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Město při pronájmu budovy na Husově
náměstí nepochybilo!

Foto: Archiv MMPv

®

NEJLEVNĚJŠÍ

Prodáváme dioptrické i sluneční brýle
a příslušenství
Provádíme vyšetření zraku
U nás bude Váš zrak POD KONTROLOU

Výherci VELKÉ VÁNOČNÍ SOUTĚŽE:

OSOBNĚ SE VÁM BUDOU VĚNOVAT MAJITELÉ

16012531506

15122131362

skla v Prostějově!
7. K.Wernerová Otaslavice
6. D.Hrebeňár Pv.
5. M.Kristková Kostelec

4. paní J.S. Otinoves
3. J.Váňová Pv
2. J.Těhníková Brodek u Pv

1. L.Vychodilová Pv

Nová pobočka
v prostějově!

zerce_100x70.indd 1

fischer@prosTejov.cz
www.fischerGroup.cz
www.vasecesTa.cz
15012730045

16012531507

nám. T. G. masaryka 30
pasáž mika
T: +420 603 508 591

6.1.2016 16:24:57

V lázních Slatinice
právě otevíráme
nové Privátní SPA
a Sauny Majorka.

ZAHŘEJTE SE
V LÁZNÍCH
Přijeďte si v zimním období upevnit zdraví
a odpočinout za skvělé ceny do lázní Slatinice.

pobyty od

16012531509

16012531508

1910 Kč
Lázně Slatinice a.s.
pobyty@lazneslatinice.cz
tel.: 585 944 599

• Last minute pobyty
denně aktualizované na webu
• Valentýnský pobyt
• Velikonoční pobyt
• Romantické balíčky
s večeří při svíčkách
• Firemní akce
• Oslavy a svatby

www.lazneslatinice.cz
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Únorová výročí

Před 140 lety – 7. února 1876 – se v Prostějově narodil malíř Bohumil Hradečný. V badenském Karslruhe absolvoval Akademii výtvarných umění. Výrazně jej ovlivnili zdejší profesoři Julius Bergmann
aWalter Conz a osobnosti francouzské barbizonské malířské školy,
která kladla důraz na malbu v přírodě – plenéru. B. Hradečný potom
žil a tvořil ve Vídni. Od roku 1918 až do své smrti (21. 8. 1960) působil v Praze. Byl členem různých výtvarných spolků, např. Spolek
výtvarných umělců Praha, Bratrstvo výtvarných umělců. Svoji tvorbu
také představil na několika výstavách, např. v roce 1936 v Rubešově
pražské galerii. Vystavoval i v Prostějově (1940, 1946). Byl především
malířem krajinářem. V jeho tvorbě najdeme i náměty z Hané. Kromě
olejomaleb se věnoval i grafice (lepty, dřevoryty, exlibris). Jeho dílo
významně přispělo k vytvoření české krajinářské malířské školy.
9. února si náš vědecký a astronomický svět připomene 130 let
od narození pedagoga, astronoma
a vědeckého pracovníka Bohumila Hacara (1886–1974). Rodák
z Prahy absolvoval v roce 1905
kroměřížské gymnázium. Následovala studia matematiky a fyziky
na univerzitách v Praze a ve Vídni.
V Prostějově působil od roku 1911
jako středoškolský učitel na klasickém gymnáziu, dívčím reálném
gymnáziu a krátce byl ředitelem
reálného gymnázia. Od mládí jej
přitahovala astronomie. K tomuto oboru jej přivedl gymnaziální
profesor František Nábělek, tvůrce Foucaultova kyvadla v Květné
zahradě v Kroměříži. V šestnácti
letech si pořídil první dalekohled
a začal si vést astronomický deník.
Astronomii a teoretickou fyziku
přednášel v letech 1948–1958 na
Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Působil zde jako externí
učitel i po odchodu do důchodu
Vědecky se zaměřil na výzkum
proměnných hvězd. Je autorem
řady odborných publikací a učebnic. Patří mezi ně např. Mechanika sluneční soustavy, skriptum
Astronomie, Úvod do obecné
astronomie, Základy mechaniky
nebeských těles. Studie a články
publikoval také v odborných časopisech (např. Říše hvězd, Příroda,
Kosmické rozhledy, Časopis československých matematiků a fyziků). V Prostějově byl aktivním
členem a dlouholetým předsedou
Přírodovědného klubu, předsedou Kuratoria botanické zahrady
a Kuratoria pro zřízení hvězdárny (první byla umístěna na střeše
Husovy školy 30. 10. 1949). Dále
byl místopředsedou odbočky Jednoty filozofické, předsedou Městského osvětového sboru a výstavy
„Prostějov 1940“. V prostějovské
hvězdárně uskutečnil řadu zajímavých přednášek. V roce 1920
mu Přírodovědný klub vydal u J.

