.990,Egypt-Hurghada
4* Al 12.990,Řecko-Kréta
3* Al 13.990,Turecko
4* Al 12.990,Bulharsko
3* Al 10.990,Maroko-Saidia
5* Al 15.990,Řecko-Rhodos
3* Al 12.990,Egypt-Hurghada
4* Al 14.990,Turecko
4* Al 13.990,Řecko-Korfu
3* PP 10.990,Řecko-Kos
3* Al 12.490,Egypt-Marsa Alam 4* Al 15.490,Mallorca
3* Al 16.990,Turecko
4* Al 13.990,-

Nám. Edmunda Husserla 1623/18, 796 01 Prostějov
Tel: 587 070 082, 774 747 277 E-mail: prostejov@eximtours.cz
Po-Pá: 09:00 - 12:00, 12:30-17:00
AI - all inclusive
PP - polopenze
SN - snídaně
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PLP - plná penze
BS - bez stravy
APT - apartmán

Doporučujeme zakoupit
cestovní pojištění.
Ceny neobsahují víza.

Cena je konečná, platí pro 1 osobu ve
dvoulůžkovém standardním pokoji
nebo apartmánu dle popisu v katalogu

Mobilní kluziště

Rada města odsouhlasila pronájem
mobilního kluziště, které bude v adventním čase na náměstí T. G. Masaryka. Ledová plocha bude na náměstí od
27. listopadu po dobu šesti týdnů. Lidé
si zabruslí také ve večerních hodinách,
k dispozici bude i půjčovna bruslí.
„Počítáme s plochou o velikosti 15 x
30 metrů. To je obvyklý rozměr, který je
běžně dodáván i do jiných měst,“ uzavřel
náměstek Jiří Pospíšil s tím, že o přesných

časech, kdy bude kluziště otevřeno lidem,
není ještě rozhodnuto.
„Co se týká poplatků, tak uvažujeme
o tom, že bruslení bude zdarma, půjčovné bruslí si ale nějakou částku určitě vyžádá,“ zmínila náměstkyně Ivana
Hemerková. Podle jejího vyjádření bude
v dopoledních hodinách kluziště přístupné školám, v odpoledním a večerním čase zase veřejnosti. Kluziště bude
mít standardní rozměry.
-red-

Odpověď na dotaz k migrantům

Osadní výbor Vrahovice se obrátil na vedení města Prostějova
s dotazem zda je pravdou, že jedna
z tamních ubytoven byla jejími provozovateli nabídnuta Ministerstvu
vnitra České republiky pro případné ubytování migrantů. Informace
vzbudila velkou pozornost obyvatel. Město Prostějov se proto obrátilo dopisem na Ministerstvo vnitra
s dotazem, jestli je tato informace
skutečně pravdivá. Tato kauza proběhla i místními médii.

Město Prostějov, vedoucí Odboru
kancelář primátora, obdržela následující odpověď:
Vážená paní vedoucí,
dopisem ze dne 21. července 2015,
jste mne oslovila a ve věci, zdali je

pravdivá informace, že bychom ubytovali v ubytovně v Pujmanové ulici
683 ve Vrahovicích, kterou vlastní
společnost DŮM Prostějov, s.r.o., cizince.
Ministerstvo vnitra v tuto chvíli
neplánuje otevření pobytového střediska pro žadatele o mezinárodní
ochranu, ani otevření zařízení pro
zajištění cizinců, nebo integrační
středisko v uvedené ubytovně. Pokud
by mělo v budoucnu být některé toto
zařízení na Vašem území, či kdekoli v České republice, je to zpravidla
předem projednáváno s představiteli
měst a obcí. PhDr. Tomáš Haišman

ředitel odboru
z p. Mgr. Markéta Pokorná
vedoucí oddělení imigrace
podepsáno elektronicky
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Prostějovské léto se chýlí ke konci. Nabídlo řadu lahůdek!

Prostějovské léto 2015 má za
sebou řadu atraktivních a zajímavých pořadů. Lahůdka v podobě
koncertu Michala Hrůzy návštěvníky čeká návštěvníky ještě poslední prázdninový čtvrtek.
„Z úspěšných akcí letošního
Prostějovského léta můžeme už
v tuto chvíli namátkou vybrat třeba

Dětskou farmu, která prázdniny
otevřela, dále pak program k 625.
výročí povýšení Prostějova na
město, filmové večery, vycházky po
cenných přírodovědných lokalitách
nebo třeba koncerty,“ říká náměstkyně primátora Ivana Hemerková,
která zodpovídá ve městě mimo
jiné za oblast kultury.
Jedním z nepřehlédnutelných
nebo možná lépe nepřeslechnutelných koncertů oceněný zejména
příznivci rockové hudby byla produkce MENHIR a české rockové
kapely ALKEHOL.
„Podle našich odhadů přišlo na
tento koncert zhruba dvanáct stovek lidí,“ pokračuje Hemerková.
A protože se o tvorbu programu
Prostějovského kulturního léta sta„Kromě koncertů je to třeba
rá několik organizací, je nabídka tak střelba ze vzduchovky, čtení poširoká, že vybrat si mohou skutečně hádek, kvízové luštění či muzika.
téměř všichni.
Zkrátka akce, na které zve knihov-

na nebo Sportcentrum. Připomenout v této souvislosti musím i širokou nabídku ČSOP IRIS, kteří mají
řadu zajímavých pořadů v průběhu

Panelový dům J. Zrzavého v novém
Osm měsíců trvala oprava panelového domu v ulici J. Zrzavého v Prostějově. Jeho energetický
stav už nesplňoval požadavky
a město proto v listopadu 2014
přistoupilo k nutné obnově.
Pracovní ruch tady ustal
zcela nedávno. Stavbaři skončili
letos 31. července.
„Dům byl postavený zhruba před třiceti roky a po ce-

lou dobu se tady žádné vnější
úpravy nedělaly. Pochopitelně, že vznikaly velké tepelné
ztráty. Teď je vše jinak, budova má zateplené obvodové
zdivo a střechu,“ uvedl náměstek Zdeněk Fišer. Podle
jeho slov jsou kromě izolace
vyměněna okna a vchodové
dveře. „Unikalo tudy skutečně
hodně tepla, například okna

byla ještě původní z doby, kdy
se budova stavěla,“ doplnil
Fišer.
Dodejme, že v novém je
i zábradlí na balkonech, dlažba
a okapový chodník.
Zhotovitelem investiční akce
byla firma Stavebniny u Komína, s.r.o., Olomouc. Náklady
na opravu se vyšplhaly na 6 814
337 korun včetně DPH. -kaa-

celého roku a do Prostějovského
léta se se svou nabídkou zapojují
pravidelně také,“ uzavírá Hemerková. 
-jg-

Kotlíkové
dotace

Olomoucký kraj v současné
době připravuje žádost o finanční podporu projektu tzv.
kotlíkových dotací, v jehož
rámci plánuje (za předpokladu
schválení žádosti ze strany Ministerstva životního prostředí)
od roku 2016 poskytovat dotace
na výměnu kotlů na pevná paliva za nové ekologičtější zdroje
vytápění majitelům rodinných
domů v Olomouckém kraji.
Bližší informace k tomuto tématu naleznete na webových
stránkách Olomouckého kraje
věnovaných této problematice
www.kr-olomoucky.cz/
kotlikovedotace, případně na
stránkách Operačního programu Životního prostředí 2014 2020 www.opzp.cz, v jehož rámci by měl být projekt realizován.
V této souvislosti je na webu
Olomouckého kraje zveřejněna
anketa týkající se tématu kotlíkových dotací.
-red-

Začala realizační fáze nového programovacího období evropských dotací
ropské unie do České republiky
v přepočtu přes půl bilionu korun. Jde o to, využít je co nejúčelněji. Připomeňme si, co je
to vlastně projekt integrovaných
teritoriálních investic. Vžila se
pro něj zkratka ITI spelovaná
v angličtině (ajtýaj J). V České
republice je proto připraveno sedm ITI oblastí, a jednou
z nich je i Olomoucká aglomerace. Území zahrnuje „jádrová“
města Olomouc, Prostějov, Přerov a dále 230 obcí, čítá celkem
V programovacím období bezmála 438 tisíc obyvatel. ITI
2014 – 2020 míří z fondů Ev- představují nástroj, který podStrana 6

poruje propojené využívání
fondů s cílem zajistit lepší celkové výsledky při stejné výši použitých veřejných financí.
Celá záležitost ITI prodělává
poměrně bouřlivý vývoj, zejména pak vyčlenění prostředků
pro jmenovité prioritní oblasti
a potažmo i jednotlivé specifické cíle. Každé z ministerstev
zaujímá k záležitosti ITI svůj
osobitý postoj, a tak se situace
mění, samozřejmě s náležitým
odrazem do strategie, jako základního materiálu. Výsledek
bude znám v průběhu září,

kdy se sejde řídící výbor ITI
Olomoucké aglomerace, který
schválí konečné znění, jež pak
bude předloženo ke schválení
ministerstvu pro místní rozvoj.
Ve hře je v Olomoucké aglomeraci v rámci ITI přibližně pět až
šest miliard korun.
Za stěžejní projekt, který významně ovlivní nejen dopravní
situaci, ale i úroveň životního
prostředí ve městě považujeme
výstavbu přeložky silnice II/366,
tzv. „severního obchvatu“. Jde
o investici ve výši cca 400 mil.
Kč, z níž bude 85% hrazeno

z evropských fondů. Nositelem
projektu bude Olomoucký kraj,
který je vlastníkem komunikace. Město Prostějov je již v této
fázi úzce spolupracujícím subjektem. Největším oříškem
bude zajištění výkupu stavbou
dotčených pozemků. Je jasné, že
jednání nebudou jednoduchá,
ale věříme, že se s vlastníky nakonec domluvíme. Ta stavba je
svým způsobem v zájmu zlepšení života nás všech občanů
města.
PaedDr. Jaroslav Šlambor,
uvolněný radní
26. srpna 2015
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aneb úřad neposkytl informace nezletilému žadateli

Již druhý měsíc přinášejí střídavě tištěná a elektronická média
informace o údajném neposkytnutí
informací 15 letému žadateli Magistrátem města Prostějova. Záležitostí
se na základě stížnosti 15letého Jakuba Č. zabýval i Krajský úřad Olomouckého kraje, který v této věci vydal rozhodnutí. Jeho obsah i shrnutí
„kauzy“ přinášíme níže:
Město Prostějov obdrželo rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, které přikazuje
vyřídit žádost 15ti letého Jakuba
Č. tak, jak ukládá Zákon o svobodném přístupu k informacím bez
souhlasu jeho rodičů. To znamená,
že Magistrát města Prostějova nyní
buď požadovanou informaci poskytne, nebo vydá rozhodnutí o neposkytnutí informace.
V médiích se objevily zavádějící
informace o průběhu vyřizování

podaných žádostí o poskytnutí
informace a o tom, že Magistrát
města Prostějova odmítl chlapci
informace poskytnout, čímž došlo
k porušení zákona. Tyto neúplné informace se nezakládají zcela
na pravdě, proto považujeme za
vhodné celou situaci objasnit.
Patnáctiletý Jakub Č. se dne 29.
6. 2015 obrátil na Magistrát města Prostějova se dvěma žádostmi
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
V první žádosti požádal o zaslání
právní analýzy provedené Mgr. Tomášem Kotrysem. Ve druhé žádosti
požádal o zaslání důvodové zprávy
k usnesení rady města č. 5534, které
bylo schváleno na 15. schůzi konané
16. června 2015.
Ačkoliv režim poskytování informací upravuje specifický zákon
č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, je třeba
respektovat i jiné právní předpisy,
které upravují například svéprávnost fyzických osob a jejich zletilost. Právníci Magistrátu města
Prostějova došli k názoru, že pokud
je žadatelem nezletilý, je potřeba
aplikovat obecná ustanovení občanského zákoníku a vyžádat si
k jednání souhlas jeho zákonných
zástupců. Proto vyřizující úřednice
vyzvala k udělení tohoto souhlasu,
aby mohla podat informace jejich
nezletilému synovi. Vyřízení žádosti nezletilého tedy pouze odložila do doby, kdy bude mít souhlas alespoň jednoho zákonného
zástupce nezletilého. Zákonní
zástupci nezletilého ale na výzvu
k udělení souhlasu nereagovali.
V mezidobí, kdy magistrát na souhlas rodičů čekal, podal Jakub Č.
prostřednictvím Magistrátu města

Prostějova ke Krajskému úřadu
Olomouckého kraje stížnost na postup. Zde namítal, že podle jeho
názoru Magistrát města Prostějova
nemá nárok požadovat souhlas
jeho rodičů.
Krajský úřad dospěl k závěru, že
fyzická osoba, která dosáhla věku
blízkého věku 18 let, což je i věk 15
let, je schopna sama podat žádost
podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Magistrát města
Prostějova je tímto názorem vázán
a učiní všechny kroky nezbytné
k tomu, aby žádost Jakuba Č. byla
řádně a v dané lhůtě vyřízena.
Závěrem je třeba poukázat
na skutečnost, že Magistrát města
Prostějova řeší každodenně celou
řadu různorodých správních řízení, často mnohem závažnějšího
a významnějšího charakteru než
je žádost o informace Jakuba Č.

Při spolupráci správních orgánů
se vyskytují situace, kdy nadřízený
správní orgán má odlišný právní
názor na konkrétní záležitost než
správní orgán, který věc rozhoduje
v prvním stupni. Obvykle se jedná
o situace, které prozatím nebyly řešeny soudními orgány, a neexistuje
tedy jednotný právní výklad, který
by přesně sjednocoval správný postup v dané záležitosti. Konstatování zákonnosti či nezákonnosti
postupu správního orgánu je
v pravomoci soudních orgánů,
nikoliv krajského úřadu. Je s podivem, že média takto závažnými
pojmy jako je „porušení zákona“
či „ nezákonný postup“ takto lehkovážně operují, a to dokonce
i v době, kdy ještě ani Krajský úřad
Olomouckého kraje jako nadřízený orgán své stanovisko k dané věci
nesdělil.
-red-

Prodej soch - údajné porušení autorského zákona

Primátor města Prostějova
Miroslav Pišťák zaslal zastupitelům vyjádření k údajnému porušení autorského zákona v souvislosti se zamýšleným prodejem
soch ze sochařských sympozií.
„Kauza“ před časem proběhla
nejen místními médii a město
obdrželo v této souvislosti i řadu
dotazů od občanů. Vyjádření přinášíme zde:
Rada města Prostějova vyhlásila před časem záměr prodeje
devětadvaceti dřevěných soch
vytvořených v rámci deseti ročníků Mezinárodních sochařských

sympozií Hany Wichterlové v Prostějově. Prodej bude uskutečněn za
zájemcem nabídnutou cenu. Odbor správy a údržby majetku města
magistrátu obdržel zpracované
ocenění 33 kusů dřevěných soch.
Ze znaleckých posudků vyplývá, že
díla byla vytvořena z neošetřených
a neimpregnovaných kmenů dřeva. Tento materiál není vhodný pro
dlouhodobé venkovní umístění.
Čtyři sochy znalec navrhuje k fyzické likvidaci. Přehled soch včetně fotodokumentace je zveřejněn
na webových stránkách města pod
tímto odkazem:

http://www.mestopv.cz/cz/aktuality/prodej-drevenych-soch-sympozii.html
Město Prostějov má uzavřeny se
všemi autory smlouvy na daná díla,
z nichž pouze ve čtyřech smlouvách (dvou z roku 2006 a dvou
z roku 2007) je uvedena klauzule,
že sochy mohou být převedeny
na třetí osobu pouze se souhlasem
autora. Všechny ostatní sochy byly
darovány městu bezvýhradně. Do
tohoto okamžiku evidujeme 3 žádosti o 3 sochy, přičemž ve všech
třech případech jde o sochy, jež
byly do vlastnictví města převede-

ny bezvýhradně. O dalším postupu v každém případě rozhodnou
orgány města.
Celá médii nešťastně podaná
záležitost zřejmě vznikla z nepochopení snahy města Prostějova
nenechat sochy chátrat, ale naopak
nabídnout je zájemcům v okamžiku, kdy sochy na veřejném prostranství morálně dožily. Smyslem
sochařských sympozií, která se konala v Prostějově, bylo zejména oživit kulturní dění ve městě v letním
období a vytvořit taková díla, která
po časově omezenou dobu tvořila
součást venkovní výzdoby města.

Obdobně, jako v jiných městech,
kde se podobná sochařská či řezbářská sympozia pořádají, však nikdo ani nepředpokládal, že všechna vzniklá díla budou mít trvalou
hodnotu a že se stanou trvalým
kulturním artefaktem ve městě.
Zároveň se chci důrazně ohradit
proti pochybnostem o dodržování
autorského zákona ze strany města
Prostějova, naopak město Prostějov bude při případném prodeji
soch striktně postupovat v souladu
s tímto zákonem.Miroslav Pišťák,

primátor Statutárního

města Prostějova

I muži mají rádi kytky Přestavba křižovatky na Přikrylově
Velmi příjemná pochvala dorazila před časem do
magistrátní pošty náměstkyně Ivany Hemerkové. Jak se
ukazuje, městská květinová
výzdoba se lidem líbí. A navíc, líbí se i mužům. Důkazem
toho je e-mailová reakce pisatele (jeho celé jméno je v kanceláři primátora k dispozici).
„Často v rozhovorech říkáte,
že květinová výzdoba města
potěší ženskou populaci. Velmi

26. srpna 2015

rád bych Vás přesvědčil, že i já
jako muž jsem velice náramně
spokojený s tím, co v Prostějově
vytváříte. Samotné náměstí,
parky, kruhové objezdy jsou
velkou pýchou města a svědčí
to o velké kvalitě. Je mi jasné, že
se k Vám dostává více kritiky
než pochvaly. Proto píši tento
mail. Je výborné, že vytváříte
něco tak nádherného v našem
městě,“ uzavřel pisatel Petr.
Za reakci děkujeme.

náměstí pokračuje podle plánu

Těžká technika, nákladní
auta, bagry. To je pohled na
probíhající výstavbu kruhové
křižovatky jedné z hlavních
tepen města. Práce na Přikrylově náměstí probíhají podle
plánu.
Motoristé se mohou těšit
na mnohem plynulejší provoz,
než byl na této křižovatce doposud.
„Stály tu kolony aut a čekaly
na semaforech. Toto na kruhovém objezdu odpadá. Provoz
bude rychlejší,“ uvedl náměstek
Zdeněk Fišer. Obrysy křižovatky jsou už patrné a její kruhová
podoba je jasně viditelná.
Budování kruhového objezdu běží ve spolupráci s Krajským úřadem Olomouckého
kraje, komunikace jsou totiž
jeho. „Naším úkolem je udělat
chodníky, obrubníky a osvětlení. Pochopitelně bude následo-

vat úprava zeleně, úpravy okolí
křižovatky by mohly probíhat
už za plného provozu,“ uzavřel
náměstek Fišer.
Křižovatka by měla být uvedena do provozu v týdnu po
20. září 2015. „Zároveň však
upozorňujeme motoristy, že
se po otevření tohoto nového
rondelu budou muset znovu
obrnit trpělivostí, protože nás
čeká další omezení na frekven-

tované komunikaci. Tentokrát
půjde o částečnou uzavírku ulice Plumlovská, kde bude opravovat svou infrastrukturu VaK.
O přesném termínu zahájení
prací i úseku, v němž budou
práce probíhat, budeme informovat prostřednictvím webu
města www.prostejov.eu a kabelové televize,“ doplňuje první
náměstkyně primátora Alena
Rašková.
-jg-, -kaaStrana 7
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Policejní prezident udělil medaile za záchranu života

Mezi oceněnými byli čtyři Prostějované!

Policejní prezident generál
Tomáš Tuhý vyznamenal v závěru července pětici českých
policistů medailemi Za statečnost při záchraně lidských
životů. Hned čtyři z nich byli
z Prostějova.
Prostějovští okrskáři praporčík Michal Mrázek a praporčík
Dalibor Peterka v červnu letošního roku bez ohledu na ohrožení vlastního života vynesli zraněného muže z hořícího domu
ve Smržicích. Muži následně
poskytli první pomoc a přivolali rychlou záchrannou službu.
Dále připomeňme, že prostějovští policisté z Dopravního inspektorátu praporčík Jan Dobeš
a nadstrážmistr Martin Jeneš
v květnu letošního roku zachránili život ženy, která havarovala
se svým vozem mezi Bohuslavicemi a Krakovcem. Žena vlivem
nárazu vozidla do stromu utrpěla mnohočetná zranění včetně
deformování končetin. Vozidlo

začalo hořet a tak co nejdříve
policisté řidičku přemístili do
bezpečného prostoru a poskytli
jí první pomoc. Svým rychlým
a profesionálním jednáním policisté řidičce zachránili život.
„Ocenění policisté riskovali
svůj vlastní život, aby mohli zachránit život druhých lidí, tímto
bylo motto „Pomáhat a chránit“
jednoznačně naplněno,“ připomenul při slavnostní chvíli sám
policejní prezident Tomáš Tuhý.
„Své“ policisty doprovázel do Prahy na policejní prezídium i plukovník Pavel Novák, vedoucí Územního
odboru Policie ČR v Prostějově, který je na ocenění navrhl.
„Jsem velmi rád, že pan policejní prezident přistoupil k ocenění našich policistů a současně
mne velmi těší forma, kterou zvolil. Obdržet medaili Za statečnost,
navíc přímo z rukou policejního
prezidenta, je velká pocta a pro
všechny oceněné jistě i nezapomenutelný zážitek. Výjimečné

Zleva: plk. Pavel Novák, vedoucí Územního odboru PČR Prostějov, prap. Jan Dobeš, prap. Dalibor Peterka, policejní prezident brig.gen. Tomáš Tuhý, prap. Michal Mrázek, nstržm. Martin
Jeneš, plk. Libor Krejčiřík, ředitel Krajského ředitelství Policie OLK.
činy si zaslouží tento druh ocenění, což ostatně zdůraznil i sám generál Tuhý,“ říká vedoucí Územního odboru PČR Prostějov Pavel
Novák a pokračuje:
Policistům z obvodního oddělení Prostějov 2, tedy Michalu
Mrázkovi a Daliboru Peterkovi,
bude jejich neohroženost připomínat i věcný dar. Hodinky s věnováním, které obdrželi z rukou
krajského policejního ředitele
plukovníka Krejčiříka a vedoucího Územního odboru plukovníka Nováka.
„Samozřejmě jsme nezapomněli ani na dopraváky, ti bezprostředně po svém činu obdrželi
od krajského ředitele kázeňské
odměny,“ dodává Novák.
Je na místě připomenout, že
se jedná v tomto roce již o třetí
případ, kdy prostějovští strážci
zákona zachránili lidský život.
V únoru totiž policisté obvodního oddělení Prostějov 2, prapor-

čík Luděk Pana a nadpraporčík
František Nesvadbík, zachránili
život seniora, který doma upadl a dva dny bez pomoci zůstal
ležet. „Kolegové po upozornění
spoluobčanů, že senior už nějakou dobu nevychází z bydliště,
do domu vnikli, podchlazeného

a dehydrovaného seniora našli,
poskytli mu první pomoc, zabalili jej do dek a následně zajistili
i přesun do zdravotnického zařízení. I oni byli za svůj čin vyznamenáni a kázeňsky oceněni,“
uzavřel plukovník Pavel Novák.