F. Bučka drobnou publikaci Planeta Mars ve vědě a báji. V roce
1966 mu za dlouholetou práci
v oblasti astronomie udělila Československá astronomická společnost při ČSAV čestné členství.
Docent Hacar zasvětil svůj život
múze astronomie Úranii. Byl vynikajícím vědcem, polyglotem,
milovníkem a znalcem techniky,
skvělým šachistou, výborným
vypravěčem, ale i noblesním,
laskavým a vzácným člověkem.
V Prostějově nám tuto osobnost
připomíná místo posledního odpočinku na zdejším hřbitově a od
roku 2001 název ulice.
Činnost lidská je plná různých
povolání. Nejušlechtilejší z nich
je rostlin zušlechťování. To bylo
životní krédo profesora Mendelovy univerzity v Brně, šlechtitele
a genetika zahradnických rostlin
Jana Lužného (1926–2013), jehož
nedožité devadesátiny si připomínáme 4. února. Svůj osobní
život spojil s Olomoucí, profesní
s Brnem a Lednicí, kde působil na
Agronomické fakultě Vysoké školy zemědělské, později na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity. Léta dospívání a mládí strávil
v Čechůvkách. Do kraje svých
předků se rád vracel. V letech
1993–1994 se podílel na úpravě
interiéru kapličky sv. Otýlie. Je
spoluautorem drobné publikace
Čechůvky a kaplička sv. Otýlie.
Je také autorem řady vědeckých
a odborných prací. Zabýval se
i historií zahradnictví (např. Almanach českého a moravského
šlechtění rostlin, Stručná historie zahradnictví). Velkou láskou
profesora Lužného byly jiřinky.
Věnoval jim spis Jiřinky – královny pozdního léta a byl členem
národní jiřinkářské společnosti
Dagla. Právě na jeho počest nese
od srpna 2013 jedna z nových odrůd jiřinek název „Jan Lužný“.

Hana Bartková

Primátorka Alena Rašková a náměstkyně Ivana Hemerková navštívily první prostějovské miminko, kterým je Tobiáš Machula, narozen 1. ledna 2016 v odpoledních hodinách. „Rodičům přejeme hodně zdraví a spokojenosti. Mají nádherného potomka,
což je pro každého obrovská radost a štěstí,“ shodly se obě dámy z vedení města.
Město Prostějov věnuje tradičně prvnímu občánkovi finanční dar a drobnou hračku,
mamince pak krásnou kytku.

„My Tři králové jdeme k Vám….“, tradiční koledníci zavítali také na radnici. Přijala je
primátorka města Alena Rašková. „Přeji všem koledníkům, aby vybrali co možná
největší obnos, který bude sloužit potřebným.“

V obřadní síni prostějovské radnice byli slavnostně ocenění za práci v uplynulém
roce nejlepší policisté a občanští pracovníci ÚO PČR Prostějov.

Periodický tisk – Prostějovské radniční Distribuci Prostějovských radničních listů zajišťuje
listy vydává jedenkrát měsíčně v nákladu
24.100 ks Statutární město Prostějov, nám. T.G.Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov, IČO: 00288659. Distribuováno zdarma do každé
V případě problémů s doručováním Prostějovských
domácnosti. Redaktor: Jana Gáborová, e-mail: jana.gaborova@prostejov.eu, tel: 603 555 904. Bezplatná informační linka magistráradničních
listů je možno volat panu Urbanovi – 731 132 452
tu: 800 900 001. Inzerce: reklama@vecernikpv.cz, 733 325 041. Sazba: Haná Press., s. r. o., Olomoucká 10 Prostějov, tel: 582 333 433,
nebo Waischornové Kláře 730 188 644.
e-mail: vecernik@pv.cz. Tisk: MAFRA, a. s., Pavelkova 7, Olomouc. Registrační číslo: MK ČR E 111 44. ISSN 2336-3215.
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Informace