-red-

Primátor ocenil
dva strážníky

Vlevo Jan Přichystal, vpravo Jaroslav Trnečka
Strana 8

Primátor města Prostějova
Miroslav Pišťák dnes ocenil velmi dobrou práci dvou strážníků,
kteří bleskově vypátrali pachatele
krádeže peněženky. Finanční odměnu za jejich zadržení dostali
Jan Přichystal a Jaroslav Trnečka.
Událost se seběhla minulý týden v pátek v ulici Krasická. Dva
výtečníci si do svého hledáčku vzali
muže, který obsluhoval automat
na mléko, a pokusili se mu ukrást
peněženku s finanční hotovostí. Na
místo vyjela hlídka strážníků Jana

Přichystala a Jaroslava Trnečky.
„Při kontrole okolí bohužel
na nikoho nenarazili. Jelikož zde
vzniklo důvodné podezření ze
spáchání trestného činu za použití násilí, vyrozuměli policisty.
Oznamovatel ale nakonec hlídce
upřesnil popis pachatelů a strážníci oba „zloděje“ při kontrole
katastru města nakonec chytili,“
uvedl k případu ředitel Městské policie Prostějov Jan Nagy.
Případ převzala Policie České
republiky.
-red26. srpna 2015
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Hledání ztracených židovských náhrobků

Prostějov byl pro mnoho staletí
městem s jednou z nejvýznamnějších
židovských komunit na Moravě. Již na
počátku 17. století se zde tiskly hebrejské knihy, více než sto let před Brnem
a Mikulovem. Ve zdejší náboženské
škole působili rabíni, jejichž jména
a učení si zbožní židé připomínají do
současnosti. Místní židovská komunita se významně podílela na průmyslovém rozvoji města v 19. století.

ním kameníkům k dalšímu zpracování a staré
deskové náhrobky byly použity v Prostějově
a okolních obcích na dláždění zahrad, dvorků
a cest nebo budování různých opěrných zdí.
V uplynulých měsících se podařilo najít
úlomky náhrobků v Prostějově a v obci Seloutky. Proto se nyní obracíme na čtenáře, aby
pomohli s dalším pátráním. Jak lze takový
úlomek poznat? Mohou na něm být nejen
hebrejská písmena, ale i typické židovské symboly žehnajících rukou, džbánu, královské
koruny, zvířecích či rostlinných motivů, ale
třeba i německý text se židovským letopočtem úmrtí např. židovský rok 5614 je rokem
1854 občanského letopočtu. Díky přepisu
textů náhrobků prostějovským pohřebním
bratrstvem z počátku 20. století je velmi pravděpodobné, že se u větších nálezů podaří určit
i osobu, ke které patřil. Třeba právě na vašem
dvorku či zahradě je náhrobek otce světového

Tisíce hřbitovních kamenů jsou
rozesety po Prostějovsku

Na ploše dnešního parčíku mezi Studentskou ulicí a budovami RG a ZŠ města Prostějov
se v letech 1801–1943 nacházel starý židovský
hřbitov, kde je pochováno asi dva tisíce prostějovských obyvatel. V rámci protižidovských
akcí v období okupace, byly náhrobní kameny
vytrhány a místo využíváno jako cvičiště. Náhrobky z lepšího kamene byly nabízeny míst-

filosofa Edmunda Husserla, slavného rabína
Jehošui Horowitze nebo prostějovského lékaře a filantropa Gideona Brechera.
Oživení paměti
Případné nálezy a relevantní informace
můžete ohlásit historičce PhDr. Marii Dokoupilové z Muzea a galerie v Prostějově (tel.: 582
330 991). Pro dokumentaci událostí kolem
starého židovského hřbitova jsou velmi cenné
i všechny dobové fotografie, které zachycují
toto místo v průběhu minulého století. V muzeu si rádi pořídí kopie ze snímků, které zachycují hřbitov před zničením, ale i z období,
kdy na tomto místě stávaly kolotoče, bylo zde
hřiště nebo se v jeho sousedství budovala škola. Každá vaše pomoc přispěje k oživení naší
kolektivní paměti a navrátí kousek židovského
hřbitova na duchovní mapu našeho města.

Tomáš Jelínek

V Prostějově bude probíhat oprava na vodovodní síti
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. informuje odběratele
pitné vody o plánovaných pracích
na vodovodní síti v Prostějově, které
proběhnou v termínu od 15. 8. – 31.
10. 2015.
Jedná se o opravu potrubí DN 800
mm, kterou bude provádět vlastník
vodohospodářské infrastruktury Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.

V důsledku odstávky tohoto potrubí lze očekávat v západní části města
Prostějov pokles tlaku vody ve vodovodní síti. Pokles tlaku a změna celkových hydraulických poměrů v síti
může způsobit nárazové zhoršení
kvality vody v ukazateli barva a železo.
 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

www.smv.cz

INZERCE

POHŘEBNÍ SLUŽBA .A.S.A. TS PROSTĚJOV, S.R.O.

Květiny od nás jsou vždy čerstvé a o celkovou kompozici květin se starají profesionální floristi, kteří květiny a věnce připravují s citem pro danou příležitost
a k maximální spokojenosti těch, kteří si je u nás objednali. To vše zajišťujeme za velmi příznivé ceny.
Naše služby zahrnují vyřízení všech formalit spojených s úmrtím, jako např. vytisknutí parte včetně barevné fotografie a vyřízení úmrtního listu. Zajistíme
dopravu pro smuteční hosty, pohoštění po obřadu
a další služby dle přání pozůstalých.
V naší provozovně si můžete objednat věnce, kytice a žardiny i na obřady, které nezajišťuje naše
pohřební služba. Tyto květiny Vám přivezeme na
místo, kde se obřad koná.

Kromě smuteční výzdoby zajišťujeme na přání zákazníků i výzdobu kostelů, a to nejen pro smuteční rozloučení, ale i jiné významné události, jako jsou křtiny,
první svaté přijímání nebo svatby.
Otevírací doba naší pohřební služby je denně od 07.30
do 17.00 hodin a v sobotu od 08.00 do 12.00 hodin.
Po předchozí domluvě nabízíme i možnost sjednání
smutečního obřadu i mimo pracovní dobu v neděli
i o svátcích, na přání pak i doma u pozůstalých.
Můžete se na nás obrátit 7 dní v týdnu, 24 hodin
denně, na telefonních číslech: 582 344 073, 602
581 098, popřípadě 725 779 452.

Ukázku naší práce můžete zhlédnout na

www.pohrebnictvi-pv.cz
26. srpna 2015

15082130789

15062930665

Pohřební služba Technických služeb je historicky
nejstarší fungující firmou působící na Prostějovsku
v oblasti pohřebnictví a služeb s tím spojených. Její
založení se datuje již k roku 1899. Provozovna naší
pohřební služby se nachází na Žižkově náměstí
č. 19 (vedle budovy České spořitelny). V jejích
prostorách najdete mimo pohřebního zboží také
velký výběr umělých květin, ozdobných svíček, křestních roušek, svíček a dalších předmětů.
V příjemném prostředí naší provozovny vás čeká
vstřícné a milé vystupování týmu pracovníků, který
vám ochotně poradí a pomůže při zajištění všech
náležitostí souvisejících se smutečním rozloučením.
U nás si můžete zvolit způsob a průběh posledního
rozloučení s blízkým člověkem zcela dle vašich představ a možností.
Naší snahou je, abychom pomohli blízkým zesnulých s vyřízením všech skutečností spojených se zajištěním smutečního obřadu.
Přejeme si stejně jako vy, aby rozloučení bylo důstojné a tyto poslední chvíle byly naplněny nerušenou
vzpomínkou na vámi milovanou osobu.
Na naší provozovně na Žižkově náměstí, kde máme
vlastní vazárnu květin, Vám rádi pomůžeme s výběrem
z více jak 30 druhů věnců, kytic, žardin a kytic na rakev
opatřených stuhou s tištěným nápisem. Samozřejmostí je dovoz květin ke smutečnímu obřadu, popř. jejich
následný odvoz na místo určené pozůstalými.

Strana 9
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Lidé v Prostějově jsou výrazně spokojeni se službami MHD
Hovoří o tom, mimo
jiné, výsledek letošního
Průzkumu
spokojenosti
TIMUR 2015. Jsme totiž
jediné město v republice,
které má provoz Městské
hromadné dopravy zcela
ekologický.

V hodnocení spokojenosti
se základními veřejnými službami dali lidé zcela největší počet hlasů právě této hromadné
dopravě. „Naše autobusy jezdí
na stlačený zemní plyn. Jedná
se o plně ekologické palivo. Životní prostředí se tím zcela jis-

Cyklobusem až do

Moravského krasu
Zdravé město Prostějov
plánuje novinku, která jistě potěší všechny příznivce
cykloturistiky. Služby, které
nabízí tradiční cyklobus se
totiž rozšíří o nové trasy.
Prašnost v našem regionu
a neustálá snaha o zlepšování životního prostředí je
důvodem, proč vedení města
ve spolupráci s FTL - First
Transport Lines, a.s. Prostějov
připravuje tuto novinku. Jde
o další linku cyklobusu, která
bude zajíždět až do Moravského krasu, kde je široké spektrum cyklostezek.
„Nabízíme lidem možnost
jet se vydýchat na zdravý
vzduch. Kromě cyklobusu,
který už několik let jezdí směr
Protivanov,
připravujeme
další linku, která bude cestující vozit z Prostějova v trase
Plumlov – Drahany – Roz-

stání – Jedovnice. Kdekoli
na těchto místech je možné
připojit se na rozsáhlou síť
cyklostezek,“ vysvětlila první
náměstkyně Alena Rašková.
Stezky v Moravském krasu
jsou, podle jejích slov, nenáročné a poskytují pohodovou
lesní jízdu bez velkých kopců. Nová linka by měla lidem sloužit od příštího roku,
v době od měsíce května až
do září.
„V první fázi bude nový
cyklobus jezdit pouze o víkendech. Teprve po té, co si
ověříme zájem cyklistů o tuto
službu, tak bychom ji rozšířili
v čase prázdnin na každodenní spoje,“ doplnil ředitel
divize autobusy FTL - First
Transport Lines, a.s. Prostějov
Jiří Hloch s tím, že o jízdních
řádech budou lidé včas informováni.
-kaa-

Koloběžkové klání už v září!
Náměstí T. G. Masaryka se
stane 24. září 2015 od 14:30
do 16:15 hod. dějištěm soutěže, z které vzejde osm nejlepších koloběžkářů. Nominovat
se lidé mohou v pěti věkových
kategoriích od 2 – 6 let, 7 – 10
let, 11 – 14 let, 15- 100 let ženy
a 15 – 100 let muži.
„Začínáme s mottem: Kdo
přijde, ten jede. Rozjížďky
Strana 10

startují v půl třetí odpoledne. Kdo nemá koloběžku, tomu ji rádi půjčíme.
Okruh, na kterém se bude
závodit je jen jeden a to
kolem náměstí T. G. Masaryka,“ uvedl Jiří Novák ze
Sportcentra – DDM Prostějov a dodal, že pro ty úspěšné jsou připraveny zajímavé
ceny.
-red-

tě nezatěžuje,“ zdůraznila první náměstkyně Alena Rašková,
která má dopravu ve své gesci.
Důležitým aspektem spokojenosti je i ten fakt, že všechna
vozidla jsou nízkopodlažní,
tedy příznivá pro matky s kočárky, děti, vozíčkáře nebo obtížně se pohybující občany.
„Ještě v době, kdy v Prostějově bylo nízkopodlažních
vozů málo, lidé si vybírali právě ty spoje, které tuto výhodu
nabízely. Byl opravdu problém, aby se maminka s kočárkem dostala do autobusu
bez pomoci ostatních. Mnohokrát jsem byla svědkem, že
musela prosit o pomoc cestující. Vozíčkáři na tom byli
stejně. To dnes zcela odpadá,“
dodala náměstkyně Alena
Rašková.
Moderní autobusy v Prostějově nabízí i výhody pro
nevidomé. U většiny vozidel

Spokojenost se základními veřejnými službami

je hlášení, podle kterého se
slabozrací či slepí lidé mohou
lehce orientovat.
„Při vyslání požadavku ze
speciálního ovladače, který
tito lidé mají k dispozici, se
z autobusu ozve informace,
o jaký spoj jde a kam jede.
Pro všechny slouží plný informační systém a myslím si,
že veškeré části města jsou
dobře spoji pokryty,“ uvedl
ředitel divize autobusy FTL
Jiří Hloch.

Vedení města nejsou lhostejné ani připomínky občanů
k časům spojů. „Pokud to jen
trošku jde, snažíme se spolu
s FTL lidem vyhovět a časy co
možná nejvíce přizpůsobit,“
zmínila Alena Rašková. Velký
důraz se dává i na dopravní obsluhu průmyslové zóny. „Tady
jsme přidávali nové spoje na odpolední a noční směny. Po tom
lidé, kteří cestují za prací, hodně
volali,“ uzavřela náměstkyně
Alena Rašková.
-kaa-

Děti v autě
Jak se chovat a co učit děti podle věku
Přeprava automobilem je
v dnešním uspěchaném a přetechnizovaném světě každodenní
záležitostí. Nezapomínejme na
to, že jedním z nejzranitelnějších
účastníků automobilové dopravy
je i naše dítě.

Věk 0 - 4 roky
Děti této věkové kategorie ještě
ani nemohou chápat nebezpečí
v silničním provozu. Proto je nikdy
nepouštějte samotné na silnici, a to
ani v doprovodu staršího dítěte.
V tomto nejútlejším věku
budeme děti pravděpodobně
nejčastěji přepravovat z jednoho
místa na druhé v automobilu.
Pokud převážíte dítě v automobilu, vždy používejte odpovídající
a schválený dětský zádržný systém. Pořizujte vždy jen kvalitní
dětskou sedačku schváleného
typu s homologací, která zajišťuje
správnou polohu a uchycení dítěte. Sedačku kupujte vždy s dítětem. Je důležité, aby sedačka byla
správné velikosti a dítě se v ní také
dobře cítilo. Pro správné ukotvení
dětské sedačky byl výrobci vozidel vyvinut systém ISOFIX: Při
výběru automobilu se tak ptejte,
zda tento systém vůz používá. Při
instalaci sedačky pak vždy dodržujte návod jak výrobce vozu, tak
také dětské autosedačky.
Dítě v zádržném systému nikdy
nepřevážejte na sedadle vybaveném airbagem, případně je nutné
airbag deaktivovat. Informace
a vypínač deaktivace airbagu najdete nejen v návodu k obsluze

vozidla, ale také přímo v interiéru
vozu, kde bývá umístěna nálepka
s krátkým návodem, například na
přístrojové desce z boku u spolujezdce apod.
Při vlastní jízdě pak samozřejmě také přizpůsobte styl a rychlost
jízdy tomu, že převážíte dítě.
Nedopusťte, aby dítě sedělo dospělé osobě na klíně – při případné
dopravní nehodě jsou následky
dětských úrazů velmi kruté! Pokud
je připoutaná dospělá osoba a dítě
nepřipoutáno, věřte, že jej nikdy
neudržíte. V případě nárazu jsou
síly a přetížení obrovské! Také při
připoutání dospělé osoby a dítěte
jedním pásem jsou v případě nehody následky vždy fatální.

Věk 5 - 6 let
I v tomto věku používejte při
převážení dítěte v automobilu
schválený dětský zádržný systém.
Nejlépe je použít kompaktní anatomickou sedačku s vlastními bezpečnostními pásy. Pás nesmí být
veden pod pažemi nebo přes břicho. Ukotvení sedačky systémem
ISOFIX je výhodou. Nikdy nedovolte dítěti stát za jízdy mezi předními sedadly, nebo klečet na zadním
sedadle zády ke směru jízdy! Případné brzdění může mít za následek vymrštění dítěte proti čelnímu
sklu vozidla, které velice často končí
pro dítě fatálními následky.
Pozor také například při couvání, dítě v tomto věku přes zadní
okno vůbec nemusíte vidět. Nastupujte a vystupujte vždy na straně
chodníku nebo krajnice. Nemůže

tak dojít ke sražení projíždějícím
vozidlem.

Věk 7 - 10 let
Při používání dětské autosedačky v automobilu od jeho nejútlejšího věku lze předpokládat, že takto
staré dítě bere toto bezpečnostní
opatření jako samozřejmost. Stále
ale platí, že je potřeba používat sedačku i při jízdě na krátkou (tedy
jakoukoliv) vzdálenost. Zvolit
bychom měli sedačku s pevnými
zády. Při jejím použití a připoutání
dítěte bezpečnostním pásem vozidla musíme dbát na to, aby pás nešel v blízkosti krku ani přes ramenní
kloub a ve spodní části musí obepínat pánev. Nejbezpečnější umístění
dětské sedačky je na zadním sedadle za spolujezdcem. Pozor také na
nezajištěné předměty pod zadním
sklem – ty mohou způsobit vážná
zranění (a to nejen přepravovaných
dětí).
Věk 10 – a více let
Rychlý růst postavy dítěte vyústí
do používání samostatného sedáku
místo kompaktní dětské autosedačky. Díky němu je zvýšen posed
dítěte do polohy, ve které bude
bezpečnostní pás správně obepínat
celé tělo. Po dvanáctém roce věku
dítěte, jakmile jeho postava doroste
výšky 150 cm nebo tělesná hmotnost dosáhne 36 kg, není již autosedačka povinná. Dítě může sedět
na sedadle vozidla, ale vždy musí
být správně připoutané (stejně jako
ostatní spolucestující ve vozidle).
www.ibesip.cz
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625 let města Prostějova na známkách!

Prostějovská radnice vydala
při příležitosti 625. výročí povýšení Prostějova na město speciální
poštovní známku s přítiskem,
kterou bude možno opatřit i příležitostným razítkem vyrobeným
k tomuto výročí.
„Na Regionálním informačním
centru v zámku na Pernštýnském
náměstí bude k dispozici o hodovém víkendu, tedy v sobotu 12.
a v neděli 13. září 2015, limitované
množství aršíků se známkami s přítiskem. Po oba dny budou pracovnice Regionálního informačního
centra prodávat známky vždy od
9:00 do 13:00. Ve stejnou dobu
bude na zámku přítomen i zástupce České pošty, který zájemcům
speciální známky orazí příležitostným razítkem. Prodávat se bude
do vyčerpání zásob, příležitostné
razítko bude možno získat po celou uvedenou dobu. Jedna speciální známka s přítiskem bude stát
22 korun, celý aršík 198 korun.,“
shrnula vedoucí Odboru kancelář
primátora Jaroslava Tatarkovičová.
Pokud bude o známky velký zájem, je možné, že budou vyprodány již v sobotu, tak, jak tomu bylo
například při vydání speciálních
známek ke 100 letům radnice.
„S tím je nutno počítat, nicméně
nebylo našim záměrem vydávat
známky ve velkém nákladu, protože bychom rádi, aby měly co možná
nejvyšší sběratelskou hodnotu. Zá-

roveň chceme část vydaných aršíků
využít pro prezentaci města v oblasti kultury a cestovního ruchu.
Myslím si, že 625. výročí povýšení
Prostějova na město je výročím významným, byť půlkulatým, které si
zaslouží pozornost, jakou jsme mu
věnovali. Například vyhlášením výtvarné soutěže pro žáky základních
škol nebo vědomostní soutěže, která byla zveřejňována na stránkách
Prostějovských radničních listů
(vyhlášení vítězů nás teprve čeká).
Dále uspořádáním celodenního
kulturního programu začátkem
prázdnin na náměstí T. G. Masaryka, zmiňovaným vydáním
speciální známky s přítiskem nebo
vydáním Kolekce čtyř vedut k 625.
výročí povýšení Prostějova na město. Na tomto místě bych rád podě-

koval všem, kteří se na připomenutí
tohoto výročí podíleli, ať již přišli se
samotnými nápady nebo zajišťovali
jejich realizaci. Konkrétně s myšlenkou vydat známku s přítiskem
přišel můj kolega - radní Václav
Šmíd, náměstkyně primátora Ivana
Hemerková se zase velkou měrou
zasadila o zajištění kulturně společenské akce začátkem prázdnin
a společně s vedoucí Odboru kancelář primátora Jaroslavou Tatarkovičovou o výběr vedut, zabezpečení
jejich tisku a realizaci zmíněné poštovní známky s přítiskem. Zásadní
však bylo najít shodu v radě města,
protože bez podpory kolegů v radě
by žádná z akcí neměla šanci na
úspěch,“ dodává radní a předseda
komise pro kulturu a cestovní ruch
Josef Augustin. 
-jg-

Informace

Pojďte do zámku na výstavu!
Už nás viděli i v Bruselu

V prostějovském zámku na jsou zde jako bonus i fotografie
Pernštýnském náměstí je zhruba z prezentace akce v Bruselu.
do poloviny září k vidění výstaFotografie ze zahájení výva 100 letá dáma. Jde o velko- stavy:
formátové fotografie věnované
nedávným oslavám stého výročí
dokončení nové prostějovské
radnice, kterými se město prezentovalo v zimě v Bruselu. Výstava
s názvem „Stoletá dáma“, která
byla zahájena 30. 7. 2015, je k vidění v Regionálním informačním centru na Pernštýnském
náměstí č. 8 – zámek do 13. 9.
2015. Třeba hodový víkend tak
lze využít například pro návštěvu
zámku. Kromě fotografií radnice

Kolekce vedut k výročí města
625 let povýšení Prostějova na
město sice není výročí kulaté,
nicméně v radě jsme se již začátkem roku shodli, že zcela určitě
za připomínku stojí. Proto jsme
už v lednu vypracovali harmonogram akcí, které měly toto výročí
připomenout a zároveň propagovat město a připravit i něco
nového pro turisty a návštěvníky.
Konkrétně veduty jsme vybíra-

li z již zpracovaných materiálů
o městě. Jejich originály jsou uloženy v Muzeu a galerii v Prostějově a nejsou běžně k vidění. O to
poutavější možná pro budoucí
majitele jejich reprodukcí budou,“ pokračuje Josef Augustin.
Vybíralo se ze zhruba osmi návrhů, „vítězná“ čtyři vyobrazení
zachycují město v období 18. - 19.
století.

„Víme, že existují i mnohá
starší zobrazení města, ale protože vůbec nejstarší vyobrazení se
dostalo na známku s přítiskem,
která je mimochodem taktéž
vydána speciálně k letošnímu
výročí, zvolili jsme takové obrazy, které budou pro majitele
vedut nejen cenné, ale věřím, že
i atraktivní. A protože bychom
byli rádi, aby z tohoto počinu

měli něco i případní zahraniční
zájemci, bude průvodní slovo
k vedutám přeloženo i do anglického, německého, francouzského, španělského a ruského jazyka,“ uzavírá radní Josef Augustin
s tím, že, pokud se kolekce setká
s kladným ohlasem, dočkají se
určitě zájemci v budoucnu i s vydání dalších podobných tematických sad.
-jg-

Jedním z počinů k 625. výročí
povýšení Prostějova na město je
vydání čtyř vedut. Unikátní kolekci pořídilo město v nákladu
100 kusů.
„Pokud bude ze strany sběratelů
zájem, předložím radě města návrh
na dotisk,“ říká radní Josef Augustin, jeden z iniciátorů vydání vedut.
Cena za celou kolekci, kterou
bude možno zakoupit pouze jako
celek, je 242 korun a k dostání
budou pro zájemce z řad občanů,
sběratelů i návštěvníků města na
Regionálním informačním centru v zámku na Pernštýnském
náměstí v průběhu měsíce září
(termín upřesníme na webových
stránkách města – pozn.red.).
„Jde vůbec o první takto vyda- Prostějov - velké náměstí, kolem roku 1850. Adam Slawikowski, barevná litografie, 23 x 34,5 cm
né veduty, které zobrazují město. Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace Olomouckého kraje
26. srpna 2015
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Představujeme okrskáře Městské policie Prostějov
Okrsek č. 2, Odpovědný strážník: str. Bc. Sekanina Petr, e-mail sekanina@mpprostejov.cz

Okrsek č. 2 se nachází mezi ulicemi
Plumlovská, Anenská, Jižní obslužná,
Okružní, Bulharská, Brněnská, Žeranovská a Knihařská. V okrsku se nachází jedno velké sídliště a to sídliště
Svobody, dále dvě základní školy (ZŠ
na ulici Palackého a ZŠ Jana Železného na sídl. Svobody) a tři mateřské školky (sídl. Svobody, Mánesova,
Raisova). V okrsku se také nachází
největší prostějovský park Kolářovy
sady a rybník na ulici Na hrázi. Také
nesmím zapomenout na Azylové cen-

trum, které se nachází Za Určickou
ulicí a které je celoročně hojně využíváno osobami bez přístřeší. V okrsku
se nenachází žádná větší průmyslová
zástavba.
Jako nejčastější problém jsem v okrsku musel řešit narušování veřejného
pořádku osobami bez přístřeší, tzv. bezdomovci. Tito již v časných ranních hodinách opouštějí Azylové centrum Za
Určickou ulici a přesouvají se směrem
do centra města, respektive do míst,
kde to mají blízko k nějakému obchodu,
kde si koupí víno v PET lahvi, případně
v krabici a toto celý den popíjí. Přitom
narušují veřejný pořádek již tím, že tento alkohol konzumují v místech, kde je
to obecně závaznou vyhláškou zakázáno (např. Kolářovy sady, okolí rybníka
na ulici Na hrázi). Dále tyto osoby budí
veřejné pohoršení tím, že povětšinou
v podnapilém stavu polehávají na lavičkách, případně na zemi, močí často
kde se jim zlíbí. Po těchto osobách také
zůstává na místě, kde mnohdy celý den
posedávají značný nepořádek (obaly
od alkoholu, nedopalky atp.), čímž se
také dopouštějí přestupkového jednání.
Společně s hlídkovou službou provádím
v místech, které tito „bezdomovci„ často využívají denní kontroly a v mnoha
případech již byl těmto osobám kon-
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zumovaný alkohol odebrán (zákonný
důvod). Z těchto důvodů se tyto osoby
podařilo v mnoha případech z těchto
míst vykázat. Každopádně řešení této
problematiky (bezdomovectví), obecně
vzato, je problém celospolečenský a potýkají se s ním ve všech městech. Jako
další problém se kterým se v okrsku
setkávám je vylepování plakátů mimo
určená plakátovací místa. Plakáty jsou
lepeny na zastávky MHD, elektrické
rozvaděče, odpadkové koše a různě
jinam mimo výlepová místa. V několika případech jsem toto přestupkové
jednání předával správnímu orgánu
k řešení. Dalším problémem je venčení psů, kdy majitelé venčí své psy na
volno případně po nich neuklízí exkrementy. Tento problém, vzhledem
k tomu, že se provádějí časté kontroly
se zaměřením na venčení psů, ubývá
na intenzitě a situace s venčením se
zlepšuje. K dalším mým činnostem
v okrsku patří zjišťování a kontrola
odstavených automobilů, ze kterých
by se časem mohl stát vrak. Tyto
odstavené automobily se mi daří již
v počátcích zaznamenávat a ve velké
většině případů i docílit jejich odstranění. V poslední době se značně zlepšila situace s poškozováním a ničením
městského mobiliáře a také ubylo případů poškození dětských hřišť a dopravních značek. V minulém roce se
mi podařilo společně se strážníky hlídkové služby zadržet dva vandaly ničící
vývěsky umístěné na sloupech veřejného osvětlení a to tím způsobem,
že jsem se vracel z odpolední služby,
když jsem na Plumlovské ulici uviděl
dva mladíky jak ničí vývěsky na sloupech a vyvracejí označník zastávky
MHD. Na tyto mladíky jsem telefonicky upozornil operační středisko
městské policie, kdy tito byli následně
sledováni mnou a městským dohlížecím kamerovým systémem do doby
jejich zadržení službukonající hlídkou. V okrsku není výrazný problém
s parkováním, jelikož vzniklo mnoho
nových parkovacích míst např. na síd-

lišti Svobody. V průběhu ranní směny
také dohlížím nad BESIP u přechodu
pro chodce před ZŠ Jana Železného
na sídlišti Svobody. V průběhu roku
se také účastním různých akcí pořádaných různými subjekty např. dohled
při akci pořádané ZŠ Jana Železného
„Štafeta zdraví a přátelství„ dohled při
akci pořádané Mateřským centrem Cipísek „ Lampionový průvod za myslivcem„ dále se spolupodílím s ostatními
strážníky okrskové a hlídkové služby
na zajištění veřejného pořádku při akcích „Prostějovská zima„ „Prostějovské
léto„ při různých sportovních akcích
a mnoha dalších. Účastním se i společných bezpečnostních a kontrolních
akcí společně s PČR, případně s odbory
a pracovníky Magistrátu města Prostějova a s pracovníky jiných státních institucí.
Ve funkci strážníka okrskové služby Městské policie Prostějov pracuji již
od zřízení okrskové služby v roce 2006.
U Městské policie Prostějov pracuji od
roku 1992. Myslím si, že mám docela
dobrou místní a osobní znalost přiděleného okrsku. Občané se na mě mohou
kdykoliv s důvěrou obracet s žádostí
o pomoc, radu a to buď osobně při pěší
pochůzkové činnosti, případně telefonicky či formou emailu. Musím však
uvést, že po přiděleném okrsku se povětšinou pohybuji pěšky a tudíž případy,
na které je nutné reagovat ihned, je nutné
nahlásit na tísňovou linku 156. Takové
případy pak řeší hlídková služby, jako
základní složka prvního zásahu na místě.
Z vlastní zkušenosti vím, že občané města Prostějova se na mě nebojí obrátit, což
umožňuje rychleji řešit problémy nebo
jim i v některých případech předcházet.
Záměrem Městské policie Prostějov je
prohloubení důvěry občanů ve strážníky, občan by měl znát „svého strážníka„
a s důvěrou se na něj obracet, kdykoliv
bude potřebovat pomoc. Budu velmi rád,
pokud se na mne budete obracet osobně
nebo telefonicky a zlepšíme tak vzájemnou spolupráci při vytváření bezpečného
str. Bc. Petr Sekanina
prostředí. 
26. srpna 2015
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Nově opravené chodníky? Už brzy
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te j

o v.e u

Uvolněné dlaždice, nerovnosti a díry v chodnících. To
vše bude minulostí po opravách jejich povrchů, které
v současné době probíhají na
několika úsecích města Prostějova.

„V Jungmannově ulici se pracuje podél Základní a mateřské
školy Jana Železného a Kolářových sadů. Jedná se o návaznost
na parkovací zálivy a nově budovanou cyklostezku. Ve Vrahovické ulici mohou lidé sledovat práce podél tamní Základní školy
Majakovského, okolo zálivů pro
nástup a výstup žáků. Chodníky
by měly být v novém do konce
letních prázdnin,“ upřesnil náměstek Jiří Pospíšil. Podle jeho
slov si opravy vyžádají v prvním
případě 1.058.674 Kč a v ulici
Vrahovická 690.000 Kč s DPH.
Rozhodně to ale není v obnově chodníků konečná. Jakmile
budou tyto dvě akce hotové,
dělníci se přesunou do dalších
dvou lokalit, konkrétně do ulic
Domamyslická – Šeříková

a také do oblasti Palackého třída
- Jiráskovo náměstí.
„Přesně se jedná o část
od Poděbradova náměstí po
ulici Kravařova, tedy celá východní strana podél Základní
a mateřské školy Palackého
a Obchodní akademie. Hotovo
by mělo být v závěru letošních
letních prázdnin. Koncem září
pak mají finišovat opravy chodníků v úseku ulic Jasmínová
po Šeříkovou,“ doplnil Pospíšil
s tím, že tady jde o pokračování opravy západní strany ulice
z loňského roku.
Finance, které budou vynaloženy, jsou nemalé. V trase Palackého třídy - Jiráskovo náměsAni tímto ovšem opravy
tí si investice vyžádá 1.152.944 chodníků v Prostějově neusnou.
Kč a v ulicích Domamyslická Připravují se další, a to v ulici B.
– Šeříková 370.000 Kč s DPH.
Šmerala (za domem 21 – 23),

Nová parkovací místa
Do seznamu míst, kde je
v Prostějově možné zaparkovat,
přibude nové veřejné parkoviště. Lidé ho najdou za obchodním domem Kubus. Stavební
práce jsou v plném proudu.
S nedostatkem parkovacích
míst se ve městě motoristé potýkají už delší čas. Statutární
město Prostějov proto vyčlenilo
ze svých pozemků jeden, který je dostatečně blízko centra
města. Místo, které doposud
sloužilo pouze pro zásobování
obchodního domu, se během
dvou měsíců změní na veřejné
parkoviště.
„Plocha tady byla jen částečně zpevněná. V těchto dnech
stavbaři odkryli horní vrstvu

a udělají štěrkový podklad.
Příjezdová cesta bude asfaltová
a samo parkoviště vydlážděné.
Vjezd bude zhruba ve stejném
místě jako je dnes,“ vysvětlil
náměstek Zdeněk Fišer s tím,
že motoristé sem budou moci
umístit celkem dvaapadesát
vozidel.

Veřejné parkoviště má „hlídat“
závorový systém tak, jak jsou lidé
zvyklí například ve Školní ulici.
Řidiči by za Kubusem už mohli
parkovat koncem letošního září.
Celé parkoviště vyjde na
4 114 000 Kč a výstavbu zajišťuje
firma JAMASTAV MORAVIA
s.r.o. se sídlem ve Hvozdu. -kaa-

v ulici Havlíčkova (úsek od ulice Partyzánská po Šafaříkovu)
a na sídlišti Svobody (podél bloku č. 18).
-kaa-

Děti mají k dispozici dvě nová hřiště

Téměř jeden milion korun
bez DPH investovalo město
Prostějov do vzniku dvou
dětských hřišť.
Herní prvky jako housenka,
houpačka hnízdo, herní věž,
vahadlová houpačka, kreslící
dvojtabule se stříškou, kolotoč na stání nebo houpadlo
na pružině od 9. července letošního roku slouží drobotině na sídlišti E. Beneše – Jih.
„Město tady vybudovalo hřiště
veliké 161 metrů čtverečných.
Na dopadové plochy bylo použito 65 metrů krychlových
písku a celý areál je oplocen
v délce 71 metrů,“ uvedl náměstek Zdeněk Fišer s tím, že
práce probíhaly v době od letošního června do 9. červen-

ce. Finanční náklady na realizaci stavby se vyšplhaly na
554 180,- Kč vč. DPH.
Podobnou částku město investovalo i do druhého hřiště
ve vnitrobloku sídliště Kostelecké ulice. Ve stejném čase
tady vzniklo hřiště o velikosti
180m2 a na dopadové plochy
bylo použito 72 m3 písku.
I zde je plácek chráněn plotem o celkové délce 60 metrů.
„Děti tady mají k dispozici
dvojhoupačku, herní město
Karlsruhe, kreslící tabule s počítadlem, herní kombinaci se
skluzavkou a plochu pro hru
kuličky,“ doplnil náměstek
Zdeněk Fišer. Finanční náklady na realizaci stavby jsou
576 565,- Kč vč. DPH. -red-

Harmonogram blokového čištění města Prostějov v září 2015

Sv. Čecha, Demelova, Hradební,
15. září
Kostelní, Úprkova, Koželuhova,
Sídl. svobody - vnitroblok (Blok Křížkovského , Křižkovského parK. Svolinského (Kpt. O. Jaroše
17 - 21.), sídl. Svobody - parko- koviště, Šerhovní (Školní - Dukel- - V. Špály), K. Svolinského - parkoviště (Blok 18 - 21), Plumlovská ská brána)
viště (Kpt. O. Jaroše - V. Špály), V.
ul.(Jungmannova-kruh.objezd),
Špály, J. Zrzavého, K. Svolinského
9. září
Jungmannova parkoviště, Jung(V. Špály - Billa), A. Slavíčka, K.
Na Blatech (Družební - Doma- Svolinského - parkoviště (V. Špály
mannova (Plumlovská-Česká),
myslická), 5. května (Družební - Billa)
Cyklostezka
- Domamyslická), Žitná cyklos2. září
16. září
tezka, Žitná, Borová, Družební,
Zahradní, Luční, K Rybníku, Karafiátova, Šípková, Šeříková,
Kpt. O. Jaroše (K. Svolinského
Ovocná, Průchodní, Slunečná, Jasmínová, V Loučkách, Na Spláv- - průchod), A. Fišárka, B. DvorJabloňová, Vřesová, Třešňová
ku, Za Humny, Pod Vinohrád- ského, C. Boudy, S. Suchardy, Kpt.
kem, Domamyslice - u kapličky, O. Jaroše - parkoviště, C. Boudy –
3. září
Ořechová, Akátová, Lísková, Ol- parkoviště
nám. J. V. Sládka, Foerstrova, šová, Domamyslická
17. září
Esperantská, Duhová, R. Těsno10. září
Melantrichova
(Březinovahlídka, G. Preisové, Na Brachlavě,
Zlechovská, Na Okraji, Kosíř- -Polská), E. Králíka + parkovišE. Krásnohorské, Stroupežnického
ská, Na Vyhlídce, Legionářská, tě, Polská, Ruská + nám. Práce,
8. září
Wichterlova, gen. Sachera, gen. Dělnická, Březinova, Dykova,
Komenského - cyklostezka, Dudy, gen. Dudy a gen. Sachera Bezručovo nám., průchod FloriKomenského, nám. T.G.M., Du- - spojka, Hloučelní, J. Lady (Plum- án.nám.- Dykova (Starorežná),
kelská brána, Křižkovského, Lu- lovská - Mathonova), Plumlovská Cyklostezka Floriánské.nám.tinovova, Filipcovo nám., nám. (kruh.objezd J.Lady-Interspar)
Dykova (Starorežná), Plumlov-

1. září

26. srpna 2015

ská (Polská-kruh.objezd) pravá jezd - cyklostezka, Vodní parkostrana směr Krasice
viště (parkoviště u Mlýna), Vodní,
Vodní - cyklostezka, průchod
22. září
Vodní - Žeranovská, Žeranovská
Fanderlíkova (Kostelecké - Fan- parkoviště, Žeranovská, Žeraderlíkova 37), J. B. Pecky, Krapko- novská - vnitroblok, Knihařská,
va, Krapkova vnitroblok a u ga- U Spořitelny, Žižkovo nám., Žižráží, Floriánské nám., Hliníky, J. kovo nám. - parkoviště, PoděbraB. Pecky - vnitroblok, Krapkova dovo nám. + parkoviště před KB
- parkoviště (vpravo k U Stadi29. září
onu), Fanderlíkova - parkoviště
Poděbradovo nám., Wolkero(Fanderlíkova 17 - 21), Krapkova - zálivka (vlevo k U Stadionu), va, Wolkerova obslužná + parkoviště, Na Spojce, Netušilova,
Resslova
Hlaváčkovo nám., Hlaváčkovo
23. září
nám. 2 parkoviště, Vnitroblok
Pernštýnské nám., Kravařova, Vojáčkovo - Husserle, Vojáčkovo
Fügnerova, Skálovo nám., Školní, nám.+parkoviště
Školní - parkoviště, Šerhovní (Vá30. září
penice - Školní), Kramářská, BlaČechovická, Lipová, 5. květhoslavova, Vápenice, Smetanovy
na (Čechovická - Družební), Na
sady, Jiráskovo nám.
Blatech (Čechovická - Družební),
24. září
V Zahradách, Růžová, Jasanová,
Palackého, Palackého - cyklos- Javorová (Žitná - 5.Května), Ječná,
tezka, Podjezd + parkoviště, Pod- Ovesná, Kaštanová, Habrová.
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Každý svého zdraví strůjcem

Liga proti rakovině Praha
představí v Prostějově akci na
téma prevence rakoviny z pohledu přívětivější tváře. Na
místě bude odborný lékař, se
kterým lidé budou moci konzultovat své dotazy.
„Každý svého zdraví strůjcem“ je název úspěšné putovní
výstavy, se kterou se Liga proti
rakovině už osmým rokem vydává na pouť po českých a moravských městech. Hlavním
cílem akce je oddémonizovat
závažné, deprimující téma rakoviny.
„Dospělým
návštěvníkům
bude k dispozici improvizovaná „vyšetřovna“. Každý zájemce
si může nechat změřit některé
základní zdravotní ukazatele,
například hladinu cholesterolu,
hodnotu krevního tlaku, výši
BMI, procento skrytého tuku
v těle, lékaři a zdravotníci poradí
v oblasti zdravého životního stylu, nekuřáctví i obezity. Členky
klubu DIANA se s návštěvníky
podělí o své vlastní zkušenosti
v boji s touto nemocí,“ vysvětlila
první náměstkyně Alena Rašková. Jak doplnila, v rámci boje
proti jednomu z nejagresivnějších typů rakoviny melanomu,
přizvali organizátoři ke spolupráci také specialisty – dermatology. „Na místě bude odborný
lékař, se kterým lidé budou moci
konzultovat mateřská znaménka, pihy, změny na kůži. Vstup
jak na výstavu, tak i na všechna
vyšetření nikdo z návštěvníků
platit nebude,“ dodala Rašková.
Součástí expozice budou panely určené i nejmenším dětem,
které si v bohatě ilustrované části

Letní.kino.a.bylinkový.workshop
SSSSASSSSěSM
S
najdou informace o zdravém
životním stylu, i když ještě neumějí číst.
Po oba dny je připraven i další bohatý doprovodný program
(zpěv, tanec). Na akci zvou pořadatelé, tedy Liga proti rakovině, Zdravé město Prostějov
a Onkoklub DIANA. Přijďte
na náměstí T. G. Masaryka 23.
září od 10 do 18 hodin a 24.
září od 9 do 17 hodin ve žlutých
stanech, které budou instalovány před budovou muzea.

-jg-, -kaa-

Soutěž o nejlepší sběrný dvůr!

Získejte nový mobil

Od poloviny července
soutěžíme o výherce titulu
Sběrný dvůr roku 2015. Ten
nejlepší, získá zajímavou finanční odměnu. Pokud se
do soutěže zapojíte a budete
hlasovat, můžete získat nový
mobil.
Účelem soutěže je odměnit
dva nejlepší sběrné dvory, kterých je v České republice přes
1250. První odměněný dvůr
bude z obcí a měst do 10 000
obyvatel, druhý z těch, která
mají nad 10 000 obyvatel. A na
co se mohou těšit?

„Čeká je finanční dar v hodnotě 30 a 50 tisíc korun. No
a také mezi hlasujícími lidmi se
bude losovat. Dva šťastní vyhrají
zbrusu nový smartphone LG.
Dalších šest si odnese přenosnou nabíječku na mobilní telefony a tablety,“ uvedl náměstek
Jiří Pospíšil. Soutěž vyhlašuje
nezisková organizace ASEKOL
a probíhá od poloviny července
do konce letošního října.
Více na www.sberne-dvory.cz,
kde vyhledáte sběrný dvůr, který chcete ohodnotit a zjistíte
další podrobnosti. 
-red-

Čtvero.ročních.období.s.bylinkami.é.LÉTO
SSSřSSM
SlunečSSSSSSěSMSSS
SSSASSASřSSSSSčS
druhuMSSSěSčSSSSSřSčkovanáM
JejíSmagickáSsílaSbylaSobjevenaSjižSveSstarověkuSaSsvojeSvýznamnéSpostaveníSsiSdrží
dodnesMSěSSSčSSSSSůvSolejSproSzevníSužitíM
PoužíváSseSnaSobkladySaSmasážeSpřSSůASSSěníASěrkyA
S1SSSčka4ASřinySaSnaraženinyM
SCSSSSSřSSSSSčekM
SSM
Začínáme.ve.čtvrtek.š7j.srpna.v.,7:ff.Kpředání.,fj.září.v.,8:ffIj

Letní.KINO.é.Duchové.moře.Kprojekt.Promítej.i.TyI
SSSSSSSMSSSSSSS
strýcSAlexanSzSkmeneSBadžaůSSěSMabulSuSBorneaMSJsouStoStotižSjedni
SSSěčůASříSpužívajíSneobvyklouSkompresorovouStechniku
SSSMSSSSSSůSřSSřS
SětaASSSSSSSSMSSSS
spoluSseSvstupemSnaSpevninuASkdeSneplatíSžádnéSzákonyASoSkteréSbySseSjejichSkmen
SřítMSSSSSSSSSSS
SSčSřSěSSSM
ElizaéKubarskaé/éPoland,éGermany,éUKé/é2014é/é77émin.

Zaépěknéhoépočasíéproběhneépromítáníévépříjemnéméprostředíénašíézahrádky,
véopačnémépřípaděéveévnitřníchéprostoráchéEcha.
Začátekhpromítáníhjehvehstředuhé6šhzáříhvh9?:3?š
S
Pro.více.informacíu.či.spojení.s.námi.navštivte.níže.uvedené.stránky:
wwwšfacebookšcomysoundšofšecho
plusšgooglešcomyPNezávislýprostorECHOProstějov
S
KDEhsehvšechnyhakcehuskuteční?
NajdetehnáshvhProstějověhnahKosteleckéhulicihčš39
1SSSčSSůmASSSSů4

Tyto.události.vznikly.za.finanční.podpory.Statutárního.města.Prostějovj
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POHLED DO BOTANICKÉ ZAHRADY

Tradiční čínské léčivky
v botanické zahradě
Již v květnových Prostějovských radničních listech informovala Botanická zahrada
Petra Albrechta v Prostějově
o jedné ze svých novinek, konkrétně o rozšíření sortimentu
o rostliny tradiční čínské medicíny. Jak k tomuto nápadu
vlastně došlo? Na počátku všeho byla myšlenka něčeho nového, netypického. A protože
od myšlenky není už tak daleko
k činu, shromáždili jsme všechny dostupné údaje, pečlivě vybírali a následně založili záhon,
do něhož byly vysazeny rostliny, které lze pěstovat i v klimatických podmínkách České
republiky. Začínali jsme s několika prvními kousky a s každým
dalším „úlovkem“ naše radost
a nadšení ze vznikajícího netradičního záhonu rostla. V současné době se můžeme pyšnit
již 33 kousky. A naše úsilí o získání dalších druhů pokračuje
dál. Zvláště, když se nám v záhoně vesele zelenají a rostou
speciality typu perila křovitá,
což je jednoletá bylina, jejíž nať
INZERCE

se používá při chřipce, na léčbu
kašle, bolestí hlavy, nevolnosti a horečky. Nebo v poslední
době velmi oblíbená opadavá dřevitá liána klanopraška
čínská, jejíž semena nebo celé
plody se využívají při nespavosti, příznivě ovlivňují funkci
jater, působí antistresově, odstraňují pocit únavy a zvyšují
celkovou výkonnost organismu. A dovolíme si zmínit ještě
jednu vzácnou léčivku, kterou
je rozchodnice růžová, jejíž kořen v podobě tinktury zlepšuje
a urychluje rekonvalescenci po
těžkých chorobách a chirurgických zákrocích, zlepšuje paměť
i sluch a chrání organismus
proti stresu.
Na konci června jsme naše
nováčky podrobili první zatěžkávací zkoušce. V odpoledních
hodinách proběhla bylinková
vycházka se známým bylinkářem Vláďou Vytáskem z Litovle,
který s námi prošel celou zahradu a zastavil se snad u každé léčivé rostliny, se kterou nás svým
poutavým vyprávěním blíže
seznámil a sdělil o ní mnoho
zajímavostí. Účast byla hojná,
čítající na 50 zvídavých ná-

vštěvníků. A uspěli jsme. Všem
zúčastněným se vycházka líbila,
dozvěděli se spoustu nových informací a byli spokojení. A my
také, jelikož o to více nás naše
práce těší, když vidíme, že ji

návštěvníci ocení, chodí k nám v sobotu v době 10.00-16.00
rádi a líbí se jim u nás. A co vy, hodin, v pondělí je zavřeno.
už jste navštívili naši botanicTěšíme se na vás!

Za Botanickou zahradu
kou zahradu? Od května do

Petra Albrechta
září je otevřeno od úterý do

Ing. Eva Hekalová
pátku v době 8.00-18.00 hodin,

Firma Václavková a spol. Soukromá pohřební služba
působí v Prostějově od roku 1993, má vlastní smuteční síň

1502243/0191

Firma Václavková a spol. Soukromá pohřební služba působí
od roku 1993 v Mlýnské ulici
v Prostějově. Za dobu svého působení v našem městě se snaží plnit
přání pozůstalých, ale i zákazníků, kteří docházejí do firemního
obchodu.
„Ve vlastní vazárně zhotovujeme věnce, kytice a žardinky k pohřbům. Uvážeme kytice k různým
jiným příležitostem. V obchodě
prodáváme pohřební zboží, růžence, svíce, hřbitovní lampy, vázy,

ozdobné urny, křestní roušky, svíce a také umělé a řezané květiny,“
jmenuje hlavní atributy z bohatého
sortimentu zboží a služeb Dagmar
Václavková, spolumajitelka firmy Václavková a spol. Soukromá
pohřební služba v Mlýnské ulici
v Prostějově.
K výrazné specialitě této
pohřební služby patří vlastní
smuteční síň v Mlýnské ulici.
„Pohřby realizujeme ve smutečních síních a kostelech nejen
například na Městském hřbi-

tově v Prostějově, v Plumlově,
ale také po celé České republice. V Mlýnské ulici již sedmým
rokem provádíme poslední rozloučení ve vlastní malé smuteční
síni v úzkém rodinném kruhu
pozůstalých. K obřadům zajistíme vše potřebné – řečníka, kněze, hudbu, kopání a následnou
úpravu hrobu, fotografa i autobus pro smuteční hosty. Květiny
k obřadům si zákazník vybírá
přímo na místě,“ popisuje Dag- Obřady v Mlýnské. Výraznou výhodou, která je mezi pozůstalými velmi vyhledávána, je vlastní smuteční síň pro obřady
mar Václavková.
Firma Václavková a spol. Sou- v úzkém rodinném kruhu.
kromá pohřební služba působí také
v Kralicích na Hané, kde má provoDOPORUČUJEME VŠEM POZŮSTALÝM :
zovnu a obchod. Také zde prodává
• Nenechte si vnutit pohřební služby konkrétního subjektu
pohřební zboží a zhotovuje kytice
bezprostředně po úmrtí blízké osoby!
k různým příležitostem.
• Vyberte pohřební službu, která se o důstojné rozloučení se
Tato prostějovská tradiční souzesnulým postará, až po poradě s blízkými nebo na doporukromá pohřební služba disponuje
čení důvěryhodného člověka!
vysoce odborným personálem.
• Sepište si ještě před jednáním v pohřební službě všechny
„Naši pracovníci pravidelně propožadavky, které na poslední rozloučení máte!
cházejí různým školením, kde
• Před sepsáním objednávky žádejte ke každé položce i její
získají certifikát, například i na kocenu!
pání hrobů. Firma má proškolené
• Máte právo na objednávku služby v písemné podobě, a to
pracovníky na hygienické zaopatvčetně kalkulace všech nákladů objednaných pohřebních
ření lidských pozůstatků a následně
služeb!
jejich úpravy. Na přání pozůstalých
• Vyplatí se pověřit někoho z příbuzenstva kontrolou, zda
upravíme zesnulé podle fotografie,
byly objednané služby v plném rozsahu poskytnuty!
v těchto případech jde především
• Ve vyúčtování (faktuře) žádejte rozepsání všech položek,
o úpravy účesu, líčení a podobně,“
které byly v rámci objednané služby skutečně poskytnuty!
potvrzuje Dagmar Václavková,
Znak kvality. Dagmar Václavková, spolumajitelka firmy Václav- spolumajitelka firmy Václavková
• Případné nesrovnalosti řešte okamžitě na místě sepsáním
ková a spol. Soukromá pohřební služba v Mlýnské ulici v Pros- a spol. Soukromá pohřební služba
reklamace!
tějově se může pyšnit oceněním kvality služeb.
v Mlýnské ulici v Prostějově.
26. srpna 2015
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Pojem opozice není příliš
starý, ustaluje se až v průběhu
19. století. Ovšem to, co pod
pojmem opozice chápeme
dnes, má pochopitelně delší
historii. Zjednodušeně řečeno
je opozice tou silou v nějaké
politické instituci, která klade
odpor vládnoucí garnituře,

Prostějovské radniční listy
Co je a co není opozice

tedy těm politikům, kteří právě vládnou. V demokratickém
systému se ustavuje vládnoucí
garnitura podle výsledku voleb. Potřebného počtu hlasů
např. v městském zastupitelstvu nemusí být ovšem dosaženo jen pouhým součtem hlasů
dvou prvních subjektů. Po
volbách dochází k sérii jednání
a zkoušejí se různé kombinace.
Volby v Prostějově dopadly tak,
jak dopadly, ale dvě nejsilnější
uskupení se spolu nedohodla.
Proč, to se můžeme pouze dohadovat, zcela konkrétní zdůvodnění nezaznělo. Mluvilo se
o nepřiměřených požadavcích
hnutí ANO, ale podle některých znalců sehrála zásadní
roli potřeba kontinuity s předcházející vládnoucí garniturou.
Ať je tomu jakkoliv, současný
stav je legální a opozice ho musí
respektovat. To ale neznamená,

že se opozice stane trpným divákem politické scény ve městě.
V organismu města je plno
problémů a úkolů, k nimž je
možno přistupovat různě. Nejde jen tak absolutizovat jedno
řešení. Nelze ale různost názorů
řešit tak, že se začnou v nastalé
polemice používat problematické argumenty.
Karel Čapek v knize Marsyas
čili Na okraj literatury uvádí
dvanáct polemických figur, jimž
by se účastníci polemik měli vyhnout. Asi by si tuto mimořádně
vtipnou knihu měli přečíst všichni, kdo se pouštějí do polemiky
na půdě zastupitelstva.
Podívám-li se na dnešní zastupitelstvo z pohledu člověka,
který je v zastupitelstvu činný
bezmála čtvrt století, musím
konstatovat, že současné zastupitelstvo přebralo řadu problémů
z minulých období. Jsou to neu-

ralgické body, které se táhnou od
minulých zastupitelstev a neberou konce.
Takovým ohniskem sporu je
jistě situace kolem Společenského domu, jinak řečeno kolem
Manthelanu. I nestranný pozorovatel musí přiznat, že celá záležitost se táhne neúměrně dlouho,
a jak to vypadá, ještě se dlouho
potáhne. V této věci jsou temná
místa a světlo do nich možná
nikdy nepronikne. Ostatní kauzy
jsou již menšího kalibru, např.
jezdecká kasárna, kde by se jistě
kompromisní řešení našlo.
Jak se někdy situace zkresluje,
lze doložit na projektu Národního olympijského centra. Opozici
bylo vytýkáno, že je proti tomuto
projektu. Neprávem. Opoziční
zastupitelé tento projekt akceptovali, měli však naprosto legitimní otázky, týkající se např.
udržitelnosti projektu či identity

Informace
spoluúčastníků. Hodně otázek
objasnil ve svém vystoupení
na zastupitelstvu dr. Černošek,
přitom je pravděpodobné, že
vládnoucí garnitura řadu těchto informací měla a mohla je
s předstihem přednést.
Je také charakteristické, jak
se vládnoucí garnitura nesnaží o široký konsensus. Někteří
členové vládnoucích stran jsou
mnohoobročníci, jsou i ve třech
komisích, zatímco někteří zastupitelé z řad opozice nebyli radou
do komisí schváleni. Jsou ovšem
výjimky potvrzující pravidlo.
Ve svém malém příspěvku
jsem neuváděl jména, nechci
rozhodně přilévat olej do ohně.
Proto jsem nereagoval ani na
osobní útoky. Mám před očima
nápis na radnici a doufám, že se
postupně dopracujeme ke konstruktivní spolupráci.