Informace k místnímu poplatku

za komunální odpad

Od 1. 1. 2016 platí na území města Prostějova nová Obecně závazná vyhláška
statutárního města Prostějova č. 5/2015
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Sazba místního poplatku za komunální odpad na rok 2016 je stanovena
ve výši 600 Kč, splatnost tohoto poplatku
je 30. 6. 2016.
I nadále platí úleva od poplatku ve výši
108 Kč pro poplatníka, který v příslušném kalendářním roce dovrší 65 a více
let věku, tzn., že tento poplatník zaplatí
v roce 2016 částku 492 Kč (úleva vzniká
automaticky, není podmíněna ohlašovací povinností).
Poplatníkem tohoto poplatku je
- fyzická osoba, která má ve městě Prostějově trvalý pobyt,
(poplatníkem jsou i osoby, které mají
trvalý pobyt na adrese ohlašovny, tj. nám.
T. G. Masaryka 130/14, 79601 Prostějov,
tyto osoby nejsou osvobozeny od placení
poplatku).

- fyzická osoba, které byl podle zákona
upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo
přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
- fyzická osoba, která podle zákona
upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
- fyzická osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
- fyzická osoba, která má ve vlastnictví
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
Výše poplatku již čtvrtým rokem zůstává na stejné výši. V rámci okresních měst
v Olomouckém kraji je v Prostějově poplatek za komunální odpad na nejnižší úrovni.
V dalším vydání Prostějovských radničních listů budeme informovat o osvobození od místního poplatku za komunální
Finanční odbor Magistrátu
odpad. 

města Prostějova

MĚSTSKÁ POLICIE vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení 2 pracovních míst

STRÁŽNÍK
Městské policie Prostějov

Vznik pracovního poměru zaměstnance je podmíněn splněním základních
předpokladů dle § 4 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
ve znění pozdějších předpisů:
Strážníkem může být občan České republiky, který
•
je bezúhonný
•
je spolehlivý
•
je starší 21 let
•
je zdravotně způsobilý (duševní a fyzická způsobilost)
•
dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou a
•
má osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů
Další podmínky pro přijetí:
•
úspěšné absolvování přijímacích testů (fyzické a psychologické) – informace k fyzickým testům na webových stránkách města
•
úspěšné absolvování vstupního pohovoru
•
řidičské oprávnění minimálně skupiny B
•
uživatelská znalost práce na PC
•
morální předpoklady pro výkon funkce strážníka
•
zbrojní průkaz skupiny D výhodou
•
časová flexibilita
•
znalost místního prostředí výhodou
•
znalost AJ, NJ nebo jiného jazyka vítána
Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče.
K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
•
výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
•
čestné prohlášení o spolehlivosti (dle § 4b/4 zákona o obecní policii)
•
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
•
životopis psaný ručně
Platové zařazení:
•
platové zařazení dle stávajících příslušných platových předpisů
•
osobní hodnocení dle dosahovaných pracovních výsledků
•
rizikový příplatek
•
příplatek za vícesměnný provoz
Přihlášku lze podat poštou na adresu: Městská policie Prostějov, Havlíčkova 2953/4,
796 01 Prostějov nebo podat osobně na úřadovně městské policie v termínu do 10. 2.
2016. Bližší informace o pracovním místě na tel.. 582 402 222 nebo na služebně městské
policie Havlíčkova 2953/4.
Předpokládaný nástup v měsíci dubnu 2016, příp. po dohodě s vybraným uchazečem.
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Magistrát města Prostějova, odbor Obecní živnostenský úřad upozorňuje, že dne 29.
12. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 341/2015
Sb., kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb.,
o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního
ruchu (dále v textu jen „zákon“).
Zákonem byla nově upravena definice zájezdu obsažená v § 1 odst. 1 zákona, kdy tato
definice – oproti předchozí úpravě – obsahuje vymezení jiné služby cestovního ruchu
podle § 1 odst. 1 písm. c) zákona pouze jako
jinou službu cestovního ruchu, která není
doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří
významnou část souboru nabízených služeb
(tj. již se neuvádí, že významnou částí zájezdu
je tato jiná služba, pokud tvoří alespoň 20%
ceny zájezdu).
Termín „cestovní smlouva“ je v zákoně
nahrazen termínem „smlouva o zájezdu“
– v souladu s terminologií užívanou občanským zákoníkem.
Nadále platí, že prodávat zájezd uzavřením smlouvy o zájezdu může jen podnikatel
– držitel koncese pro Provozování cestovní
kanceláře (dále jen provozovatel cestovní
kanceláře). Zprostředkovávat prodej zájezdu
je oprávněn, jak provozovatel cestovní kanceláře, tak i provozovatel cestovní agentury
(na základě živnostenského oprávnění k živnosti volné).
Ministerstvo pro místní rozvoj na svých
internetových stránkách*) zveřejnilo výklad
k ustanovení § 3 odst. 4 písm. a) zákona:

„Ustanovení ukládá cestovním agenturám,
aby v případě nabízení zájezdu prostřednictvím internetových stránek byla informace
o pořádající cestovní kanceláři uvedena
zřetelně na stejné úrovni internetové stránky
jako podstatné informace o zájezdu. Zjednodušeně řečeno informace o pořádající cestovní
kanceláři musí spotřebitel obdržet v okamžiku,
kdy se na internetové stránce zobrazí podstatné informace o zájezdu – jako například cena
zájezdu, místo pobytu (destinace), termín
zahájení a ukončení zájezdu a cena zájezdu.
Pakliže jsou podstatné informace o zájezdu –
cena zájezdu, místo pobytu, termín zahájení
a ukončení zájezdu a cena zájezdu uvedeny
na různých úrovních internetových stránek,
informace o tom, kdo organizuje zájezd, musí
být uvedena na každé této úrovni. Jde především o to, aby se potenciální zákazník nemusel
zdlouhavě „proklikávat“ různými vrstvami
internetové stránky za účelem zjištění toho,
kdo organizuje zájezd a kdo bude v případě
uzavření smlouvy odpovědný za plnění ze
smlouvy o zájezdu. Zjištění organizátora zájezdu je pro spotřebitele zásadní, neboť jen tak
si může následně ověřit, že pořadatel zájezdu
(cestovní kancelář) je řádně pojištěn pro případ úpadku. Předpokládáme, že toto opatření
přispěje k vyšší ochraně spotřebitele (klienta
cestovní kanceláře) a díky zvýšení informovanosti a orientaci na trhu cestovního ruchu i ke
zvýšení důvěry zákazníků v nákupy online.“
Zákon dále nově upravuje podmínky
udělení koncese pro Provozování cestovní

kanceláře a oblast kontroly nad dodržováním
zákona.
Nově dozor nad dodržováním vybraných
ustanovení zákona provádí Ministerstvo pro
místní rozvoj, obecní živnostenské úřady;
dozor nad plněním povinností stanovených
zákonem pojišťovnám, popř. bankám je svěřen České národní bance.
Nově jsou zákonem definovány správní
delikty a přestupky a sankce (ty nemohou být
ukládány formou blokového řízení).
Ministerstvo pro místní rozvoj může
vedle vlastního řízení o deliktech i nadále
podávat živnostenským úřadům návrhy
na pozastavení či zrušení oprávnění v případě závažného porušení zákona (jedná se
o případy porušení povinností, kdy cestovní
agentura nesmí zprostředkovat prodej zájezdu pro osobu, která není cestovní kanceláří,
cestovní kancelář je povinna po celou dobu
provozování cestovní kanceláře mít uzavřenu smlouvu o pojištění záruky pro případ
úpadku nebo mít sjednánu bankovní záruku, cestovní kancelář nesmí zprostředkovat
prodej zájezdu pro osobu, která není cestovní
kanceláří).
Podle přechodných ustanovení zákona smlouvu o pojištění záruky pro případ úpadku uzavřenou podle zákona č.
159/1999 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
(tj. před 29. 12. 2015), jsou účastníci této
smlouvy povinni uvést do souladu s požadavky stanovenými zákonem č. 159/1999

Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 4 měsíců ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, jinak se
cestovní kancelář považuje za nepojištěnou.
Pojištění záruky pro případ úpadku podle
předchozí věty se musí vztahovat rovněž na
již prodané a dosud neuskutečněné zájezdy,
na zájezdy, které se uskutečnily pouze zčásti, a na zájezdy, u nichž vznikl zákazníkovi
nárok na vrácení rozdílu mezi tím, co za
zájezd zaplatil a hodnotou poskytnutého plnění, pokud cestovní kancelář tento nárok
neuspokojila.
Obecní živnostenský úřad vyzývá všechny
podnikatele podnikající v oblasti cestovního
ruchu, aby se s novelou zákona č. 159/1999
Sb., tj. se zákonem č. 341/2015 Sb., důkladně
seznámili (znění zákona č. 341/2015 Sb. je
možné nalézt na www.prostejov.eu).
Upozorňujeme na to, že pokud OŽÚ
zruší dle § 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského
zákona živnostenské oprávnění pro závažné
porušení zákona, vede to ke vzniku překážky
provozování živnosti nejen pro zákon porušující subjekt, ale i pro všechny jeho statutáry
a dále i pro všechny další osoby, v nichž tyto
zúčastněné osoby plní funkci statutárního
orgánu. Jedná se tedy o velmi citelný a rozsáhlý zásah do práva provozovat živnost.
*)
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/
Pravo-Legislativa/Prehled-platnych-pravnich-predpisu/Novela-zakona-c-159-99-Sb-OŽÚ-o-obsahu-cinnosti-a-vy-(1)