Václav Kolář

Hygienické kontroly 1. září 2015 otevření nových služeb
v létě 2015
v Centru sociálních služeb Prostějov, p. o.

Toto léto nás z hlediska počasí
zaskočilo vytrvalostí vysokých
teplotních rekordů, tak jako
mnohdy zaskočí nepřipraveného
provozovatele kontroly hygieniků
nejen v letní sezónu.
Oddělní hygieny výživy při
Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje, územní pracoviště
Prostějov, se jako každoročně zaměřuje na kontroly především stánků
rychlého občerstvení či občerstvení
se sortimentem masných specialit,
jimiž je nejen náš okres proslaven.
Mimo klasickou kontrolu osobní
a provozní hygieny včetně dodržení technologie, je dozor zaměřen
na odběry pokrmů. Probíhá odběr
vzorků teplých pokrmů pro stanovení obsahu polyaromatických uhlovodíků u tepelně opracovaných
mas či ryb. Sledujeme kvalitu používaných olejů ve smažících zařízení
za pomocí rychlotestů. Jsou realizovány odběry zmrzlin, kde se zaměřujeme především stránku mikrobiologickou a to nejen z hlediska
zdravotní závadnosti, ale i jako ukazatele provozní a osobní hygieny.
Byly odebrány vzorky zmrzliny ve
Floridě, ve zmrzlinových stáncích
Strana 16

před oběma Kaulflandy na Okružní a na Konečné ulici, v provozovně
KFC, ve stánku před OBI, ve stánku
ve Smržicích, ve stánku před OD
TESCO Prostějov. Mikrobiologické
rozbory odpovídaly daným limitům, nebyly zjištěny nevyhovující
mikrobiologické nálezy. V jednom
případě byl kontrolován zmrzlinový stánek na našem okrese, kde nebyl zajištěn zdroj tekoucí pitné vody
při přípravě zmrzliny, a proto z důvodu možného zdravotního rizika
a nezajištění možného dodržení
technologie při přípravě zmrzliny,
byl zmrzlinový stánek uzavřen.
Kontrolou prochází i provozovny stravovacích služeb dozorovaných hygienickou službou
na koupalištích, při cyklotrasách,
v místech čilého cestovního ruchu.
Byly zjišťovány mírné ale i závažnější nedostatky v nedodržení zásad
osobní a provozní hygieny, nedodržení technologie přípravy pokrmů, které byly řešeny sankcemi.
I v září ještě mnozí z nás vyrazí
do „osvěžoven“. Každý z nás může
být „malým hygienikem“. Při návštěvě zařízení, nejen stravovacích
provozů, je třeba sledovat úroveň
osobní a provozní hygieny personálu a zařízení, stav sociálního zázemí WC pro návštěvníky. Jak je s potravinami-pokrmy manipulováno.
A pokud se vám něco nezdá,
v první řadě je třeba oslovit provozovatele či personál. Protože přece
platí? “Náš zákazník, náš pán“.
Přeji příjemný zbytek dovolených těm, kteří na ně vyráží.
MVDr. Zuzana Bartošová,
vedoucí odd. hygieny výživy
KHS Olomouc, územní pracoviště
Prostějov

Centrum sociálních služeb
Prostějov, p. o., zahájí od 1. 9.
2015 poskytování čtyř nových
sociálních služeb – domov se
zvláštním režimem pro osoby
s Alzheimerovou chorobou, denní stacionář pro seniory, odlehčovací službu a chráněné bydlení.
Prostřednictvím sociální služby domov se zvláštním režimem
budeme zajišťovat celodenní pomoc a péči osobám s Alzheimerovou nemocí, kapacita poskytované služby je 29 míst.
Další nově nabízené sociální
služby - denní stacionář a odlehčovací služba, jsou určeny pro seniory se sníženou soběstačností,
kteří potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby a o které je pečováno v jejich domácím prostředí.
V denním stacionáři nabídneme
ambulantní službu 20 seniorům.
Prostřednictvím této služby zajistíme seniorům potřebnou péči,
včetně nabídky aktivizačních
programů, možnosti setkávat se

se svými vrstevníky a příjemně
vyplnit svůj volný čas.
Odlehčovací službu budeme
poskytovat formou pobytové sociální služby, která zajistí seniorům
a dospělým osobám podporu
a péči po dobu, kdy není možné
o ně pečovat v jejich domácím
prostředí, a současně tak umožníme jejich pečujícím osobám
potřebný odpočinek a čas pro vyřízení potřebných záležitostí. Kapacita odlehčovací služby je 6 míst.
Přínosem sociálních služeb denní
stacionář a odlehčovací služba je

možnost co nejdelšího setrvání
seniorů v domácím prostředí.
Sociální služba chráněné bydlení je určena osobám s duševním onemocněním. Kapacita
poskytované služby jsou 3 místa.
Formuláře žádostí naleznete
na našich webových stránkách
www.csspv.cz.
Pro bližší informace kontaktujte Mgr. Vendulu Kaprálovou,
Tel.: 736 484 568, 582 321 205,
E-mail: vkapralova@csspv.cz .
Centrum sociálních služeb
Prostějov, p. o.

Projekt SENIOR TAXI končí
Zhruba čtyři měsíce fungovala v Prostějově služba SENIOR TAXI, kterou provozoval
Jan Spáčil. Záměrem žadatele
bylo zřízení taxi služby pro seniory z Prostějova a okolí.
Cílem mělo být zabezpečení
cenově a časově dostupné dopravy pro těžce pohyblivé seniory. Jan Spáčil ale po krátkém
čase od svého záměru upustil.

„Lidé volají a ptají se po
SENIOR TAXI. I nám se nápad pana Spáčila líbil a o to
víc nás mrzí, že se mu tato
služba nevyplácela, a že tedy,
jak nám sdělil, končí. Budeme se snažit hledat vhodnou
náhradu, protože řada seniorů si na toto taxi již zvykla,
nicméně šlo o jeho vlastní iniciativu, respektive podnika-

telský záměr. Jako město neuvažujeme o tom, že bychom
SENIOR TAXI provozovali ve
vlastní režii, protože takováto
podnikatelská činnost není
ani nemůže být v náplni práce magistrátu.“ uvedla první
náměstkyně Alena Rašková.
Pilotní projekt byl podpořen
z rozpočtu města na zkušební
období čtyř měsíců.
-red26. srpna 2015
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Nepřehlédněte zákon o obcích s komentářem a zákon o krajích s komentářem
Důležití pomocníci pro zastupitele obcí, měst a krajů

Vydavatelství Wolters Kluwer
uvedlo v dubnu 2015 na trh dvě
velmi potřebné a zajímavé knihy
určené pro odbornou i laickou
veřejnost. Jde o zákon o obcích
č. 128/2000 Sb. s komentářem
a zákon o krajích č. 129/2000 Sb.
s komentářem. Oba významné
zákony se dočkaly vydání jejich
úplného znění s komentářem
téměř po 15 letech. O to více jsou
očekávány širokou čtenářskou
obcí.
Zákon o obcích s komentářem
vytvořil autorský kolektiv – Martin
Kopecký, Petr Průcha, Petr Havlan
a Jan Janeček. Autoři vytvořili publikaci, která si klade za cíl napomoci při praktické aplikaci jednotlivých ustanovení obecního zřízení
těmi, kteří se zákonem nejčastěji
pracují, ať už jde o primátory, starosty, členy zastupitelstev, nebo
úředníky obecních a městských

úřadů a magistrátů. Kniha bude
užitečná i pro širší veřejnost, která
má zájem ovlivnit chod zastupitelstev a dalších orgánů a rovněž
se chce seznámit i s tím, jak mají
tyto orgány vůči občanům podle
zákona postupovat. U jednotlivých paragrafů je uveden přehled
souvisejících ustanovení obecního
zřízení, jakož i přehled vybraných
souvisejících právních předpisů.
Text knihy je doplněn vybranou
judikaturou, kdy autoři poukazují
na stěžejní rozhodnutí Nejvyššího
soudu ČR a Ústavního soudu ČR
aniž by chtěly čtenáře zahltit.
Vazba knihy je brožovaná s počtem stran 344 a v prodeji je za 695
Kč. Autoři knihy jsou vysokoškolskými pedagogy na PF Univerzity
Karlovy v Praze, PF Masarykovy
univerzity v Brně, Univerzity Hradec Králové, Petr Průcha je předsedou senátu Nejvyššího správ-

Informační portál pro spotřebitele
Portál spotrebitele.dtest.
cz přináší aktuální zprávy se
spotřebitelskou tématikou
z České republiky i zahraničí. Čtenáři a čtenářky tu
najdou informace, které by
neměly uniknout žádnému
informovanému spotřebiteli.
Mnohdy platí, že za běžné
považujeme věci, které jsou
v mezinárodním kontextu
spíše výjimečné. Jindy máme
naopak pocit, že určitý spotřebitelský problém je pouze
českým specifikem, a přitom
v zahraničí narážejí spotřebi-

telé na podobné obtíže. Smyslem portálu spotrebitele.
dtest.cz je proto umožnit českému spotřebiteli rozšířit své
obzory o informace, které se
v médiích obvykle neobjevují
a které přispívají k lepší orientaci v oblasti spotřebitelské
problematiky.
Články na portálu jsou
přehledně tříděny podle sledovaných kauz, nejčastějších
problémů, zákonů, institucí
a spotřebitelských organizací.
Portál provozuje dTest, největší spotřebitelská organizace
v České republice. 
-OŽÚ-

Klub Salesiánského hnutí
mládeže Prostějov

Klub Salesiánského hnutí mládeže Prostějov je nestátní nezisková organizace, která připravuje mladé lidi pro výchovnou činnost
mezi dětmi a mládeží a v duchu salesiánského preventivního systému sv. Jana Boska pořádá celoročně akce pro rodiny, děti a mládež.
Hlavním cílem Klubu SHM Prostějov je připravit mladé lidi na
smysluplnou cestu životem, kterou vidí v duchovních a etických
hodnotách, dobrých vztazích, umění spolupráce i uvědomění
„Nejsem tu sám“.

Tábor ve slovenských Roháčích
Letos o prázdninách Klub SHM připravil pro děti a mládež celkem 12 táborů a 1 jednodenní akci. Pro děti ve věku 3-6 let byly
připraveny 2 týdenní příměstské tábory, pro děti ve věku 6-11 let
se uskutečnily 4 pohádkové tábory v Jeseníkách a příměstský tábor
v Prostějově, starší děti s Klubem SHM jely do Jeseníků, na Šumavu,
do slovenských Roháčů a rakouských Alp. Na konci prázdnin se již
tradičně koná „Klobáskovaná“ - setkání pro rodiny s dětmi na farní
zahradě u Povýšení sv. Kříže.
43 dobrovolníků Klubu SHM připravuje pro děti a mládež program také v průběhu školního roku, například podzimní prázdniny, vánoční a jarní prázdniny spojené s lyžováním v Jeseníkách
a také Den dětí.
Tábor „Včelí medvídci“ pro předškolní děti
Těšíme se také na Vás, neváhejte nás kontaktovat na shmprostejov@gmail.com nebo se podívejte na náš web www.shmpv.cz

Petr Češka, předseda Klubu SHM Prostějov
26. srpna 2015

ního soudu ČR a Jan Janeček je
právníkem krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Zákon o krajích s komentářem vytvořil Rudolf Cogan,
který byl poradcem Ministerstva
pro místní rozvoj a přednášel na
VŠE a Univerzitě Pardubice. Je
dlouholetým členem zastupitelstva města Nová Paka, v současné
době je členem zastupitelstva Královéhradeckého kraje a vykonává
advokátní praxi. Publikace má
napomoci při praktické aplikaci
jednotlivých ustanovení krajského zřízení těmi, pro které je zákon
každodenní pracovní pomůckou. Především jde o hejtmany,
náměstky hejtmanů, členy krajských zastupitelstev a úředníky
krajských úřadů. Kniha bude
jistě potřebná i pro širší veřejnost,
která má zájem ovlivnit chod
krajských zastupitelstev a dalších

orgánů. Občané mají možnost seznámit se i s tím, jak mají tyto orgány kraje podle zákona vůči nim
postupovat. Rovněž je u jednotlivých paragrafů uveden přehled
souvisejících ustanovení krajského
zřízení, jakož i přehled vybraných
souvisejících právních předpisů.
Text knihy je doplněn vybranou
judikaturou, která poukazuje na
stěžejní rozhodnutí. Vazba knihy
je brožovaná s počtem stran 392
a v prodeji je za 795 Kč.
Pro milovníky a znalce historie
podotýkám, že na úvod publikace
autor seznamuje čtenáře s dějinami
krajů od doby Přemyslovců přes
vládu Lucemburků, s obdobím
stavovské monarchie, obdobím od
Bílé hory do roku 1848, dále s ob- listopadu 1989, s vývojem v letech
dobím od roku 1848 do převratu 1990 až 1993 a s aktuálním stavem
v roce 1918, s obdobím od vzniku v současném období.

JUDr. Josef Augustin
republiky do 25. února 1948, s ob
zastupitel města
dobím od 25. února 1948 do 17.

Globální rozvojové výukové bloky
Nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež v Prostějově
provozuje Společnost Podané ruce o.p.s.. Zařízení působí na okrajové části města,
konkrétně na ulici Západní.
Nabízí službu sociální poradenství (téma škola, vztahy,
rodina, přátelé). Pravidelně
pořádá preventivní přednášky
na téma finanční gramotnost,
kyberšikana, drogy či poruchy
příjmu potravy. Děti a mládež
mohou také využít bezplatný
internet, možnost hraní nejrůznějších her (deskové hry,
zážitkové hry), nebo se zúčastnit edukativního výletu.
Tento rok se podařilo získat dotaci z České rozvojové
agentury na projekt s názvem
Nízkoprahové kluby – brána
do světa: Globální rozvojové

vzdělávání a osvěta, kde byste
je nečekali.
Cílem projektu je oslovit děti
a dospívající vhodným volnočasovým programem, který
přispěje k rozvinutí jejich chápání a znalostí okolního světa
a globálních problémů (chudoba, ekologie, náboženství).
Zvýší se tím úroveň povědomí
o globálních tématech mezi
dětmi a mladistvými docházejícími do nízkoprahového klubu.
Hlavním záměrem je umožnit
cílové skupině „uvědomit si
svět okolo sebe“, uvidět možnosti, problémy a rozmanitosti
jiných zemí a najít si téma, které by pro ně znamenalo víc než
jen slova, ať už to bude globální
ekologie, hlad, chudoba, nebo
nedostatek rovnosti v přístupu
ke vzdělání. Cílovou skupinou

projektu jsou děti a dospívající navštěvující nízkoprahový
klub Společnosti Podané ruce
o.p.s. Jedná se o skupinu, která je spojena nejenom místem
svého výskytu, ale i dalšími
demografickými faktory, jako
převažujícím nižším sociálním statutem, nízkými příjmy
rodičů a jejich nižším dosaženým vzděláním. Daná cílová
skupina je ohrožena sociální
exkluzí a její povědomí o životě
na planetě Zemi je minimální,
stejně jako povědomí o svých
vlastních možnostech a schopnostech. Tento projekt dětem
nabízí „bránu“ do světa a rozsáhlý a rozmanitý pohled.
Realizace jednotlivých bloků
začala na konci května a bude
plynule pokračovat až do konce prosince.
-vr-

Chtěli bychom vás co nejsrdečněji pozvat na

DEN CHARITY den otevřených dveří
Přijďte s námi společně oslavit Den Charity a 24 let jejího působení
v Prostějově a spolupráce s vámi.
Budou zpřístupněny veškeré prostory Domova Daliborka, ředitelství Charity,
charitního šatníku a přilehlá zahrada, na které budou připraveny prezentace
všech našich poskytovaných služeb a bohatý program.
KDY:
KDE:

V sobotu 26. 9. 2015: od 9.00 do 18:00 hod.
Daliborka 10:
Chráněné bydlení | Odlehčovací služba
Martinákova 9:
Charitní šatník | Ředitelství Charity Prostějov

V průběhu celého dne bude ve společně propojující zahradě probíhat doprovodný program –
akce Cihla, aktivity pro děti (např. skákací hrad, malování na sádrové odlitky, tvorba vlastních
odznaků, lanová dráha) a bude zajištěno celodenní občerstvení.
Na Vaši návštěvu se těší zaměstnanci Charity Prostějov.
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Kino Metro 70
ÚTERÝ 1. ZÁŘÍ
17.30 Cesta vzhůru československý film. dokum.
Režie: David Čále, 100 min., premiéra
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč
20.00 Hitman: Agent 47 
americký thriller
Postava z počítačové hry ožívá na plátnech kin…
V hl. roli: R. Friend. Režie: Aleksander Bach, 96
min., české titulky, premiéra, mládeži do 15 let
nepřístupný, vstupné 120 Kč
STŘEDA 2. ZÁŘÍ
17.30 Cesta vzhůru
20.00 Hitman: Agent 47
ČTVRTEK 3. ZÁŘÍ
17.30 Nikdy není pozdě amer. hudební komedie
V hl. rolích: S.Stan, M. Streep, K. Kline,
M. Gummer aj. Režie: Jonathan Demme, 101
min., české titulky, premiéra, pro mládež do 12 let
nevhodný, vstupné 140 Kč
20.00 We Are Your Friendsamer. filmové drama
V hl. rolích: Z. Efron, W. Bentley, S.Fernandez,
E. Ratajkowski, J.Bernthal, Al. Coppola aj.
Režie:MaxJoseph,101min.,českétitulky,premiéra,
mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 110 Kč

Školní 1, Prostějov, tel.: 582 329 642

PÁTEK 11. ZÁŘÍ
15.30 Malý dráček  německá anim. pohádka
Režie: N. Wels, H. Weiland, 80 min., český dabing,
premiéra, mládeži přístupný, vstuipné 100 Kč
17.30 Gangster Ka
20.00 Gangster Ka
SOBOTA 12. ZÁŘÍ
15.30 Malý dráček 3D
Vstupné 130 Kč
17.30 Gangster Ka
20.00 Gangster Ka
NEDĚLE 13. ZÁŘÍ
NEHRAJEME
Nový Bijásek je už zase tady!!!

PONDĚLÍ 14. ZÁŘÍ
14.00 Pondělní Bijásek – Pohádková škola
ČR 90 min. PÁSMO FILMŮ
Jen pro držitele průkazky Bijásku!!!
česká lidská komedie
17.30 Domácí péče
Reprízy oceněných filmů z MFF Karovy Vary
V hl. rolích: A. Mihulová, B. Polívka,
T. Vilhelmová aj. Režie: Slávek Horák, 92 minut,
repríza, mládeži přístupný, vstupné 100 Kč
PÁTEK 4. ZÁŘÍ
20.00 Méďa 2 
americká komedie
15.30 Sedmero krkavců  česká filmová pohádka V hl. rolích: M. Wahlberg, A. Seyfried,
V hl.rolích: M. Issová, S. Remundová, J. Barth, L. Neeson. Režie: Seth MacFarlane,
L. Příkazský, V. Neužil ml., Z. Bydžovská aj.
125 minut, český dabing, repríza, mládeži do 15 let
Režie: Alice Nellis, 97 min., repríza, vstupné 100 Kč nepřístupný, vstupné 100 Kč
17.30 Nikdy není pozdě
ÚTERÝ 15. ZÁŘÍ
20.00 We Are Your Friends
14.00 Úterní Bijásek – Pohádková škola
SOBOTA 5. ZÁŘÍ
ĆR, 90 min., PÁSMO FILMŮ
15.30 Sedmero krkavců
Jen pro držitele průkazky Bijásku!!!
17.30 We Are Your Friends
17.30 Domácí péče
20.00 Nikdy není pozdě
20.00 Méďa 2
NEDĚLE 6. ZÁŘÍ
15.30 Sedmero krkavců
17.30 We Are Your Friends
20.00 Nikdy není pozdě
PONDĚLÍ 7. ZÁŘÍ
17.30 Kurýr: Restart  francouzský akční thriller
V hl.rolích: E.Skrein, R. Stevenson, G. Wraight,
české titulky, premiéra pro mládež do 12 let
nevhodný, vstupné 110 Kč
20.00 Pride 
anglická tragikomedie
V hl.rolích: B. Nighy, A. Scott, D. West,
I. Staunton aj. Režie: Matthew Warchus, 120
min., české titulky, premiéra, mládeži do 15 let
nepřístupný, vstupné 100 Kč
ÚTERÝ 8. ZÁŘÍ
17.30 Kurýr: Restart
20.00 Schmitke - Art film  česko německý film
Mysteriózní detektivka o pátrání po chuti do života
na vrcholcích Krušných hor! Film byl oceněn na
několika filmových festivalech!
Režie: Stěpán Altrichter, 94 min., premiéra,
mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 100 Kč
STŘEDA 9. ZÁŘÍ
17.30 Kurýr: Restart
20.00 Pride

PONDĚLÍ 21. ZÁŘÍ
14.00 Pondělní Bijásek – Prokletí Midasovy skříňky
ČR 90 min., český dabing
Jen pro držitele průkazky Bijásku!!!
17.30 American Ultra  americká akční komedie
V hl. rolích: J. Eisenberg, K. Stewart, režie: Nima
Nourizadeh, české titulky, premiéra pro mládež
do 12 let nevhodný, vstupné 120 Kč
20.00 Straight Outta Compton  am. hud. film
Režie: F. Gary Gray 147 min., české titulky, premiéra,
mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 120 Kč
ÚTERÝ 22. ZÁŘÍ
14.00 Úterní Bijásek – Prokletí Midasovy skříňky
ČR 90 min., český dabing
17.30 Očima fotografky - Art film

česko-slovenský filmový dokument
Režie: Matej Mináč, 81 min., premiéra, mládeži
přístupný, vstupné 100 Kč
20.00 American Ultra
STŘEDA 23. ZÁŘÍ
17.30 American Ultra
20.00 Ultra Straight Outta Compton
ČTVRTEK 24. ZÁŘÍ
17.30 Hotel Transylvania 2
amer. anim. film
Režie: Gendy Tartakovsky, český dabing, mládeži
přístupný, premiéra, vstupné 140 Kč, pro děti do
15 let 110 Kč.
20.00 Straight Outta Compton
PÁTEK 25. ZÁŘÍ
15.30 Hotel Transylvanie 2 3D
Vstupné 165 Kč, pro děti do 15 let 140 Kč
17.30 Everest
americký dobrodružný film
V hl. rolích: J. Clarke, K.Knightley, aj.
Režie: Baltasar Kormákur, 121 min., české titulky,
premiéra,promládeždo12letnevhodný,vstupné120 Kč
20.00 Everest

STŘEDA 16. ZÁŘÍ
17.30 Domácí péče
SOBOTA 26. ZÁŘÍ
20.00 Úžasný Boccacio ital. historická komedie
Režie: Paolo a Vittorio Taviani, 121 min., české 15.30 Hotel Transylvanie 2 3D
titulky, premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný, 17.30 Everest
vstupné 100 Kč
20.00 Everest
ČTVRTEK 17. ZÁŘÍ
17.30 Labyrint: Zkoušky ohněm  americké sci-fi
Labyrint byl jen začátek….
V hl.rolích: D. O’Brien, T. Brodie-Sangster,
K. Scodelario, W. Poulter aj. Režie: Wes Ball,
české titulky, premiéra pro mládež do 12 let
nevhodný, vstupné 120 Kč
20.00 Úžasný Boccacio

NEDĚLE 27. ZÁŘÍ
15.30 Hotel Transylvanie 2
17.30 Everest 3D - vstupné 150 Kč
20.00 Everest 3D

PONDĚLÍ 28. ZÁŘÍ
15.30 Hotel Transylvanie 2
17.30 Hotel Transylvanie 2
20.00 Marguerite franc. výprav. kostýmní drama
V hl. roli: Catherine Frot. Režie: Xavier Gianolli,
PÁTEK 18. ZÁŘÍ
15.30 Pixely 
americká akční komedie 127 min., české titulky, premiéra, vstupné 100 Kč
V hl.rolích: A. Sandler, K. James, M. Monaghan
ÚTERÝ 29. ZÁŘÍ
Režie: Chris Columbus, 108 min., český dabing,
přístupno bez omezení, vstupné 140 Kč, pro děti 17.30 Marguerite
do 15 let 110 Kč
20.00 Love - Art film francouzské filmové drama
Režie:GasparNoé,130min.,českétitulky,premiéra,
17.30 Labyrint: Zkoušky ohněm
20.00 Sinister 2 
americký horor mládeži do 18 let nepřístupný, vstupné 100 Kč
Tento dům je předurčen pro zlo a smrt.
Režie: Ciaran Foy, české titulky, premiéra, mládeži
STŘEDA 30. ZÁŘÍ
do 15 let nepřístupný, vstupné 120 Kč
17.30 Marguerite
20.00 Marguerite
SOBOTA 19. ZÁŘÍ
Změna programu a výše vstupného vyhrazena!
15.30 Pixely 3D
Zdroj: Ivan Čech, kino METRO 70, tel: 582 329 640
Vstupné 165 Kč.
17.30 Labyrint: Zkouška ohněm
20.00 Sinister 2
Kulturní

ČTVRTEK 10. ZÁŘÍ
17.30 Gangster Ka 
český kriminální thriller
Varování ministerstva vnitra: Peníze jsou silně
návyková látka. Gangsteři umírají předčasně.
V hl. rolích: H. Čermák, A. Pyško, J. Hanzlík,
NEDĚLE 20. ZÁŘÍ
M.Etzler, V. Svátková aj. Režie: Jan Pachl, 100
min., premiéra pro mládež do 12 let nevhodný, 15.30 Pixely 3D
vstupné 110 Kč
17.30 Labyrint: zkouška ohněm
20.00 Gangster Ka
20.00 Labyrint: zkouška ohněm
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DUHA

Školní 4, PV, tel.: 582 329 625

DOVOLENÁ

VÝROČÍ

ZALOŽENÍ MŠ
V ČECHOVICÍCH

V měsíci červnu oslavila
Mateřská škola v Čechovicích, která je součástí ZŠ
a MŠ Prostějov, Palackého
tř.14, 30let od svého založení.
K tomuto výročí děti
a kolektiv připravili pásmo
pohádek, písní a básní pro
pozvané hosty. Vyzdobili
jsme školu a vyrobili drobné
dárky.
Za tuto snahu byla pro
děti a rodiče otevřena Pohádková zahrada. Děti překvapila Karkulka s myslivcem, víly, vodníci, klaun,
čertíci, čarodějnice, Ferda
Mravenec, Beruška, Křemílek a Vochomůrka, Zdravuška a další. Všechny
tyto pohádkové postavy si
připravily velkou nabídku
zábavných her. Za skvělé
výkony byly děti zapsány
do Pohádkové knihy, získaly
medaili a balíček s překvapením. Po celou dobu vládla
výborná nálada. Bavily se
nejen děti, ale i rodiče.
Celý program byl vytvořen s velkou pomocí a podporou rodičů a za to bychom
chtěli všichni moc poděkovat. Velké poděkování patří
také Statutárnímu městu
Prostějovu, který tuto akci
podpořil. 
Za kolektiv MŠ
vedoucí učitelka
Dana Skopalová

KDO SI
HRAJE,
NEZLOBÍ
výstava
historických
hraček
Galerie
Mánes Club,

Kostelecká 18, Prostějov
1. 9. 2015 - 18. 9. 2015
denně 9 - 12, 13 - 16 hod.
26. srpna 2015
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Příprava protipovodňové ochrany města Prostějova postoupila do další fáze
Za dotační podpory z Operačního programu životní
prostředí probíhá zpracování
Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření pro
ochranu města Prostějova,
o jehož průběhu Vás pravidelně informujeme. Po veřejných
projednáních, která proběhla
ve Vrahovicích a v Kostelci na
Hané, byla dokončena návrhová část studie. Ta zahrnuje návrhy 25 opatření, u nichž byla
vyhodnocena předpokládaná
efektivnost a majetkoprávní
vztahy.
V rámci dokončení studie
a zpracování závěrečného vyhodnocení, budou 3 vybraná
opatření rozpracována do konceptu dokumentace pro územní
rozhodnutí. S ohledem na předpokládanou míru protipovodňové ochrany byla k dopracování vybrána následující opatření:
Poldr na Českém potoce:
Zbudování nádrže má za cíl zachycení povodňových průtoků
na Českém potoce a jejich tlumení na neškodný odtok. Nádrž bude pomáhat snižovat průtoky na Českém potoce v obci
INZERCE

Čelechovice na Hané, Smržice,
Držovice a místní části Vrahovice. Suchá nádrž při návrhových parametrech umožňuje
transformaci povodňové vlny
s kulminací Q100 na Q1 až Q5.
Boční poldr na Romži: Navržený poldr je schopný transformovat povodňové průtoky
nad Q20 a tím snižovat celkové
průtoky ve Vrahovicích. Navrhovaným objemem přibližně
570 tis. m3 vody by nádrž dokázala zachytit rozdíl objemu povodňové vlny Q100 – Q20.
Zkapacitnění toku Romže –
část 1 (Vrahovice): Předmětem
zkapacitnění na Q50 je úsek od
soutoku s řekou Hloučelou až
po most na ulici Vrahovická.
Zde dochází již při Q20 k vybřežení a při průtocích Q50 zde
byly v minulosti opakovaně zaplavovány jednotlivé nemovitosti, hlavně v ulicích Husitská
a Petra Jilemnického. Navržené

opatření v sobě spojuje efekty
jak protipovodňové, tak i efekty revitalizační. Koryto Romže
zde bylo v minulosti necitlivě
upraveno do pravidelného lichoběžníkového tvaru. Současná trasa toku je skoro přímá, se
zcela nedostatečným vegetačním doprovodem. Navrhovaná
úprava představuje úpravu koryta do složeného průtočného
profilu se stěhovavou kynetou

a doplnění vegetačního doprovodu novými výsadbami
původních typů keřů a dřevin.
V případě realizace by tak došlo i k výraznému zvýšení estetických hodnot a možnosti
využití rekreačního potenciálu
části Romže.
Samostatně je potom řešen
projekt Biocentrum a biokoridor Močidýlka. Vedle rozšíření
ploch krajinné zeleně a zpří-

stupnění lokality pro aktivní
městskou rekreaci, záměr předpokládá i výstavbu protipovodňového opatření, které by mělo
ochránit před rozlivem Q100
nemovitosti mezi ulicemi Olomoucká, Vrlova, Neumannovo
náměstí a Hybešova. V současné době je v rámci projektu již
zpracovávána
dokumentace
k územnímu rozhodnutí.
Přehlednou situaci všech
navržených opatření přikládáme spolu s detailnější situací
úprav navržených v místní části Vrahovice, z nichž bude dále
rozpracován úsek od soutoku
s řekou Hloučelou po most na
-ORIulici Vrahovická.

Renaul CLIO

Ilustrační foto k uvedené tématice

Rozdílné potřeby, stejná vášeň
Které bude to Vaše?

189 900 Kč

Od
Renault
CLIOpneumatiky zdarma
Zimní
Rozdílné potřeby, stejná vášeň

Přijďte vyzkoušet
Renault CLIO
do Auto Kubíček

Které bude to Vaše?
Od

189 900 Kč zimní pneumatiky zdarma

Ceny platí od 1. 8. do 31. 8. 2015. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Záruka 5 let nebo do 150 000 km (platí ta z podmínek, která
nastane dřív). Clio: spotřeba 3,3–7,2 (l/100 km), emise CO2 85–127 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních
předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní. V ceně je započítán bonus za výkup Vašeho stávajícího vozu a bonus při financování Premium
pomoci Renault Finance.


26. srpna 2015

platí od 1. 8. do 31.
8. 2015. Nabídka
Zábřežská 74,Ceny
Šumperk,
telefon
739je pouze
275informativní
272 a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouv
vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní. V ceně je započítán bonus za výkup Va
Holická 24, Olomouc, telefon 605 248 775
Zábřežská 74, Šump
www.autokubicek.cz
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Společnost

Mateřské centrum Cipísek
program září 2015
Otevírací doba ICM Prostějov
V úterý 1. září 2015 bude mít ICM ještě prázdninovou otevírací dobu od 10.00 do 16.00 hodin, od
středy 2. do pátku 4. září 2015 bude v ICM z provozních důvodů zavřeno.
Od pondělí 7. září 2015 bude mít ICM Prostějov
opět otevírací dobu od 12.00 do 17.00 hodin – internet pro veřejnost bude dostupný od 14.00 do 17.00
hodin. Podrobnější informace vždy najdete na našich
stránkách www.icmprostejov.cz.
Akce plánované na září
Den otevřených dveří ICM a MEIS Prostějov
Nový školní rok zahájí ICM Prostějov ve čtvrtek
10. září 2015 Dnem otevřených dveří������������������
. Přijďte se podívat, jak to v ICM vypadá a co všechno vám v tomto
školním roce bude nabízet ve spolupráci s Městským
evropským informačním střediskem (MEIS)�������
. Odnesete si od nás zajímavé informační materiály a budou
pro vás nachystány i ���������������������������������
drobné ��������������������������
kreativní aktivity��������
. V rámci Dne otevřených dveří mají návštěvníci možnost
využít od 14.00 do 17.00 hodin také internet zdarma,
a to na max. 1 hodinu. Více informací najdete na
www.icmprostejov.cz.

v Městských evropských informačních střediscích (MEIS) a zapojte se do letní soutěže, kterou
pořádá Europe Direct Olomouc spolu se sítí MEIS
v��������������������������������������������
�������������������������������������������
Olomouckém kraji.��������������������������
P������������������������
ro ���������������������
jedno soutěžní razítko si můžete přijít ještě během září také do ICM
Prostějov.

Noví zahraniční dobrovolníci opět v ICM
Na podzim u nás opět začnou působit noví dobrovolníci v rámci Evropské dobrovolné služby. Letos
budete potkávat v prostějovském ICM dobrovolníky
ze Španělska a Francie, kteří si také budou připravovat různé besedy, workshopy a řadu dalších aktivit
pro veřejnost i pro prostějovské školy. Těšíte se na ně
a chtěli byste se s nimi seznámit hned po jejich příjezdu? Sledujte průběžně informace na našem webu
www.icmprostejov.cz.

Slevové karty ISIC Scholar, ISIC a ITIC
Chcete využívat i v novém školním roce slevy, které vám zajistí slevové karty ISIC Scholar
(žáci), ISIC (studenti) nebo ITIC (pedagogové) – v Prostějově, na cestách v ČR i v zahraničí? Kartu si můžete vyřídit na počkání v ICM
Prostějov, Komenského 17 v otevírací době.
Letní putování po kraji
Informace o tom, co potřebujete k vyřízení karRádi cestujete a poznáváte Olomoucký kraj? ty, a naši otevírací dobu najdete na našem webu
Zastavte se při svých prázdninových cestách také www.icmprostejov.cz.

ňovat stávající i nově otevřené
skupiny dle zájmu a věku dětí.
Zapisujeme i náhradníky do
všech skupin.
Potvrzení rezervací z červnových zápisů ve stejném čase.
Zahájení pravidelného programu dle skupin od 15.9.
Od října mimo jiné
připravujeme:
- volné herny pro rodiče
s dětmi do 5 let (od 5.10. v pondělí 15.00-17.00 hodin.)
V září zahajujeme
- besedy, kurzy, semináře
už sedmnáctý školní rok
o výchově dětí a komunikaci
programů pro rodiče
v rodině
s dětmi.
- individuální psychologické
a právní poradenství a poradenDny otevřených dveří a vol- ství v péči o děti
né hry ve všední dny 1. 9. - 14.
- pohádkové soboty
9. vždy 8.30 - 12.00 hodin.
- jednorázové akce pro celé
rodiny a další aktivity pro rodiDodatečné zápisy
ny s dětmi
na volná místa
do programů
Bližší informace
v cyklu září-prosinec
v MC nebo na
úterý 1. 9. - pondělí 14. 9. ve
www.mcprostejov.cz
všední dny 8.30-12.00 hodin.
w w.faceb o ok.com/cipiPrvní kolo zápisů proběhlo sekprostejov,
e-mail: mcprostejov@centrum.cz
v červnu, v září se budou dopl-

15082430800
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Společnost

CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV o. s.
Nám. J.V.Sládka 2, 79604 Prostějov-Krasice, http://prostejov.dcpr.cz/, cprpv@seznam.cz, tel.731 626 126

Centrum pro rodinu v Prostějově je nestátní nezisková
organizace. Je pastoračním střediskem Arcibiskupství olomouckého a jeho hlavním posláním je podporovat a hájit
tradiční hodnoty manželství, mateřství a rodiny, zprostředkovávat vzdělávací, poradenské a volnočasové aktivity.
Přijímáme přihlášky na tyto programy, které připravujeme
od září:
KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ – ( úterý od
17,00 - 19,30 hod.)
Termíny: 15.9., 22.9., 29.9.,6.10., 13.10., 20.10., 27.10.,
3.11.2015

Lektorkou kurzu je Marcela Kořenková (lektorka projektu
KER a terapeutka v oblasti rodičovského poradenství).
Cena kurzu je 500 Kč pro jednotlivce, 800 Kč pro pár.
Doprovodnou službou bude hlídání dětí a péče o ně.
Kurz je určen pro rodiče, kteří si nevědí rady, jak reagovat na
špatné chování dítěte, zlobení a konfliktní situace a potřebují
zlepšit rodinnou atmosféru, podpořit vzájemnou komunikaci
a spolupráci se svými dětmi a v celé rodině. Dále hledají způsob, jak aktivně ovlivnit a naučit děti vzájemně se respektovat,
zodpovědně zvládat určitý pořádek a disciplínu, ať už doma či
ve školním či jiném kolektivu nebo na veřejnosti.
ŠKOLA PARTNERSTVÍ
Kurz se věnuje problematice mezilidských vztahů, především vztahům mezi mužem a ženou. Je určen mladým ve věku
od 16 let (věk se však pohybuje od 17 do 33 let). Program kurzu
je rozdělen do 6 na sebe navazujících víkendových setkání. Zahrnuje 16 tematických bloků přednášek, skupinové práce, zážitkové aktivity a možnost konzultací s odborníky i duchovními. Začíná se víkendem 2.- 4. října 2015 v Rajnochovicích.
Další termíny víkendů: od pátku 13.11., 4.12.,15.1., 5.2., 18.3.
PŘÍPRAVA DĚTÍ NA ŠKOLU (pátek 17-18.30 hodin) –
pohybová koordinace, výslovnost, gramatická správnost řeči,
komunikace, grafomotorika aj.

ABY MALÉ BYLO VELKÉ (čtvrtek 16.30-17.30)- kroužek zaměřený na základní etické hodnoty a předávání víry pro
děti od 3 do 6 let.
PRVNÍ ŠKOLIČKA –(čtvrtek 8.30-11.30hod)
je dopolední kroužek typu miniškolky, určený rodinám s dětmi od 2 do 4 roků. Usnadňuje přípravu na
nástup do MŠ, připravuje na separaci od rodičů a navazování vztahů s vrstevníky v malé skupině a bezpečném
prostředí.
Rodiče s jejich ratolestmi zveme do KŘESŤANSKÉHO
MATEŘSKÉHO CENTRA MATKY MARKÉTY
Pro děti je připravena vybavená herna a další zázemí – knihy, hudební nástroje, kreativní materiál.
Maminkám nabízíme společenství v přátelském prostředí.
Za příznivého počasí možnost her a posezení na uzavřené
zahradě s vybavením.
PONDĚLÍ od 9 - 12 hod - herna s programem pro nejmenší
STŘEDA od 9 - 12 hod – volná herna
Programy podporuje MPSV, Statutární město
Prostějov a Olomoucký kraj.
INFORMACE a PŘIHLÁŠKY:
Centrum pro rodinu Prostějov, Mgr. Jitka Havlíčková, tel.
731 626 126, cprpv@seznam.cz

HELEN DORON ENGLISH-ANGLIČTINA PRO DĚTI

JAK SE LOVÍ... PRINC

PROSTĚJOV Angličtina pro děti HELEN DORON ENGLISH na svém SAFARI
letním táboře a právě skončené letní škole
měla za úkol, samozřejmě vedle angličtiny,
lovit. Na výběr z velké africké pětky (slon,
nosorožec, buvol, lev, levhart) v savaně
Horní Bečvy a lesoparku Hloučela však
moc nebylo...
Naštěstí jediné, co nezklamalo, byla úrodná delta řeky Bečvy, v jejíž vodách angličtina
neulovila sice krokodýly, ale zato Jirku Mádla!
V historii rožnovského skanzenu neboli Valašského muzea v
přírodě to nebyla žádná náhoda. Natáčení pohádek a filmů
je na tomto místě v podstatě tradice. Všichni si určitě vzpomeneme na pohádku Kovář z Podlesí, Císař a tambor, nebo
Tajemství hradu v Karpatech. Co se chystá nyní? To ví jenom
angličtináři!
Angličtina navazuje na zápis do kurzů na nový školní rok
a otevírá dveře všem zájemcům o kurzy na nový školní rok
v prvním zářijovém týdnu. Otevřeny jsou kurzy pro všechny
věkové kategorie a všechny úrovně angličtiny od hravých,
interaktivních kurzů s pohádkovými, speciálně pro angličti-

nu Helen Doron English patentovanými filmovými příběhy
na DVD, až po pokročilé kurzy pro teenagery na úrovni B2,
rovněž postavené na speciálních DVD a CD patentovaných
materiálech značky Helen Doron.
Aktuální informace o Angličtině pro děti najdete na
webu angličtiny na www.helendoron.cz - LC Prostějov,
webu angličtiny www.anglictinaprodetiprostejov. Nebo
jednoduše napište na info@anglictinaprodetiprostejov.cz
či zavolejte na tel. 604 792 446.
Mějte krásný zbytek prázdnin a pohodový start nového školní roku!

INZERCE

ORTODONCIE
MDDr. Kateřina Mazurová

ROVNÁTKA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY
15082430796

PRO OBJEDNÁNÍ VOLEJTE: 605 585 279
MELANTRICHOVA 21, PROSTĚJOV
WWW.ORTODONCIEPROSTEJOV.CZ
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Kultura
MGP, p.o., nám. T. G. Masaryka 2
796 01 Prostějov
Tel.: 582 330 991

Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
BLÍZKO K REALITĚ
11. 9. – 22. 11. 2015
vernisáž ve čtvrtek 10. září v 17 hodin

První prostějovská aukce
10. 9. – 22. 11. 2015
Cílem první aukce pořádané Galerií umění Prostějov ve spolupráci
s MGP, je nabídnout kvalitní výtvarné umění široké veřejnosti
v Olomouckém kraji a vzbudit zájem o to, co nabízí trvalou hodnotu.
Na aukci budou prezentovány práce na papíře a grafické tisky,
díla významných prostějovských malířů a sochařů, starožitnosti
a kuriozity a exkluzivní aukční nabídka.
Slavnostní zahájení vlastní aukce bude 22. listopadu ve 14 hodin
a draženo bude celkem 100 položek.
Špalíček, Uprkova 18
Katastrofy lidského těla
1. 9. – 8. 9. 2015

Výstava dvou umělců, pracujících společně ve stejném ateliéru
v Amsterdamu - nizozemského umělce Maartena Welbergena
a české malířky Zuzany Albrechtové.
Maarten Welbergen je známý svým specifickým stylem a technikou,
úzce spjatou s holandskou tradicí, kterou prezentuje ve své
realistické tvorbě. Nejenže maluje na klasická malířská plátna, ale
jeho neobvyklou a ojedinělou technikou je také cut-out, tedy výřez
formy ze dřeva. Tento styl má skoro sochařský vzhled. Všechny jeho
práce mají silný sklon k „trompel oeil“ nebo „deceiving the eye“.
Velmi populární je Maarten Welbergen pro svou takzvanou „Alter
ego“ sérii čtrnácti autoportrétů, v nichž vyjadřuje různé nálady nebo
role lidské bytosti. Motivy jeho umělecké tvorby jsou portréty, zátiší,
krajina, akty a dřevoryt.
Jeho velkou vášní je také sochařství. Využívá zejména olejové
a akrylové barvy, tempery, pastel a vodové barvy. Maarten Welbergen
měl a má mnoho výstav v Nizozemí i v zahraničí.
V Prostějově bude prezentovat „cut-outs“ a krajinu České republiky.
Zuzana Albrechtová se věnuje tvorbě, portrétu, zátiší, krajiny
a převážně duchovních námětů v tradičním realistickém stylu.
Zuzaninou velkou vášní je i dekorativní malba. Pracuje zejména
s tužkou, vodovými barvami a její oblíbenou technikou je malba
olejovými barvami.
V Prostějově bude prezentovat zátiší a krajinu České republiky.
Výstava bude realizována ve spolupráci s Galerií umění Prostějov
a bude slavnostně otevřena za účasti obou autorů.
Strana 24