INZERCE

MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Školní ul. 4, Prostějov
tel.: 582 329 302, fax: 582 329 320

Školní ul. 4, Prostějov
tel.: 582 329 302, fax: 582 329 320

V roce 2016 zajišťujeme pro seniory
starší 65 let trvale bydlící na území
města Prostějova
návaznou sociální službu

V roce 2016 zajišťujeme pro seniory
starší 65 let trvale bydlící na území
města Prostějova
návaznou sociální službu

SENIOR TAXI

SENIOR TAXI

Tuto službu si můžete objednat 1�2 dny
předem v průběhu celého týdne
na telefonním čísle

Tuto službu si můžete objednat 1�2 dny
předem v průběhu celého týdne
na telefonním čísle

595 391 141

595 391 141

Jízda bude uskutečněna
v pracovních dnech
pondělí�pátek

Jízda bude uskutečněna
v pracovních dnech
pondělí�pátek

(mimo soboty, neděle a svátky)

(mimo soboty, neděle a svátky)

v době od 6.30 do 14.30 hod.

Cena za jednu jízdu bude
poskytovatelem účtována ve výši 20 Kč
(tj. úhrada nástupní taxy).

Cena za jednu jízdu bude
poskytovatelem účtována ve výši 20 Kč
(tj. úhrada nástupní taxy).

16012531518

v době od 6.30 do 14.30 hod.

27. ledna 2016
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Připomínky obyvatel Čechovic, Domamyslic a Krasic postupně prochází řešením

Náměty, které si vedení města z mítinků odneslo, putovaly
k jednotlivým odborům k řešení. O tom, jak se daří úkoly plnit, jsme už informovali
v článku týkajícím se Žešova.
Tentokrát se podíváme na
část Čechovice, Domamyslice
a Krasice.
Jedním z námětů, které si lidé
například připravili, bylo téma
chybějícího chodníku v Čechovicích, konkrétně v trase od tamního obchodu po mostek a s tím
spojené komplikace. Vedení
města našlo řešení. „Chodník
jsme chtěli vybudovat. Dostali
jsme se ale do sporu s Dopravním inspektorátem Prostějov
Policie ČR. Poukazoval na tamní
stísněné prostory a chodník nám
nepovolili. Je jistý způsob, jak se
s tím vypořádat. Zvolili jsme jej

ve Vrahovicích, kde byl podobný
problém. Využili jsme zpevněnou krajnici, která nahradila
chodník. Nejde o chodník
oficiální, ale o vydlážděnou krajnici, kudy lidé mohou chodit,“
vysvětlil možné řešení první náměstek primátorky Zdeněk Fišer
s tím, že v současnosti se už zpracovává projektová dokumentace
pro stavební povolení.
Další téma, o které se lidé
zajímali, bylo vybudování zpevněné cesty s parkovištěm u areálu fotbalového hřiště a osvětlení u tamních šaten sportovců
v Čechovicích. „Odbor rozvoje
a investic dostal za úkol zajistit
realizaci osvětlení u hřiště. Připravujeme projektovou dokumentaci na osvětlení. V jarních
měsících upravíme štěrkem
tamní parkoviště a komunikaci

v těsné blízkosti hřiště,“ vysvětlil náměstek Fišer.
Neméně palčivým tématem
bylo vybudování retardérů
v ulici Žitná. Jejich položení si
vyžádal zdejší dopravní inspektorát, aby se snížila rychlost projíždějících vozidel. „S občanem,
který dotaz vznesl, byla záležitost projednána, byl seznámen
s platnými předpisy a dokumentací pro stavební povolení,“
vysvětlil náměstek Fišer.
V řešení je také zanesené koryto potoka směrem na
Mostkovice a hrozící záplavy.
Poslední část koryta se nenachází na pozemcích v majetku
města ani v katastrálním území
Domamyslic. „Zajišťujeme pravidelně celoroční údržbu náhonu ve správě města. Poslední
práce byly provedeny počátkem