Lidi se dvěma hlavami, dvěma obličeji, čtyřma očima, muže s vlčím
syndromem, několik siamských dvojčat si mohou návštěvníci
prohlédnout pouze jeden týden v Galerii Špalíček na unikátní výstavě
25 napodobenin z vosku, které byly vytvořeny v petrohradském
antropologickém muzeu. Vzhledem k tomu, že u figurín byly použity
lékařské oční a zubní implantáty a do vosku byly vpichovány pravé
lidské vlasy, působí sochy dokonale věrohodným dojmem. Výstava
otevřena mimořádně i v pondělí 7. 9.!
Jezdci na ořích železných
4. 9 – 25. 10 2015
vernisáž ve čtvrtek 3. září 2015 v 17 hodin
Výstava ke 130. výročí založení třetího nejstaršího českého
cyklistického spolku na Moravě představí historii tohoto a jiných
sdružení v Prostějově, ukázky historických velocipédů a jejich
součástí, dobové reklamní plakáty a inzeráty, fotografie úspěšných
sportovců, snímky z výletů a závodů, medaile a trofeje, které vítězové
získali svými výkony. Spolek vznikl pod názvem Český klub
velocipedistů v Prostějově roku 1885 a samostatně působil do roku
1948. Na výstavě se předvedou předměty ze sbírek prostějovského
a olomouckého muzea.
www.muzeumpv.cz
www.facebook.com/muzeumagalerievprostejove
Otevřeno denně mimo pondělí: 9,30 - 12,00 a 13,00 - 17,00
26. srpna 2015
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ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ HVĚZDÁRNA
Přednáška spojená s vernisáží
10. 9. (čTVRTEK) V 18:00 HODIN –
MATEMATIKA VE SLUžBÁCH ASTRONOMIE
prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.
Fotografie vidí svět úplně jinak než lidské oči. Zatímco oči porovnávají jas sousedních částí obrazu, fotografie zobrazuje v každém místě
celkový jas. Díky tomu byl odjakživa problém dobře vyfotografovat
objety s velikým rozsahem jasností, například úplná zatmění Slunce,
a lidské oči měly vždy na vrch. K tématům profesionální vědeckovýzkumné činnosti prof. Druckmüllera patří mimo jiné numerické
metody analýzy a zpracování obrazů a tato práce se stala též základem pro získávání unikátních fotografií slunečních zatmění, které
rovněž sám pořizuje. Jeho software napodobuje činnost našich očí
a zobrazuje dokonce takové detaily, které jsou pro lidské oči neviditelné. Jeho obrazy slunečních zatmění tvoří v současnosti naprostou světovou špičku a byly dokonce publikované na titulní stránce
časopisu Nature. Přednáška je spojena s vernisáží jeho unikátních
obrazů slunečních zatmění i dalších překrásných fotografií objektů
noční oblohy.
Prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. (*1954) je přední Český
astrofotograf jehož věhlas zdaleka přesahuje hranice naší republiky.
Vystudoval matematiku na Přírodovědecké fakultě někdejší Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Jeho profesní život je spojený
s Fakultou strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně,
kde se věnuje aplikované matematice. Úzce spolupracuje s předními
zahraničními odborníky a institucemi, například s Havajskou univerzitou. K jeho dalším koníčkům paří též cestování po vysokých
horách a fotografování přírody a dalších zajímavých astronomických
objektů a úkazů. Osobní internetové stránky: http://www.zam.fme.
vutbr.cz/~druck/ .
Vstupné dospělí 40 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé
20 Kč. Vstupenky je možné předem rezervovat.
EVROPSKÁ NOC VĚDCů
25. 9. (pátek) 20:30 hodin
Během Evropské noci vědců nabízíme v pátek 25. 9. ve 20:30 hodin
nejen večerní pozorování dalekohledy, ale také informace o dalekohledech, činnosti hvězdárny a prohlídku výstav.
Součástí Evropské noci vědců bude též speciální prezentace „Noc
plná světla“ určená pro malé i velké. Bude se jednat o pořad, který
nás zavede do tajů vlnové optiky spojený s experimenty, při kterých
například necháme návštěvníkům zmizet jejich vlastní ruku. Noc
vědců 2015 se tímto připojuje k Mezinárodnímu roku světla a světelných technologií, který vyhlásila OSN.
Vstup zdarma.
PRAVIDELNÁ ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ
PRO VEřEJNOST:
Pozorování Slunce v pracovní pondělí, čtvrtek a pátek od 15:00
do 16:00 hodin.
Večerní pozorování hvězdné oblohy v pracovní pondělí, čtvrtek
a pátek od 20:30 hodin.
Podmínkou pro uskutečnění pozorování je dobrá viditelnost hvězd,
či Slunce. V případě špatného počasí je připraven náhradní program.
Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.
ASTRONOMICKý VÍKEND:
SOBOTA 19. 9. A NEDĚLE 20. 9.
Během Astronomického víkendu je možné navštívit hvězdárnu a zúčastnit se v sobotu i v neděli pozorování Slunce od 15:00 do 16:00 hodin a v sobotu též pozorování večerní hvězdné oblohy v 20:30 hodin.
Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.
26. srpna 2015

Kultura
Kolářovy sady 3348
796 01 Prostějov
Tel.: 582 344 130

ASTRONOMICKÁ SOUTĚž PRO DĚTI:
V neděli 20. 9. ve 14:00 hodin proběhne soutěž pro děti z cyklu soutěží „SLUNEČNÍ SOUSTAVA“- ZEMĚ, NAŠE PLANETA. Soutěži bude předcházet povídání o Zemi. O světadílech, o střídání dne
a noci, o ročních obdobích.
Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.
POHÁDKOVÁ STřEDA PRO DĚTI:
JAK PřICHÁZÍ DEN
Vyprávění uvádíme v zářijové středy, mimo 2. 9., v 15:30 hodin.
Vyprávění o rotaci Země, oběhu okolo Slunce, proměnlivé délce dne
a noci během roku.
Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.
VýSTAVY
V rámci přednášky prof. RNDr. Miloslava Druckmüllera, CSc. bude
10. 9. zahájena výstava „Matematika ve službách astronomie“.
- MATEMATIKA VE SLUŽBÁCH ASTRONOMIE (OD 10. 9.)
- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE
- VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI
- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN
- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU
Výstavy jsou dostupné na začátku astronomických pozorování
a v tom případě jsou jejich součástí a po domluvě i kdykoliv jindy.
V takovém případě je vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let,
senioři a invalidé 10 Kč. Třetí, čtvrtou a pátou výše uvedenou výstavu také zdarma zapůjčujeme.
XXIV. ROčNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍčEK
Klub pro 5 až 11leté děti se schází ve středy od 16:30hodin. První schůzka 9. září. Obsahem zářijových setkání bude seznámení se
souhvězdími viditelnými po celý rok a se souhvězdími viditelnými
na podzim. Za vhodných podmínek doplněno pozorováním Slunce.
Pololetní poplatek 150 Kč.
AVÍZO! XLV. ROčNÍK KLUBU GEMINI
Členem klubu GEMINI může být kdokoliv, koho láká poznání základů astronomie a astronomická pozorování. Astronomický klub
GEMINI je rozdělen na dvě části.
Klub GEMINI I navštěvují žáci ZŠ od čtvrté třídy ZŠ. Členové klubu se postupně seznámí s tělesy Sluneční soustavy, stelární astronomií i vesmírem jako celkem. Povíme si o principech astronomických
dalekohledů. Každá schůzka zahrnuje též jednoduchý fyzikální pokus, který se pokud možno váže na probírané téma a který je zábavnou formou zpřístupní. V případě dobrého počasí může být součástí některých schůzek rovněž astronomické pozorování a to buď
Slunce, nebo v zimních měsících hvězdné oblohy. Schůzky se budou
konat pravidelně v pondělí od 16:30 do 17:30, není-li stanoveno jinak a první schůzka je plánována na 5. října. Jednorázový poplatek
na školní rok 2015/2016 činí 300 Kč.
Klub GEMINI II je koncipován jako pokračovací kurz pro členy
klubu GEMINI I a další vážné zájemce o astronomii. Nabízí hlubší seznámení s některými oblastmi astronomie a je více zaměřen
na praktickou stránku. Do značné míry zahrnuje individuální přístup. Členové klubu mají možnost seznámit se s ovládáním pozorovací techniky a provádět jednoduchá avšak samostatná astronomická
pozorování. Schůzky se konají pravidelně vždy ve čtvrtek od 16:30
do 17:30 hodin, první schůzka je plánována na 1. října. Jednorázový
poplatek na školní rok 2015/2016 činí 400 Kč.
Členové klubu GEMINI I i GEMINI II mají přístup na všechny
akce hvězdárny zdarma. Podrobné informace lze získat na telefonu
724 013 039.
Změna programu vyhrazena.
Strana 25
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Do knihovny nejen pro knihy
Po prázdninové přestávce
jsou pro vás v knihovně připraveny další zajímavé přednášky, besedy a setkání. V září
se můžete těšit například na
vyprávění Ing. Jaromíra Vykoukala o jeho cestě po Izraeli
nebo na setkání s mladou pro-

stějovskou fotografkou Lucií
Zelenou, která zde zahájí výstavu svých fotografií. Budeme
pokračovat také v aktivitách
určených především seniorům
– každé druhé úterý v měsíci
otvíráme v knihovně Senior
klub a každé poslední úterý

v měsíci si v Tvořivé knihovně můžete vyzkoušet nějakou
zajímavou výtvarnou techniku. Seniorům budou určeny
i další počítačové kurzy a lekce
trénování paměti. Sledujte náš
program, věříme, že si z něj
vyberete.

Izrael na vlastní kůži

Ing. Jaromír Vykoukal se věnuje popularizaci vojenské historie.
Jeho přednášky o vzniku Izraele,
o počátcích první světové války
nebo o osvobození Československa v roce 1945 patřily rozhodně
k těm nejzajímavějším, které bylo
možné v knihovně navštívit. Počátkem letošního roku se Ing.

Vykoukal zúčastnil jako lektor
a průvodce poznávacího zájezdu
do Izraele. S mnoha svými zážitky a dojmy z této cesty se s námi,
spolu se svojí manželkou, přijde
podělit ve středu 23. září 2015
v 17 hodin. Navštívíme nejen
místa spjatá s vojenskou historií
země jako např. pevnost Masada,

opevnění na Tel Danu, bojiště na
Golanách nebo kibuc Deganja,
ale i místa, která spojujeme se
základy křesťanské víry – Safed,
Tiberias, Nazareth, Capernau
a projdeme se také Jeruzalémem.
A hlavně se dozvíme, jak je Česká
republika v Izraeli vnímána a jak
nás vidí tamní obyvatelé.

Aktivní senioři
Městská policie Prostějov
připravila pod záštitou Statutárního města Prostějova a ve spolupráci s prostějovskou knihovnou vědomostně-dovednostní
soutěž „Aktivní senioři“. Tato
akce je určena všem prostějovským seniorům ve věku od 60
let a uskuteční se v úterý 15. září
2015 v Kolářových sadech. Sraz
všech účastníků a vyzvednutí
soutěžních kartiček na stanovišti u hvězdárny bude probíhat

od 9 do 9.45 hodin, začátek je
pak stanoven na 10.00 hodin.
Soutěžící se mohou přihlásit
předem v knihovně, soutěž je
připravena pro tříčlenné týmy,
ale hlásit se mohou i jednotlivci. Pro každého je připraveno
občerstvení a drobné věcné
ceny. Vítězný tým pak vyhraje
vyhlídkový let motorovým letadlem věnovaný Aeroklubem
Josefa Františka v Prostějově.
Na akci se spolupodílí Hasičský

záchranný sbor ČR, Policie ČR,
Střední zdravotnická škola Prostějov, ČSOP – RS Iris Prostějov
a žáci a studenti prostějovských
středních škol, takže se rozhodně máme na co těšit. Není se
čeho obávat - soutěžní disciplíny budou samozřejmě přizpůsobeny možnostem účastníků.
Vezměte si s sebou sportovní
oděv a dobrou náladu a přijďte
se pobavit a zasoutěžit si. Těšíme
se na vás.

Jak si lépe pamatovat
Kurzy trénování paměti se konají v knihovně už od roku 2010
a stále je o ně velký zájem. Další
běh se otevírá už na konci září. A co
účastníky kurzu čeká? V šesti lekcích si osvojí různé triky a návody,
jak si udržet v paměti potřebné informace. Každou hodinu zahájíme
cvičením soustředění, pohrajeme
si se slovy a čísly, procvičíme krátkodobou i dlouhodobou paměť,
budeme se věnovat některé z paměťových technik, trošku se protáhneme, složíme si puzzle - věřili
byste, že i to pomáhá při procvičování mozku? - a na závěr nás čeká
„domácí úkol“. Nebojte se, v kurzech se nezkouší ani nemusíte své
výsledky nikomu ukazovat. Spíše

porovnáte své znalosti se svými
vrstevníky, strávíte čas v příjemném
prostředí, užijete si legraci a třeba
navážete nová přátelství. Začínáme
už 30. září 2015. Kurz bude mít šest
lekcí, sejdeme se jednou za 14 dní,

vždy ve středu v 10 hodin v učebně
knihovny. Hlásit se můžete už nyní
na tel. č. 582 329 661 nebo v čítárně
v přízemí budovy, počet účastníků
je omezen. Kurz je zdarma, ale přihlášení je závazné.

Další počítačové kurzy pro seniory
Už dva roky probíhají v prostějovské knihovně kurzy výuky práce na počítači, které jsou
určené především seniorům.
Přihlásit se mohou i naprostí
začátečníci. V pěti na sebe navazujících lekcích si vyzkouší
práci s myší, seznámí se s klá26. srpna 2015

vesnicí PC, zkusí si napsat
jednoduchý text, uložit soubor
a také vyhledávat některé informace na internetu. V pokračujícím kurzu, určeném pro mírně pokročilé, pak tyto znalosti
upevníme a prohloubíme. Těší
nás velký zájem o tyto kurzy

a také kladné ohlasy na ně.
Proto v říjnu otevíráme další
běh kurzů. Pokud se jich chcete zúčastnit, přihlaste se už teď
osobně v čítárně nebo na tel. č.
582 329 661. O začátku kurzu
vás budeme telefonicky informovat.
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VÝLETY PRO SENIORY V ZÁŘÍ Klub českých turistů,

Výlety pro seniory pořádané ve
spolupráci se Zdravým městem
Prostějovem a za finanční podpory Statutárního města Prostějov
pokračují i v září. 1. a 15. 9. 2015
(úterý). Konečně se pojedeme vykoupat do nově otevřeného termálního parku ve Velkých Losinách.
Ve čtvrtek 10. září 2015 navštívíme zámek a ZOO v Lešné. Můžete
se těšit na tropickou halu, na zátoku
rejnoků nebo na asijskou voliéru.
Ve čtvrtek 24. září 2015 zavítáme
na hrad Špilberk. Kromě prohlídky
kasemat nás čeká výstava věnovaná
pivu a všemu, co s ním souvisí. Ve
středu 30. září 2015 si pak pro velký
zájem zopakujeme návštěvu firmy
Naděje v Brodku u Konice.
A co nás čeká v říjnu? Zatím
zmíním jen čtvrtek 8. října 2015,

kdy strávíme hezké odpoledne
v lázních Skalka. Zájemci absolvují
lázeňské procedury a ostatní si posedí a možná i zazpívají při poslechu hry na harmoniku.
Pokud máte pocit, že se k vám
informace o výletech dostávají
příliš pozdě, můžete se přihlásit
k odběru aktuálních informací

prostřednictvím emailu nebo sms.
Podrobnější informace o akcích získáte na telefonním čísle 728 337 983, na webových
stránkách www.filemon-baucis.
cz a na prodejně v Prostějově na
nám. T. G. Masaryka 24 (vedle
cukrárny Florida).
Těší se na vás Jana Šmudlová

Pozvánka
pěvecký sbor EXAUDI
zve na KONCERT

SENIOŘI PROSTĚJOVA o.s.

SENIOŘI PROSTĚJOVA o. s.
PLÁN
NA II. ROKU
POLOLETÍ
ROKUDALŠÍ
2015 INFORMACE:
PLÁN ČINNOSTI
NAČINNOSTI
II. POLOLETÍ
2015
TERMÍN

AKCE

PROGRAM

SRPEN

27.8.

Výbor

Příprava plánu práce na rok 2016

ZÁŘÍ

10.9.

Přednáška

New York ‐ PaedDr. J.Maršálková

1.10.

Výbor

Příprava kavárničky

8.10.

Kavárnička

Oslava Dne seniorů

5.11.

Výbor

Příprava na oslavu jubilantů

12.11.

Přednáška

Studánky Prostějova a okolí

19.11.

Jubilanti

Oslava pro pozvané jubilanty

3.12.

Výbor

Příprava předvánočních oslav

Přednáška

Předvánoční posezení

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

10.12.

odbor Kosíř Prostějov,

děkuje Statutárnímu městu Prostějovu za rozhodnutí o přidělení veřejné finanční podpory na rok 2015 ve výši 30.000 Kč.
Těchto prostředků bude využito pro uskutečnění dvou plánovaných turisticko-poznávacích akcí odboru Kosíř, a to Dunajec a Polabí.
Za odbor Kosíř Prostějov KČT
Václav Kopečný, místopředseda

Výborové schůze se konají vždy ve 14.00 hod. v přednáško- budou vždy projednány na společv místnosti Domovinky na Tetíně vém sále Národního domu.
ných besedách.
č.DALŠÍ
1 v 13.30
hod. Besedy a ostatní
Zájezdy do divadel, vycházky,
Případné změny si výbor vyINFORMACE:
Výbor organizace.
akce pro všechny členy se konají vlastivědné zájezdy a jiné akce hrazuje.

spojených pěveckých sborů EXAUDI
a Andreasschotten chor z Erfurtu,
který se koná v chrámu Čsl. církve husitské
v Prostějově, Demelova ul.
dne 2. října 2015 v 18.hodin.

ORATORIUM M. J. HUS
Richard Pachman a Dita Hořínková

Církev československá
husitská pořádá za finanční
podpory Statutárního
města Prostějova
v sobotu 19. září v 18:00
hodin Oratorium M. J.
Hus.
Působivé představení
s mnoha efekty se koná
k 600. výročí Mistra Jana
v kostele
Husův sbor Církve
československé husitské
v Prostějově.
Srdečně zveme

Zpráva o činnosti o. s. Senioři Za tajemstvím „hanáckého
Prostějova za 1. pololetí 2015 Stonehenge” aneb k novým

Výborové schůze se konají v místnosti Domovinky na Tetíně č. 1 v 13.30 hod.

Besedy a ostatní akce pro všechny členy se konají vždy ve 14.00 hod. v přednáškovém sále
Národního domu.

V letošním
půlroce
bylovlastivědné
domluvené,
takže
je akce
zajištěný
Vrahovice.na Připojila se
Zájezdy
do divadel,
vycházky,
zájezdy
a jiné
budou sokola
vždy projednány
naše
sdružení
opět aktivní. odborný výklad s průvodcem. i paní ing. Milada Sokolová,
společných
besedách.
Za 6 měsíců jsme uspořádali Členové často využívají nabíd- která nám vždy přijde popřát.
celkem 5 celodenních zájezdů. ky bezplatného vstupu do mu- Červnová vedra seniorům
Případné změny
výbor
vyhrazuje.
Navštívili
jsme 1.sihrad
Buchlov
zeí každou 1. neděli v měsíci.
zpříjemnil pan Venzara z Unia zámek Buchlovice, 2. Žďár
Pořádali jsme pravidelná čova vyprávěním a obrázky
Výbor organizace.
nad Sázavou, Zelenou horu každoměsíční setkání věnova- z návštěvy Islandu.
a Pernštejn 3. Litomyšl a Veselý ná různým oborům. Některá
Všem zmíněným patří poděkopec u Hlinska. Mimo to ještě jsme zajistili vlastními silami, kování a přání, aby našim potře2 zájezdy do Velkého Mederu. na některá jsme pozvali hos- bám vyšli vstříc i v budoucnu.
Oblíbený je i pobytový zájezd ty. Například v únoru o malíři
Poděkovat chceme i Statudo Podhájské.
Jano Kóhlerovi vyprávěla jeho tárnímu městu Prostějovu za
Každý měsíc nabízíme mož- snacha. V dubnu nám před- finanční příspěvek na pronájem
nost vycházek do blízkého vedla základní cviky z energe- přednáškového sálu v Národi vzdáleného okolí. Byli jsme tického cvičení taj-či paní Pav- ním domě, kde setkání pořána výstavě v Brně, prohlédli si la Glocová. V květnu, na oslavu dáme.
zámek v Náměšti na Hané, kos- svátku matek, přišla se svými
Výbor občanského sdružení
tel v Dubu nad Moravou, kos- žáčky zahrát a zazpívat paní
Senioři Prostějova
tel a kapličku ve Vrahovicích. učitelka Farkašová ze ZŠ Jana
a Marie Týnová
Všechny tyto akce jsou předem Železného. A zacvičily členky
- předsedkyně.
Strana 28

archeologickým objevům
na Prostějovsku

Po prázdninové
přestávce připravil
Klub historický a státovědný v Prostějově
na září 2015 přednášku PhDr. Pavla
Fojtíka, odborného
pracovníka prostějovského pracoviště Ústavu archeologické památkové péče Brno,
v.v.i. Přednášející bude na klubové akci prezentovat nejnovější
výsledky archeologického bádání v Prostějově a jeho blízkém
okolí – mj. dřevěnou šibenici na
náměstí T. G. Masaryka v Prostě-

jově, tajemnou svatyni
pozdní doby kamenné
v Brodku u Prostějova,
příkopový areál starší
doby bronzové nedaleko Vřesovic, záhadný
hrob jezdce-lukostřelce v držovické cihelně
a řadu dalších.
Důležité je připomenout, že akce
se výjimečně koná druhé úterý
v měsíci, tj. 8. září 2015 v 17 hodin
ve výstavním a přednáškovém sále
Státního okresního archivu Prostějov v Třebízského ulici č. 1. Všichni
jsou srdečně zváni.
-tc26. srpna 2015
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Regionální informační centrum,
Pernštýnské nám. 8 – zámek vás zve na výstavu

JOSEF FRANC
FOTOGRAFICKÉ
OHLÉDNUTÍ
Motto: Léta běží, roky přibývají, ale fotografický koníček je spolu s láskou k příro-

dě, horám a cestování stále v popředí mých zájmů.
Na prahu další životní etapy se chci proto
ohlédnout zpět za svojí fotografickou tvorbou
a připomenout si snímky, které udělaly radost
nejen mně, ale získaly i ocenění v soutěžích ...
Vernisáž výstavy proběhne v úterý 22. září
2015 v 16 hodin za účasti autora. Výstava potrvá do 27. října 2015.
Otevírací doba RIC:
PO – PÁ od 9 do 17 hodin,
SO, NE od 9 do 12 hodin.
Informace o aktuálních výstavách naleznete na webových stránkách města
www.prostejov.eu

90. výročí přesunu Vojenského leteckého učiliště
z Chebu do Prostějova připomene výstava ve Špalíčku

25. září 2015 uplyne 90 let od přesunu Vojenského leteckého učiliště
z Chebu do Prostějova. Tuto skutečnost připomene výstava v sálech
Muzea Prostějovska ve Špalíčku. Zde
budou návštěvníci moci od 29. 10.
do 6. 12. 2015 zhlédnout výstavu věnovanou také 75. výročí vzniku vět-

šiny československých perutí RAF,
kterou zapůjčí Klub vojenské historie 276th SQDN (reenacted) RAF,
o. s. Zároveň bude výstava věnována nejen 90. výročí přesunu učiliště
z Chebu do Prostějova, ale i všem
jeho absolventům a zaměstnancům.

Mgr. Jana Hanusová

15082130794

15082130792

INZERCE

Chcete pracovat a mít zajištěnou existenci?

15082130793

15082130790

Obraťte se přímo na nás...

26. srpna 2015

U nás najdete pro svoji práci podporu,
výukový program a vždy ochotného
spolupracovníka s radou i pomocí.
Kostelecká 417/5, Prostějov

607 158 055
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Sociálně aktivizační služby pro seniory

KRISTÝNA DANĚČKOVÁ

nabízí všem zájemcům příjemná a zajímavá setkání v rámci AKADEMIE SENIORŮ
Termín		
Hodina Tematické zaměření setkání 		
Lektor
15.9.2015
14.00	Prohlídka kostela sv. Bartoměleje ve Vrahovicích a návštěva cukrárny a chráněného bydlení
			Sejdeme se ve 14 hod. ve Vrahovicích před kostelem a potom se
podíváme na nové chráněné bydlení. Taky si dáme kávu a zákusek
v naší nové cukrárně.
22.9.2015
14.00
Roční plán prevence
Jana Miklášová
			Přednáška o tom, jak by měl vypadat jídelníček, o čistotě střev, odkyselování organismu a o všem, co se stravy týká.
29.9.2015
14.00
Výroba gelových svíček 
Zora Dostálová
			Vyzkoušíme si další rukodělnou techniku. Vezměte si s sebou skleničku, do které si budete chtít svíčku vyrobit.
Všechny přednášky a besedy AKADEMIE SENIORŮ se uskuteční v prostorách OS LIPKA,
Tetín 1, II. patro (pokud není uvedeno jinak).
Těšíme se na vaši návštěvu.

Narozena 1993 v Olomouci a většinu
života prožila v Prostějově. Nyní přebývá
v Mělníku. Ve svém profesním životě
se věnuje vlasové stylistice a vizážistice.
Tyto obory mají k výtvarné činnosti
velmi blízko, proto se ve volném čase
věnuje malování a kresbě. Ve své tvorbě,
která je její vášní již od dětských let, není
pod žádným pedagogickým dohledem,
proto může tvořit to, co opravdu sama
chce. Především díky pastelové barevnosti její práce působí na první pohled
pozitivním dojmem.
Zadíváme-li se do obrazů pozorněji,
KRISTÝNA
zjistíme, že tomu tak nemusí ve všech
DANĚČKOVÁ
případech být. Z toho plyne i samotný
název výstavy - ÚHEL POHLEDU
DUHA - Kulturní klub u hradeb, vernisáž v pondělí 7. září
2015 v 17 hodin. výstava otevřena do 30. října po - čt 9 - 12 a 13 15 a pá 9 - 12 a při večerních a víkendových akcích.
Magistrát města Prostějova, Odbor školství, kultury a sportu,
oddělení DUHA - Kulturní klub u hradeb,Školní 4, Prostějov,
tel.: 582 329 620 a 582 329 623 a Klub historický a státovědný

Tetín 1, 796 01 Prostějov, telefon 582 360 295

Občanské sdružení KOKTEJL

Vápenice 9, Prostějov, budova Sportcentra-DDM, ve dvoře vpravo

Otevíráme další kurz malování! Začínáme ve čtvrtek 10. září v 15 hodin a pokračujeme každý
čtvrtek od 15 do 17 hodin. Přijďte se přesvědčit, že i Vy umíte malovat. Určeno pro zájemce nad 60 let.
Kurzovné za 15 lekcí je 900 Kč (hodina 30 Kč) s možností splátek. Dotazy a přihlášky na telefonním
čísle 774 293 029, Jana Lukele nebo na e-mailu: koktejlpv@email.cz.
7. 9. pondělí
15 – 17 hodin
Piknik a venkovní hry
V Kolářových sadech spolu s domácími dobrotami „ochutnáme“ hry kroket, mölkky a pétanque.
Že přesně nevíte, jak se hrají? Tak přijďte ke hvězdárně do parku. Příspěvek 20 Kč nebo domácí pochoutka. Pitný režim s sebou.
10. 9. čtvrtek
15 – 17 hodin
Škola malování - kurz pro starší občany
Na seznamovací hodinu nic nepotřebujete. Výtvarné potřeby pro začátečníky, stejně jako kávu, čaj
dostanete.
14. 9. pondělí
15 – 17 hodin
Piknik a venkovní hry
Další sousedské setkání v Kolářových sadech u domácích dobrot a lehkého pohybu u her kroket,
mölkky a pétanque. Pitný režim s sebou. Příspěvek 20 Kč nebo svačina. Určeno nejen pro seniory.
Sraz u hvězdárny.
17. 9. čtvrtek
15 – 17 hodin
Škola malování - kurz pro starší občany
24. 9. čtvrtek
15 – 17 hodin
Škola malování - kurz pro starší občany
Finančně nás podporuje Statutární město Prostějov.

Regionální potravina Olomouckého kraje
- ochutnávka oceněných výrobků 2015

V rámci Hanáckých slavností pořádaných v neděli 13. září 2015
se uskuteční ochutnávka potravinářských výrobků oceněných v soutěži

„Regionální potravina Olomouckého kraje v letech 2010-2015“

Jedná se o ochutnávku masných, mléčných, cukrářských výrobků,
ovoce a ostatních - jsou originální, tradiční a jsou z místních surovin.
Ochutnávka se uskuteční v zahradě Národního domu v Prostějově
v době od 9.30 hodin – do ukončení konzumace.

výstava DUHA

ÚHEL POHLEDU

Avatarka zve
Galerie Art kavárny Avatarka se po prázdninách představí
třemi výstavami malířů a výtvarníků. V rámci letošní koncepce
výstav se postupně představí
malířka Dita Langerová, Radoslav Kočár a Zdenka Trnečková.
I nadále platí, že vernisáže výstav
jsou pravidelně každé druhé úterý v měsíci.
Jako první z uvedených autorů se představí malířka Dita
Langerová z Otaslavic na výstavě
s názvem
„Žiju, a proto tvořím“.
Protože jde o jednu z prvních
samostatných výstav autorky,
rozhodla se představit svá raná
díla ze studií. Stejně jako malby
její kamarádky Markéty Slámové,
která letos vystavovala v Galerii
RIC, díla možná spíše zaujmou
mladší a střední generaci, určitě

však mohou oslovit i dříve narozené. Autorka sama uvádí:
„Z široké škály výtvarných
směrů, je mi však stále nejblíže
malba. Ani moje malba nesetrvává na jednom bodě, ale přechází
od abstrakce k realistickému
pojetí, kdy se nechávám unášet výlučně svými myšlenkami
a představami, po nesmlouvavé
napodobení viděného. Obě tyto
roviny tvorby mi poskytují něco
jiného. Zahalit námět tajemnem
a nechat rozehrát divákovu fantazii nebo se s ním podělit o prožitek
z tvorby… „
Snad právě proto malířka svá
díla nepojmenovává a nechává
volný prostor pro diváka.
Výstava bude uvedena vernisáží
8. 9. 2015 v 17.00 hod. a končí 11.
10. 2015. Autorku představí PhDr.
Antonín Bůžek PhD. Pavel Gall

Hodové prohlídky věže budou
Rok se s rokem sešel
a jsou zde opět hodové slavnosti. Jejich součástí budou
i tradiční prohlídky radniční věže a to i přesto, že stoletá dáma prochází rozsáhlou
opravou.
Protože je radnice stále
v rekonstrukci, bude pohled
z věže umožněn jen prosklenou částí v místnosti s dalekohledy. „Před vstupem do
věže a galerie obřadní síně
bude zároveň umístěna výStrana 30

stava realizovaných projektů Regionálního operačního
programu Střední Morava,
kde návštěvníci budou moci
zhlédnout asi devět vystavených panelů,“ zmínila
vedoucí Odboru kancelář
primátora Jaroslava Tatarkovičová. Současně bude
otevřen i vstup na galerii, ze
které návštěvníci uvidí do
historické obřadní síně.
Vzhledem k omezené kapacitě doporučujeme rezervaci

prohlídek na bezplatné lince
800 900 001.
Prohlídky věže budou
v pravidelných hodinových
intervalech a to:
V sobotu v časech
14:00, 15:00, 16:00 hodin
V neděli v časech
10:00, 11:00, 14:00,
15:00, 16:00 hodin
Vzhledem k malému zájmu
v minulém roce se klasické prohlídky radnice neuskuteční.
26. srpna 2015
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Český svaz ochránců přírody Ekocentrum Iris

Přehled odchycených
psů v Prostějově,

pořádá v září tyto akce:
se s jeho pomocí dojít ke zmíně- geologická vycházka
ným přírodním zajímavostem Geologická vycházka okolím
a ukážeme si, jak se hledají kešky.
Grygova
KDY: sobota 26. září
KDE: sraz na hl. nádraží Prostětvořivá dílna
jov v 7:45 hodin, odjezd vlakem
Keramika
KDY: pondělí 21. září, od 16:00 do Grygova s přestupem v Olomouci
do 18:00 hodin
Geologická vycházka s Mgr.
KDE: Kovárna Ekocentra Iris,
Tomášem Lehotským z katedry
Husovo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Po- geologie Univerzity Palackého.
platek 100 Kč za osobu na 2 pra- Projdeme si zajímavé lokality
v okolí Grygova, navštívíme
covní hodiny.
přírodní památky U Strejčkova
lomu a U Bílých hlin. Čeká nás
akce pro školy
Den bez aut aneb Co trápí pří- zajímavé povídání o horninách,
zkamenělinách a o vývoji krajirodu?
KDY: úterý 22. září, od 8:30 do ny. Akce je určena pro veřejnost,
předem nahlášení učitelé obdrží
12:00 hodin
KDE: Kolářovy sady, Prostějov na konci exkurze akreditované
Jako součást Evropského Dne osvědčení MŠMT.
bez aut pořádaného Zdravým Návrat vlakem, příjezd do Prosměstem Prostějovem budou tějova do 17 hodin.
připraveny v Kolářových sadech Poplatek 30 Kč/osobu, děti a peaktivity pro děti. Děti mohou dagogové zdarma.
zhlédnout výstavu o dopravě
a zúčastní se hravých aktivit na akce na pomoc přírodě
téma „ekologicky šetrná dopra- Úklid Hloučely a Den zvířat
va“, při kterých prokáží nejen své KDY: sobota 3. října od 9:00 do
13:00 hodin
vědomosti, ale i obratnost.

které je možné si osvojit

Husovo náměstí 67, Prostějov www.iris.cz, iris@iris.cz, tel: 582 338 278, facebook: Ekocentrum Iris
tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 7. září, od 16:00
do 18:00 hodin
KDE: Kovárna Ekocentra Iris,
Husovo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 100 Kč za osobu na 2 pracovní hodiny.
vycházka pro veřejnost
Vycházka okolím Lipové
KDY: sobota 19. září
KDE: sraz na aut. nádraží v Prostějově v 7:45 hodin (st. č. 10), odjezd autobusem do Lipové
Vycházka pro všechny věkové kategorie okolím obce Lipová a Lipová - Seč. Navštívíme kamenný
hrádek Špacírštajn, projedeme se
do Seče kolem Hubertovy studánky. Možnost občerstvení (i oběda)
v penzionu U Zedníků. Dále budeme pokračovat po žluté turistické značce směrem na Pohodlí
kolem několika upravených studánek. Odtud v 16:14 hodin odjíždí
autobus do Prostějova. Délka trasy
asi 8 km. Na vycházce využijeme
i práci s přístrojem GPS, pokusíme

KDE: biokoridor Hloučela,
sraz u občerstvení U Abrahámka
Tradiční podzimní úklid obou
břehů říčky Hloučely v rámci
kampaně „Ukliďme svět“. Současně proběhne společné čištění
a kontrola vyvěšených ptačích
budek a hmyzích hotelů.
S sebou: pracovní rukavice a staré igelitové tašky. Po skončení
úklidu bude pro účastníky zajištěno občerstvení u ohýnku a pro
děti budou připraveny hravé
aktivity na téma Živáčkové na
Hloučele.
Akce jsou finančně podpořeny:
Statutárním městem
Prostějovem,
Ministerstvem životního
prostředí v rámci projektů:
„Do přírody v každém věku“
a „Obnova ovocných sadů na
Kosíři se zapojením veřejnosti“,
Grantem z Islandu,
Lichtenštejnska a Norska
v rámci EHP fondů
www.fondnno.cz
a www.eeagrants.cz.

Voříšek - útulek pro psy, adresa:
Samota 133, 798 58, Čechy pod Kosířem.
Telefon: +420776189235
E-mail: info@vorisek.org, webové
stránky: http://www.vorisek.org/

Evid. č. 918/15, 919/15
(Maggie, Marge) – fenky kříženců, štěňata, nalezena na
Floriánském náměstí

Evid. č. 913/15 (Hugo) – pes
kříženec, odchycen u Žešova

15082130791

15062930664

15082430798

15082430797

INZERCE
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Měla složitý život, ale i přesto dokázala zabezpečit své děti s postižením

Paní Svatka od malička vyrůstala v rodinném domě. Vdala se
a měla dva syny, z nich měl každý
stanovenou diagnózu mentálního handicapu. Výchova těchto
dvou dětí ji hodně vyčerpávala,
proto se rozhodla požádat o pomoc svou maminku. Paní Svatka
tak vychovávala jednoho syna
společně s manželem a její maminka druhého syna v jiné vesnici.
Postupem času však začalo vyvstávat hned několik problémů.
Tím hlavním byl věk paní Svatky,
která si začala uvědomovat, že je
třeba zajistit péči o oba syny pro případ, že by se o ně již nemohla v budoucnu s manželem a s maminkou
postarat. Proto paní Svatka zažádala o službu chráněného bydlení
na Daliborce, na kterou byla před
dvěma lety přijata, prozatím jen
s jedním ze svých synů. Její manžel
se mezitím postará o dům a bude
za nimi dojíždět na návštěvy. Paní
Svatka byla v chráněném bydlení
jako jedna z prvních matek, které
se rozhodly pro tento obtížný ži-

votní krok. Proto jsem se rozhodl
udělat rozhovor, který by mohl být
zdrojem inspirace pro ty, kteří řeší
podobnou životní situaci, tj. situaci,
kdy rodiče neví, jak to bude do budoucna s jejich dětmi s mentálním
handicapem, o které se celý život
starali a nechtějí se od nich odloučit.
První moje otázka směřovala
k tomu, co bylo na přechodu do
Daliborky nejtěžší. Podle paní Svatky to bylo zvykání si na nové prostředí a seznámení se s ostatními
obyvateli. Oproti tomu jí usnadnily
zabydlení se v chráněném bydlení
pravidelné čtrnáctidenní návraty
domů: „Bylo super, že jsem se domluvila a mohla se synem jezdit
nazpět domů na víkendy.“
Velkou motivací pro nastoupení do Domova Daliborky byla pro
paní Svatku myšlenka zabezpečení
rodiny do budoucna: „Chtěla jsem
zajistit bydlení oběma svým synům. Je mi jasné, že budou potřebovat oba určitou pomoc. Je dobré,
že tady můžeme být spolu a pak,
až tady nebudu, oni tady můžou
zůstat.“

Paní Svatka mi sdělila, že „si tady
zvykli. Je tu domácké prostředí.
Když chceme, jdeme mezi ostatní.
Máme tu ale i své soukromí. Když
chci zůstat ve svém bytě, nejsem do
ničeho tlačena. Většinou zajdu na
odpolední kávu nebo na čaj, kde
se synem a ostatními poklábosíme
a zahrajeme si hry.“ Dále pak paní
Svatka zdůrazňuje: „Daří se nám tu
dobře. Jsme tady spokojení.“
Při našem rozhovoru byl přítomný i její syn Radek. Zeptal jsem

se ho, jak on tady vnímá svůj pobyt:
„Mně se tady líbí. Jsem tady spokojený. Kamarády tady sice nemám,
ale nevadí mi to. Spíš mi vyhovuje
být sám.“ Na otázku, jak vnímá
Svatka posun Radka v Domově
Daliborka mi sdělila, že Radek je
v poslední době víc samostatný
a víc společenský, než dřív býval.
Nemá obavu ze společnosti, zapojuje se do aktivit a komunikuje
s ostatními, což mu dříve činilo
problém.

Do budoucna paní Svatka očekává, že do služby chráněného bydlení přijde i druhý syn: „Budeme
tady zase všichni pohromadě. Nelituji toho, že jsem šla do Daliborky.
Kdybych si mohla vybrat, co bych
chtěla, aby bylo jinak, asi bych nic
neměnila.“
A co by paní Svatka vzkázala
dalším rodinám, které by chtěly do
Daliborky? „Zkraje jsem měla obavu, ale nemusíte se bát, je to dobré
prostředí a všichni jsou tu hodní.
Chodím také na aktivity, keramiku, nebo pedik – jsou vhodné pro
všechny a moc mě to tam baví.“
Aktuálně přijímáme nové žádosti do chráněného bydlení. Pokud prožíváte podobný příběh,
jako paní Svatka a přemýšlíte o tom,
jak své děti zabezpečit, podívejte se
na internetové stránky Charity
Prostějov, zavolejte, nebo se k nám
přijďte podívat. Rádi vás po celém
objektu provedeme, popovídáme
vám, co všechno vás jako uživatele
služby čeká. Těšíme se na vás!
Mgr. Vojtěch Kristek, DiS.,
sociální pracovník

Malířské legendy 20. století V Čelechovicích budou slavit 700 PALIČKOVÁNÍ
technika
JAROSLAV FRANC
let obce. Přijede i Petra Černocká! vtradiční
moderním pojetí
pozvánka na výstavu obrazů v GAlerii N7.

Jaroslav Franc - mimořádná malířská osobnost Prostějovska, jehož
dílo patří do zlatého fondu moravského výtvarného umění 60.- 80.let.
Ve středu 16. září od 17.00 hodin v GAlerii N7
(Náměstí Svat. Čecha č. 3 – přízemí domu U Antoníčka,
za obchodním centrem Zlatá brána).
Srdečně zve GAlerie N7 a kavárna, Náměstí Svat. Čecha 3, Prostějov
https://www.facebook.com/galeriepv

V sobotu 5. září 2015 oslaví
obec Čelechovice na Hané 700
let od první písemné zmínky. Ta
pochází z roku 1315, kdy je dal
král Jan Lucemburský i s Chudenským mlýnem (dnešním Plachým
mlýnem) do zástavy slezskému
šlechtici Fridušovi z Linavy.
Na oslavy zveme občany místní
i přespolní, rodáky, zkrátka všechny,
kteří mají k obci nějaký vztah.
Od 9 hodin budou otevřeny
budovy základní a mateřské školy, sokolovna, obecní úřad, dům
s chráněným bydlením Trilobit.
Od 10:30 hodin projde obcí slavnostní průvod s hudbou, Hanáky
a mažoretkami, spojený s požehnáním u kapličky a pietním aktem
u Pomníku Padlých.
Centrem všech oslav bude areál
sokolovny, kde budou v poledne
slavnostně zahájeny oslavy, včetně
křtu knihy o Čelechovicích, na-

ražení pivního soudku speciálně
uvařené ,,čelechovické jedenáctky“,
vystoupení mažoretek, hanáckého
folklorního souboru. Dále vystoupení žáků MŠ a ZŠ ,,Jak šel čas…“
a ,,Ať žijí duchové“, pěveckého sboru a tanečního kroužku, ukázka
zásahu historické techniky hasičů
z Pěnčína, koncert Petry Černocké,
ohňostroj s hudbou a závěr bude
patřit kapele Quercus.
Samozřejmě bude postaráno
o žaludky všech účastníků jak tradičními pokrmy, tak specialitami,
zákusky i dobrým mokem.
Od 13 do 15 hodin bude otevřena i pravoslavná kaple.
I děti si přijdou na své v různých
dílničkách, ukázkách řemesel, prohlídce starých strojů a také drobného zvířectva a dalších atrakcích.
Bude zajištěn svoz.
Bližší informace na
www.celechovice-na-hane.cz

KLUB MPŽ V ZÁŘÍ VYRÁŽÍ DO BOJE S PROKRASTINACÍ

Po klidné horké letní sezoně se opět vracíme již do
druhého běhu našich moudrých večerů a podvečerů.
Nejbližší termíny setkání
v kruhu jsou 3. září a 1. října
2015 v Penzionu a restauraci
U Koníčka, Nerudova 2, Prostějov. Více na: www.moudrepodnikanizen.cz/klub-mpz/
prostejov/ .
Na podzim si postupně posvítíme na chronické odkládání plnění úkolů a povinností,
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dále na strach a stres, které nás
paralyzují a brzdí v dalším vývoji a také na time managment.
Všechny tři živé diskusní večery
na sebe budou volně navazovat
a vzájemně se doplňovat, protože témata spolu úzce souvisí.
Ve středu 16. září 2015 se
pokusíme najít recept, jak na
neustálé odkládání nepříjemných úkolů a stres z toho plynoucí. Co všechno máme ještě
udělat a nestíháme to? Máte takový tajný seznam věcí a úkolů,

které již měly být udělány? Pořád se na ně nedostalo, případně není čas popř. chuť a vždycky
se najde něco naléhavějšího?
PROKRASTINACE je jedno
z nejvíce aktuálních témat dnešní doby, doby zavalené úkoly
a povinnostmi. Na toto téma už
vyšla řada knih, ale vy už je teď
nemusíte číst. Přijďte za námi
16. září 2015 v 17:30 hodin do
Čajovny pod pokličkou v Krasicích. Tradiční vstupné je 200
Kč. Přijďte a zažijte ten úlevný

pocit, že už si v duchu nebudete
nadávat, že jste líní a máte slabou vůli a pořád něco odkládáte, ale dáte stop PROKRASTINACI. To stojí přece za to přijít,
co říkáte?
Už nyní se na vás těší prostějovský Klub Moudrého podnikání žen.
Počet míst je omezen, vstupenky si proto rezervujte včas
u paní Heleny Volfové, tel.
605 051 955.
PP, redakčně zkráceno

Milé dámy, pojďte se naučit
tuto tradiční techniku a připojte se ke komunitě krajkářek, jejichž díla obdivuje Česká republika i zahraničí. Kurz
Paličkování startuje v Centru
celoživotního učení na Cyrilometodějském gymnáziu už 8.
září 2015 od 15:00 hodin. Paní
lektorka Milena Malinová vás
naučí paličkovat od samých
základů a ukáže cestu k vytvoření krásných uměleckých
děl. Přihlásit se můžete u Ing.
Markéty Novotné na emailu
novotna@cmgpv.cz, na telefonním čísle 582 302 555
nebo osobně v kanceláři
Cyrilometodějského gymnázia. Těšíme se na vás!

Ing. Markéta Novotná

Vedoucí CCU

Výtvarný kruh
pro dospělé
Výtvarný kruh pro dospělé probíhá každou středu od
16:00 do 18:00 hodin v budově
Cyrilometodějského gymnázia
v Prostějově. První informační
setkání proběhne 3. září 2015
ve sborovně školy. Ke kurzu je
možné se připojit i během roku.
Přihlásit se můžete u Ing. Markéty Novotné na emailu novotna@cmgpv.cz, na telefonním
čísle 582 302 555 nebo osobně
v kanceláři Cyrilometodějského gymnázia. Těšíme se na vás!
26. srpna 2015
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Příslušníci 102. průzkumného praporu opět dokázali, že jsou nejlepší!

Začátkem léta proběhla mezinárodní soutěž výsadkových
družstev, která je známa pod
názvem Airborne Triathlon
„Memoriál Nikolaje Martynova“, příslušníka 43. výsadkového
mechanizovaného praporu, který zahynul v Afghánistánu.
Celkově se soutěže účastnilo
17 soutěžních družstev z různých
útvarů armády. Soutěže se účastnily i týmy ze zahraničí, přesněji
ze 173. výsadkové brigády armády
USA a výsadkářů z 18. výsadkového praporu z Polska. Za 102.
průzkumný prapor se účastnila
dvě tříčlenná družstva složená
z jednoho příslušníka štábu, jednoho příslušníka 1. průzkumné
roty a čtyřech příslušníků 3. průzkumné roty.
Airborne Triathlon se skládal
z bojové dráhy výsadkáře, střeleckého souboje a seskoku padákem
na přesnost. Klání začalo střeleckým soubojem. Cílem bylo ,,me-

Tělocvičná jednota
Sokol I Prostějov
se zapojí do projektu Noc sokoloven, která se uskuteční
11. 9. 2015. Akce je součástí
projektu Sokol Gym 2015 –
25let znovu spolu.
Na programu bude přiblížení sportovních činností,
seznámení s prostory sokolovny a historií budovy, proběhnou jednoduché hry pro
děti a další akce. Vše zakončíme přenocováním rodičů
s dětmi přímo v tělocvičně
sokolovny. Přijďte se podívat.
-red-

todou pavouka“ vyřadit v souboji
ostatní soutěžní družstva střelbou
na padající terče ve vzdálenosti
patnácti metrů z pistole Glock
17. Nevýhodou pro příslušníky 102. průzkumného praporu
byla zbraň, která není organická
a pouzdro, z kterého se zbraň
tasila. V tomto souboji hrála také
velikou roli dávka štěstí v losování
pořadí družstev a nervozita, která
se u některých soutěžících také
projevila. Přesto se podařilo dosáhnout 3. místa. Toto umístění
bylo dobrým začátkem do další
etapy závodu.
Nedaleko chrudimského letiště, v prostoru Podhůra, čekala na
soutěžící týmy sedm kilometrů
dlouhá bojová dráha výsadkáře.
Cílem bylo tuto dráhu zdolat v co
nejkratším čase. Začátek bojové dráhy tvořila lanová dráha ve
stromové výšce 5 metrů nad zemí.
Dále pak na soutěžící čekala disciplína orientační běh, transport

raněného a obsluha spojovacího
prostředku
RF-13/05. Závěr
bojové dráhy tvořilo překonání
vodní překážky s 10kg zátěží. Tato
etapa Airborne Triathlonu prověřila 102jkaře v týmové spolupráci.
Poslední a hlavní etapa triathlonu patřila seskokům z vrtulníku
Mi 171š na letiště Chrudim. Výška
seskoku byla 500 metrů a cílem
bylo jako tým dopadnout co nejblíže k vyznačené čáře. Z celkových třech plánovaných seskoků
se kvůli letovému úsilí podařilo
uskutečnit pouze dva seskoky.
I přesto se nám podařilo vybojovat druhé místo na přesnost a díky
tomu se posunout v celkovém
pořadí na první místo v Airborne
triathlonu.
Příslušníci 102. průzkumného
praporu v tomto klání obsadili
vynikající 1. místo v celkovém pořadí. Dále pak příslušníci 102jky
obsadili 2. a 3. místo v přistání na
přesnost s padákovým komple-

Zve na výstavu s názvem

MALBA A KRESBA

autora Květoslava Černého.
Termín konání výstavy:
od 3. 9. do 2. 10. 2015.
Vernisáž za účasti autora se
koná ve čtvrtek
3.září 2015
od 17:00 hodin.
Galerie umění Prostějov,
Školní 49, 796 01 Prostějov,

www.gupv.cz,
provozní doba: PO – zavřeno, út – pá 13. – 17. hodin.

FRANTIŠEK KOVÁŘÍK (1865–1942)
národohospodář, továrník, veřejný činitel

26. srpna 2015

cvičně alespoň dva seskoky, vyzkoušet si lanovou dráhu v Olomouci
a dále díky velké píli, „našeho trenéra“ rotmistra Tomáše Jandery, jsme
si mohli vyzkoušet střelbu, která
nás čekala. Dále už bylo vše v naších
pevných a zkušených rukou“, hodnotí závěrem rotný Tomáš Liška.
Autor: rtm. Petr Horáček,
redakčně zkráceno
Foto: 102. pzpr/ 43.vmpr

Galerie umění Prostějov MODELLBRNO 2015

150. výročí narození Františka Kováříka

V pátek 25. září uplyne sto
padesát let od narození vynikajícího technika a strojírenského
odborníka, významné osobnosti meziválečného československého průmyslu a zároveň
kultivovaného a noblesního
člověka – Františka Kováříka.
Rodák z Prostějova pocházel
z tkalcovské rodiny. V Prostějově
absolvoval německou reálku a ve
Vídni studia strojírenství (1886).
Byl členem různých profesních
a odborných institucí a svazů.
V době od 21. 9. 1920 do 26. 9.
1921 byl ministrem veřejných prací v úřednické vládě Jana Černého.
V této funkci usiloval o hospodárnost, zjednodušení státní správy
a podporu investičních akcí.
Aktivně se zapojil do společenského a politického života města
Prostějova. V letech 1898–1924 byl

tem OVP 80.08 a 3. místo ve střeleckém souboji z pistole Glock17.
Účast 102. průzkumného praporu
se všem zaryla do paměti díky
výsledkům a celkovému nasazení
v soutěži.
„Naše příprava na tuto soutěž
proběhla sporadicky z důvodu velkého počtu plněných úkolů. Ale
i přes vytíženost našeho praporu se
podařilo díky našemu úsilí provést

členem městského zastupitelstva
a od roku 1902 členem městské
rady. Byl členem správní rady městské vodárny a elektrárny. Má zásluhy na regulaci a zaklenutí mlýnské
strouhy. Jeho zásluhou přešla do rukou města plynárna. Podílel se také

na výstavbě vodovodu a hledání
pitné vody pro město. Pozornost
věnoval i problematice dopravy
a školství.
Se svou manželkou Olgou roz.
Chmelařovou se účastnil řady
kulturních a společenských akcí.
U příležitosti sedmdesátých narozenin a jako výraz zásluh o město
Prostějov byl 13. 9. 1935 jmenován
čestným občanem města Prostějova.
Památku Františka Kováříka
připomíná v našem městě název
ulice, vila na náměstí Padlých hrdinů č. 5 (dílo arch. Emila Králíka z let
1910–1911) a místo posledního
odpočinku na prostějovském hřbitově. „Inženýr musí razit nové cesty
nejen v technice, ale také v životě
veřejném“ – toto krédo se stalo náplní a smyslem jeho života a práce.

Hana Bartková

Hanácký klub plastikových
modelářů měl tu čest se opět
podílet na realizaci jedné ze
dvou největších modelářských
akcí v republice MODELLBRNU 2015, která se uskutečnila
ve dnech 19. – 20. června 2015
na Brněnském výstavišti v pavilonu B. MODELLBRNO, které
se koná každé dva roky, patří
k největším evropským setkáním plastikových modelářů
a soutěžním výstavám. Akci pořádá Klub plastikových modelářů Brno ve spolupráci s HKPM
Prostějov, KPM Bratislava
a KPM Zlín za podpory společnosti Veletrhy Brno, Technického muzea v Brně a celé řady
dalších partnerů a sponzorů.
V pátek neměla na výstaviště
přístup veřejnost, neboť modelářské kluby si připravovaly své klubové stánky a tématické výstavy
a prodejci naváželi zboží. Taktéž
probíhala přejímka soutěžních
modelů, většina účastníků využila
možnosti elektronického přihlášení přes internet. Pro modeláře
byly určeny tzv. XXL Workshopy,
tedy ukázky modelářských technik v podání předních českých
a slovenských modelářů.
Přímo v pavilonu B v 19:00 hodin začala večerní party s velkým
překvapením v podobě komického baletního vystoupení „Rytíři
nebes“. O úspěchu tohoto překvapení svědčily výbuchy smíchu
a bouřlivý potlesk.
V sobotu v 9:00 hodin se otevřely brány výstaviště pro širokou
veřejnost a tehdy začal největší
nápor na pořadatele. Členové
spolupořádajících klubů byli napsáni na časovém rozpisu služeb
a pomáhali u vstupu a na vjezdo-

vé bráně, regulovali dopravu na
parkovišti a proudy lidí v pavilonu, dále se podíleli na hlídání vystavených modelů. Návštěvníci
měli možnost nakoupit u velkého množství prodejců stavebnic,
modelářských potřeb a literatury, dále shlédnout probíhající
workshopy, ukázku RC modelů
bojové techniky v měřítku 1:6
nebo se občerstvit. V 13:00 hodin proběhl netrpělivě očekávaný
Drsňák roku - hod postaveným
modelem do dálky.
Asi v 15 hodin začalo vyhlašování výsledků soutěží a předávání
cen. Poté si modeláři mohli vyzvednout soutěžní modely a kluby
začaly uklízet klubové a tématické
výstavky.
Kolem 17:00 hodin už nebyl
v pavilonu ani jeden návštěvník a mohl začít generální úklid.
Prodejci rozebírali své stánky
a nakládali zboží do aut, členové
pořadatelských klubů sklízeli, rovnali a odváželi stoly a židle, uklízeli
odpadky. Posledním úkolem bylo
naložit maketu Spitfiru v měřítku
1:1 na korbu nákladního automobilu, což se zdárně podařilo.
Musím říci, že letos počasí vyšlo
na jedničku, nebylo velké horko,
v hale bylo dýchatelně a klimatizace nemusela být ani spuštěna. V 19
hodin jsme se rozloučili a rozjeli
k domovům.
MODELLBRNO 2015 se velmi
povedlo, o čemž svědčí i ohlasy na
Modelforu. Jelikož soutěže nejsou
jen o lepení modelů, ale hlavně
o setkávání lidí, byla to také velká
společenská událost. Poděkování
patří organizátorům a to největší
Petru Vackovi a Honzovi HovězáPavel Majoršin,
kovi. 

HKPM Prostějov
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Komise pro mládež a tělovýchovu při Radě města Prostějova a Atletický klub Prostějov pořádají

8. ročník Prostějovské výšky 2015

Místo: Školní hřiště ZŠ a RG Prostějov Studentská 2
Datum: středa 16. září 2015
Přihlášky: Zasílejte do pondělka 14.
září do 18.00 hod
Na adresu: atletika.pv@volny.cz
Přihláška musí obsahovat příjmení,
jméno, datum narození a školu.
Přihlašujte podle kategorií.

Soutěží se v kategoriích:
Základní školy:
Družstvo tvoří 3(2) mladší žáci
a 3(2) mladší žákyně
Žáci mladší – 6. a 7. třída – 3 mohou
startovat – započítává se výsledek dvou
lepších závodníků
Žákyně mladší 6. a 7. třída - 3 mohou
startovat – započítává se výsledek dvou
lepších závodníků

1502243/0194
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9.00 – 9.30 prezentace staršího žactva
Pavel Smetana,
Družstvo tvoří 3(2) starší žáci a 3(2)
10.00 – skok vysoký starší žáci a starší
předseda komise mládeže
starší žákyně
žákyně
a tělovýchovy
Žáci starší – 8. a 9. třída – 3 mohou
10.30 – 11.00 prezentace dorostu
Mgr. Martin Šnevajs,
startovat – započítává se výsledek dvou
11.15 – skok vysoký dorostenci a dopředseda ŠSK RGY
lepších závodníků
rostenky
Milan Čečman, ředitel závodů
Žákyně starší 8. a 9. třída – 3 mohou
Časový pořad je orientační a může
Ing. Jaroslav Volf,
startovat – započítává se výsledek dvou
být změněn. Vyhlášení proběhne vždy
hlavní rozhodčí
lepších závodníků
po ukončení soutěže dané kategorie.
města Prostějova
Střední školy a učiliště:
Družstvo tvoří 3(2) dorostenci a 3(2)
dorostenky.
Dorostenci rok nar. 1996 až 1999 -3
mohou startovat – započítává se výsleV polovině července skončila letní
Na MČR mladších žáků ve Zlíně se kvadek dvou lepších závodníků
Dorostenky rok nar. 1996 až 1999- 3 plavecká sezóna pro plavce TJ Prostějov. lifikovala dvojice plavců Lucie Řehořková
mohou startovat – započítává se výsle- Úspěchy sklízeli ve všech kategoriích na a Ondřej Spáčil. Lucka skončila v první
„malých“ závodech, oblastních přebo- dvacítce v disciplínách 50 a 100 metrů voldek dvou lepších závodníků
Vyhodnocení – První tři v každé ka- rech, na Mistrovství republiky a dokonce ný způsob. Ondřej Spáčil si v maratonu na
i na Olympiádě dětí a mládeže. Lukáš Ře- 1500 metrů volný způsob výrazně vylepšil
tegorii obdrží diplom a medaili
- První tři družstva škol obdrží di- hořek navíc zaplaval limit a stal se součástí „osobák“ a obsadil 20. místo.
Prostějovští dorostenci se představili na
juniorské reprezentace České republiky.
plom a pohár
Pro soutěž družstev škol se počítají výkony
Mezi nejstaršími plavci prostějov- Sdruženém oblastním přeboru dospělých,
dvou lepších v kategorii a jejich součet v cm. ského oddílu se i v maturitním ročníku dorostu a staršího žactva, kde měli hlavně
Pořadí se určí podle dosažených centimetrů!!! drželi na výborných příčkách Jakub Ci- a dorostenci poslední šanci vylepšit si své
Závodí se podle atletických pravidel.
bulka a Kateřina Praskačová. Na Mezi- kvalifikační časy na Letní mistrovství ČR
Za zdravotní stav startujících zodpo- národním letním mistrovství ČR 2015 dorostu a dospělých. Gabriela Dosoudilovídá vysílající složka
v Praze si v kategorii dospělých vypla- vá zvítězila v motýlkové dvoustovce a na
Časový pořad:
vali slušná umístění. Mezi jejich nejlepší poloviční trati obsadila třetí místo. Na
8.00 – 8.30 prezence ml. žactva
výkony patří Katčino jedenácté místo bramborovém čtvrtém místě na 200 me8.30 - skok vysoký mladší žáci v disciplíně 100 metrů motýlek a Jaku- trů prsa skončil Adam Cimrmannn. Do
a mladší žákyně
bovo desáté místo ve stejné disciplíně. první osmičky se ještě probojovali Jakub
Konkurencí pro ně byli plavci z Malty, a Kristýna Fialovi.
Litvy, Libanonu, Finska, Gruzie, Polska,
Nejmladší plavci se na své velké závody
Slovenska a České republiky. Třetí pros- teprve připravují. Pomáhají jim k tomu
tějovská plavkyně Kateřina Kadlecová se i v Prostějově pořádané závody O Mokréi přes dobrý výkon po operaci ramene ho Emana a Mezioddílový přebor s Unido finále neprobojovala.
verzitou Palackého. Velkými nadějemi
V Plzni se uskutečnila Letní olympiáda jsou Ondřej Hrubý, Kristýna Piňosová,
dětí a mládeže. Za Olomoucký kraj bylo Verča Loebe, Monika Nováková, Karel
nominováno šest prostějovských plavců. Vlk, Michal Zbořil a další malí plavci, kteCelkem si naši mladí „olympionici“ vy- ří rok od roku zlepšují své osobní rekordy
plavali devět finálových účastí. Bronzovou i umístění.
medaili vybojoval Lukáš Řehořek v disDěkujeme všem, kteří prostějovské
ciplíně 200 metrů prsa. Dvakrát se musel plavání sledují a pomáhají, aby mohlo
spokojit s bramborovou medailí za čtvrté řádně fungovat. Děkujeme rodičům
místo na 100 metrů prsa a 200 metrů po- všech plavců za finanční i organizačlohový závod. Šesté a sedmé místo ve finále ní podporu při závodech, děkujeme
prsových tratí si vyplaval Filip Švec. Eva Statutárnímu městu Prostějovu a OloMarciánová vybojovala celkové 6. místo mouckému kraji za finanční podporu.
ve finále na 50 metrů volný způsob. Mar- A hlavně děkujeme všem plavcům a trekéta Nováková se postavila na start ve třech nérům za nadšení a trpělivou práci. Ať
kraulových finále, kde obsadila páté, šesté se zimní sezona vydaří tak jako ta letní!

-mna sedmé místo.
Lukáš Řehořek s Evou Marciánovou zářili i na Letním mistrovství republiky v Brně. Lukáš
vybojoval dvě stříbrné medaile na
100 a 200 metrů prsa. Eva Marciánová vystoupila na bronzový
stupínek v kraulovém sprintu na
50 metrů. Štafeta děvčat na 4x50
metrů volný způsob ve složení
Mazalová, Smékalová, Nováková a Marciánová v dramatickém
finiši doplavala na vynikajícím
druhém místě a získala stříbrné
medaile. Třináctiletá Markéta
Nováková se letos také výrazně
posunula v pořadí. V disciplíně
100 metrů volný způsob obsadila
5. místo a na dvojnásobné trati 6.
místo. Stejně tak si polepšil i Filip
Švec, který na prsařských tratích
obsadil 7. a 8. místo.

Z prostějovského bazénu až na olympiádu

26. srpna 2015
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Kaleidoskop

Prostějovské běžecké odpoledne
Kdy? 6. 9. 2015 od 13:00 hod.

Prostějovský běh na 10 km pod záštitou primátora města
Celé prostějovské běžecké odpoledne
začne v neděli 6. září kolem poledne
Od této chvíle se budou moci závodníci přihlásit do soutěže, zázemí najdou
v základní škole na Palackého třídě. Ve
13:00 hod. budou připraveny dva dětské

Kde? Náměstí T. G. Masaryka

běhy, a to na 500 a 1000 metrů. Start
hlavního závodu je plánován na 14:30
hodin. Závodníky čeká trať složená ze
čtyř okruhů po dvou a půl kilometrech.
V každém kole budou mít běžci možnost občerstvení. Cíl bude v opět na
náměstí T.G.Masaryka.
Podrobnosti na www.bezeckezavody.cz.

INZERCE

RIZIKOVÉ KÁCENÍ
STROMŮ
 Rizikové kácení stromů
 Kácení a ořezy stromů
 Poradenství v oblasti

bezpečnosti, zdravotního
stavu stromů,

PRACOVNÍ PLOŠINA MP 20
s obsluhou

 Celková údržba zahrad,
výsadba a tvarování stromů
a keřů, komplexní péče

Plošina na podvozku Nissan Cabstar je poháněna
naftovým i elektrickým pohonem 230V.
To umožňuje i práci v uzavřených prostorech (halách)
Plošina má nízkou hmotnost do 3,5t,
proto nepoškozuje zámkovou dlažbu, ani jiné povrchy

Konzultace ZDARMA
v rámci smluvené realizace

•
•
•

Tel.: 775 399 243

Extremni Dřevorubci

26. srpna 2015

20 m
7m
200 kg

•
•
•

Min. průjezdní výška 2,9 m
Min. průjezdní šířka 1,97 m
Celková hmotnost
3,5t

MOŽNOST PRONÁJMU:

Tel.: 582 332 078, 602 792 729
E-mail: info@galvys.cz
www.galvys.cz
Tovární 840/9d, 798 11 Prostějov-Vrahovice
1501273/0055

15082430799

www.extremni-drevorubci.cz

Max. pracovní výška
Max. boční dosah
Max. nosnost
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Richard Sedlák na Zlatém kahanci

O víkendu 1. -2. 8. 2015 se konal v Havířově další ze závodů na
přírodních okruzích, tentokrát
závod o havířovský Zlatý kahanec.
Richard Sedlák chtěl po dvou
čtvrtých místech z Radvanic

a ze slovenských Kopčan konečně dosáhnout na stupně vítězů.
Sobotní kvalifikace ve třídě do
600ccm dopadla šestým místem
na startovním roštu z 25ti startujících. Nedělní závod se nesl

v duchu loterie s počasím a deštěm, který nakonec nepřišel
a závod, který startoval ve 12:00
hodin, se odjel na suché trati.
Zde se Richard Sedlák umístil
na pátém místě. Odpoledne
v 16:30 hodin následovalo ještě grand finále - spojený závod
motocyklů o objemu 600ccm
a 1000cm. Zde Richardovi patřila dvanáctá pozice na startu,
kterou zúročil ve druhé místo
ve své třídě do 600ccm.
„Děkuji všem partnerům
a sponzorům a Statutárnímu
městu Prostějovu, kteří mě absolvovat. Další podnik, které- se mimo jiné představí i zahrapodporují a bez nichž bych ho se zúčastním, se bude konat niční špička z IRRC,“ dodává
-redtakto náročné závody nemohl 22. - 23. 8. 2015 v Hořicích, kde Sedlák.

Nordic walking v září
Chůze s holemi se sice dá provozovat v jakémkoliv počasí, ale
prázdninová tropická vedra lákala
spíš k vodě, než na výšlap. Teď už
je ovšem září, teploty jsou (snad,
protože tuto pozvánku píši 12.
srpna a venku je právě 36 stupňů
ve stínu) snesitelnější, a tak vám
nic nebrání přijít na některou

z lekcí nordic walkingu, které se
díky projektu Zdravého města Prostějova pravidelně konají
v Kolářových sadech u hvězdárny. Dozvíte se, jak severská chůze
zvyšuje naši kondici a pomáhá
při různých zdravotních potížích
i snižování nadváhy. Především
se ale naučíte správnou techniku

a zjistíte, jaké vybavení potřebujete. Nejbližší termín lekce je v úterý 8. 9. 2015 v 17 hodin, další je
naplánována na úterý 22. 9. 2015
rovněž v 17 hodin.
Pokud vás nordic walking
zaujme, můžete se vydat i na
delší výšlapy okolo lázní Skalka
a Plumlova. Akce ve Skalce bude

v sobotu 19. 9. 2015 v 15 hodin, sraz je před budovou lázní.
V Plumlově se sejdeme v neděli
20. 9. 2015 v 15 hodin, sraz je
v kempu Žralok u Podhradského
rybníka. “Lekce v rámci Zdravého města Prostějova jsou zdarma
včetně zapůjčení holí, jen je třeba,
aby se zájemci přihlásili předem

telefonicky nebo SMS na čísle
732 635 360, případně mailem na
adrese Sehnalovalenka@seznam.
cz. Na akce ve Skalce a v Plumlově mohou přijít bez přihlášení, holí k zapůjčení budu mít na
místě dostatek. Kurzovné je 50
korun,” upozorňuje cvičitelka
Lenka Sehnalová. 
-red-

15082130795
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Úspěch na Letních olympijských hrách mládeže

Obrovského úspěchu dosáhla na 7. Letních olympijských hrách mládeže v Plzni v termínu 14. - 19. 6. 2015
prostějovská atletka TEREZA KORHOŇOVÁ.
Žákyně ZŠ Jana Železného, kde navštěvuje sportovní třídu a členka Atletického klubu Prostějov, se vrátila
z této vrcholné akce pro sportovce mládežnických kategorií, kterých se zde představilo 3000, ověšena dvěma
cennými kovy z atletických soutěží. Hned v úvodní

finálové soutěži v hodu kriketovým míčkem mladších
žákyň dokázala svojí bojovností získat ZLATOU MEDAILI výkonem 54,10 m. Ač se pro ni soutěž nevyvíjela
nikterak „růžově“. Po úvodních třech nevydařených pokusech se do finálové osmičky probojovala, právě z toho
osmého místa a to o pouhých 17 cm. Svůj nejlepší pokus
si schovala do poslední šesté série, kdy poslala 150 g vážící míček do vzdálenosti 54,10 m a na tento její vítězný

pokus již její soupeřky nedokázaly zareagovat. Na tento
úspěch navázala ještě BRONZOVOU MEDAILÍ v běhu
na 60 metrů překážek. Finále tohoto závodu slibovalo
napínavý souboj hned osmičky překážkářek, do které Tereza Korhoňová postoupila z rozběhů s šestým nejlepším
časem. Ve finálovém běhu si ale vylepšila svůj osobní rekord na 9,73 sec a tím vybojovala skvělé třetí místo!

trenér Dalibor Ovečka

Festival dračích lodí
na Plumlovské přehradě
Uskuteční se v sobotu 5. 9. 2015 v rámci
Dne Plumlovské přehrady.
Organizátoři vyzývají zájemce, aby se hlásili jako nové posádky do kategorie FUN, což jsou úplní začátečníci, v pátek 4. 9. 2015 je naučí pádlovat!
Takové posádky mohou tvořit party přátel, rodinné týmy, sokolové v obcích,
fotbalové týmy nejen v obcích, volejbalisti, hasiči v obcích SDH, firemní posádky v rámci teambuildingu.

Zájemci mohou kontaktovat organizátory:
info@dracilode-plumlov.cz, tel 773 145 150.
Team by měl být v počtu 21 lidi / 1 bubeník, zbytek pádluje po 10 lidech
na každé straně lodi, kormidelníka dodají organizátoři / může ale pádlovat
i 18 nebo 16 lidí, ale čím více hlav, tím lépe dračí loď jede!
-redINZERCE
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Dvě významné firmy pořádají v Prostějově

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

15082130784

Na počátku všeho byl obyčejný
papírový sáček, či spíše papírová taška. Psal se rok 1869, když
se ve vestfálském Lengerichu
na severozápadu Německa dali
dohromady pánové Gottfried
Windmöller a Hermann
Hölscher, kteří založili firmu,
jejímž cílem byla výroba nejrůznějších papírových obalů,
především pak zmíněných
obyčejných sáčků a tašek.
V roce 1877 se z manufaktury stala na svou dobu moderní
továrna, když oba zakladatelé,
zdatní inženýři, vymysleli první stroj na výrobu papírových
sáčků. V průběhu let se z firmy
Windmöller & Hölscher stala
zavedená značka v oblasti výroby strojů produkujících papírové a později plastové obaly
zejména pro sypké materiály.

146 let od svého založení zůstává ze své podstaty rodinnou
firmou, přestože dnes po celém
světě zaměstnává přes 2 200 zaměstnanců. Z Vestfálska firma
expandovala se svými výrobky
do celého světa a v roce 2005 si
našla cestu i do Prostějova, kde
založila firmy Windmöller &
Hölscher Prostějov a BSW Machinery. Obě dceřiné společnosti mateřské firmy Windmöller
& Hölscher zde vyrábí vysoce
kvalitní a inovativní stroje v moderních průmyslových halách
a nabízí svým zákazníkům široké spektrum strojů a systémů
zaměřených na extruzi fólií, tisk
a zpracování obalů.
A jak už to tak bývá i u lidí, dvě
dcery jedné matky mají mnoho
společného, ale zároveň má každá z nich svou jedinečnost.

BSW Machinery vyrábí stroje,
které pak v Africe, Asii, Jižní
Americe a jinde na světě vyrábějí různé typy trvanlivých
obalů. Takové stroje si je možné
představit jako dlouhou linku,
do které na jejím začátku nasypete polypropylenový granulát,
a na konci získáte obal, typicky pytel, který je nejen vysoce
kvalitní, aby obstál ve složitých
klimatických podmínkách, ale
je také příslušně potištěný či
vybavený jinými požadovanými prvky, v našem prostředí
představitelný jako nezničitelné
nákupní tašky v obchodních
centrech.
Druhá dceřiná společnost,
Windmöller & Hölscher Prostějov se svými 270 zaměstnanci, vyrábí pro své zákazníky na
celém světě široké spektrum

strojů a systémů, ze kterých si
zákazník může sestavit komplexní balicí linku přesně podle
svých potřeb pro výrobu plastových či papírových obalů.
Více jak 50 modulů poskytuje
vysokou flexibilitu při sestavení balicích linek začínajících
zařízením pro extruzi fólií, potiskem balicích materiálů a dále
samotným zpracováním obalu
z plastové folie či papíru.
V Prostějově stroje nejen vyrábějí, ale i vymýšlejí. Na výrobě
každého stroje se podílí tým lidí,
ve kterém nechybí konstruktéři, výrobní plánovači, nákupčí,
kvalitáři a montéři. Servisní
technici pak zprovozňují výrobní linky i přímo u klientů ve více
než 145 zemích světa.
Obě prostějovské „dcery“ jsou
dlouhodobě úspěšné, neustá-

le rozšiřují výrobní prostory
a mají zájem o rozšíření řad
svých zaměstnanců. Uplatnění
zde najdou především strojní
zámečníci a elektrotechnici, ale
i další absolventi technických,
strojírenských a inženýrských
oborů. Firmy nabízí práci v čistém a bezpečném prostředí, stabilní zázemí a jistotu dlouhodobého uplatnění, osobní rozvoj,
hrazené jazykové kurzy a pro
vybrané zaměstnance i možnost
práce v zahraničí.
Máte-li zájem prohlédnout si výrobní prostory a pracovní zázemí
obou společností skupiny Windmöller & Hölscher, případně
si pohovořit o možnostech zaměstnání, navštivte nás na „Dni
otevřených dveří“ v pátek 25. září
2015 od 15:00 do 18:00 hodin.

(redakčně upraveno)

Poradenské centrum Chcete žít bez dluhů?
Oddlužení je určeno pro všechny lidi,
České spořitelny, a. s., kteří mají
jakékoliv dluhy a mají jakékoliv příjmy
Vás zve, na nezávazné a bezplatné konzultace,
ohledně všech produktů ČS, a. s.
• Hypotéky od 1,85%
• Americké hypotéky od 4,99%
• Osobní účty u ČS, a. s. zdarma
• Stavební spoření (založení, úvěr)
• Penzijní zabezpečení
• FLEXI životní pojištění
• Pojištění majetku a autopojištění
• Investice (podílové fondy a cenné papíry)

(mzda, podpora, sociálka, důchod…)

A to jednoduše, podle insolvenčního zákona.
Okamžitě zastavíte exekuce,soudy,
nehorázné úroky, dražby
Až 70% dluhů je Vám dle zákona odpuštěno

přijďte se zdarma
informovat

Nerudova 11 ,Prostějov
Návštěvy kdykoliv pondělí až pátek 9.00 – 16.00
Na Vaši návštěvu se těší:
				
				

Tomáš Novák Dr.H.C. - 775 220 192 - insolvence, likvidace a právní poradenství
Leona Greňová
- 727 939 871 - insolvence, likvidace a poradenské centrum ČS a.s.
Petr Hanák		
- 702 161 615 - insolvence, likvidace a poradenské centrum ČS a.s.

15072930713

E-mail : poradna@bankovni.finance nebo poradna@oddluzovaci.expert

BEZPLATNÉ KONZULTACE: 775 220 192
Internet: www.bankovni.finance nebo www.oddluzovaci.expert

Nebuď mimo a přijď do John Crane!

Den otevřených dveří
John Crane Lutín
Sobota 3. října 2015
9:00 - 12:00
areál ﬁrmy v Lutíně

15082130787

15082130786

Přijďte se podívat do moderní
výrobní ﬁrmy, která je světovým lídrem
v oboru mechanických ucpávek!
Doprovodný program pro děti i dospělé...
www.johncrane.com