Poradna při finanční tísni

Od roku 2013 podporuje
město Prostějov bezplatnou
sociální službu, a to bezplatné
finanční poradenství občanům,
kteří jsou ve svízelné situaci, nemohou platit své dluhy a hrozí
jim exekuce. Do složité finanční situace se může dostat každý
z nás a Poradna při finanční
tísni ukázala, že má svoji úlohu při řešení otázek s dluhy
a insolvencí. Velmi často se setkáváme s velkou neinformovaností dlužníků, která je bohužel
přivádí do poměrně obtížných
životních situací. Právě tato poradna poskytuje svým klientům
profesionální a odborné rady,
jak v jednotlivých fázích zadlužení postupovat.
Nejdůležitější ovšem je, aby se
občané naučili řešit svoji platební
neschopnost včas a předcházeli
exekucím. Jedině tak totiž mohou
minimalizovat tíživé následky, které
sebou exekuce majetku a příjmů
přináší. Vzhledem k současné aktuálnosti problému osob s finančními problémy, bude tato služba
zachována i v roce 2016.

Poradna při finanční tísni byla zřízena na Odboru sociálních věcí od 27.
března 2013. V tomto roce byla otevřena 10x, probíhala jedenkrát měsíčně
a navštívilo ji celkem 51 klientů.
V roce 2014 obdržel poskytovatel služby veřejnou finanční
podporu z rozpočtu statutárního
města Prostějova ve výši 12.000,-Kč
na měsíční poradenskou činnost.
V tomto roce byla poradna otevřena 13x a schůzek s klientem bylo 63.
V roce 2015 obdržel poskytovatel služby veřejnou finanční podporu z rozpočtu statutárního města
Prostějova ve výši 12.000,-Kč na
měsíční poradenskou činnost a poradna byla otevřena 13x a schůzek
s klientem bylo 65. Někteří klienti
využívají tuto poradnu opakovaně.

Tato služba je určena
především těm:
- kteří se zamýšlí zadlužit, tj.
uvažují o půjčce, úvěru apod.;
- jimž hrozí platební neschopnost (insolvence), tedy je zřejmé,
že v důsledku nepředvídané změny
životní situace nebudou schopni
splácet své dluhy řádně a včas;

- kteří se v platební neschopnosti již ocitli, tj. jsou v prodlení se
splácením svých dluhů.
Propagace poradny probíhá zejména formou oznámení
v Radničních listech, na webových stránkách města Prostějova
a společnosti Poradna při finanční tísni, o. p. s., a letáků, které jsou
dostupné na Regionálním informačním centru a v prostorách
Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova.
Rok 2016 - otevírací hodiny
Poradny při finanční tísni o.p.s.:
10.2.2016 13:30 - 16:00
9.3.2016
13:30 - 16:00
6.4.2016
13:30 - 16:00
4.5.2016
13:30 - 16:00
1.6.2016
13:30 - 16:00
29.6.2016 13:30 - 16:00
27.7.2016 13:30 - 16:00
24.8.2016 13:30 - 16:00
21.9.2016 13:30 - 16:00
19.10.2016 13:30 - 16:00
16.11.2016 13:30 - 16:00
14.12.2016 13:30 - 16:00
Schůzku si prosím domluvte
na telefonu : 595 532 740 -osv-

měsíce prosince 2015. Správcem náhonu na katastru obce
Mostkovice je ale obec Mostkovice. Vodoprávní úřad ji vyzve
k provedení údržby,“ vysvětlila
vedoucí Odboru životního prostředí Martina Cetkovská.
Vedení města se mimo jiné
zabývalo i stížnostmi na chov
psů v zahradě v ulici 5. května.
Lidé jsou obtěžování hlukem,
zápachem i esteticky. „Odbor
životního prostředí ve spolupráci s Krajskou veterinární
správou státní veterinární správy pro Olomoucký kraj prověřil,
zda příčinou štěkotu psů není
jejich týráním. Při kontrole bylo
zjištěno porušení veterinárního
zákona, které bude veterinární
správa řešit ve správním řízení.
Šlo o povinnost zákonného očkování. Nebylo zjištěno zjevné

porušení zákona na ochranu
zvířat proti týrání ze strany
chovatele,“ uvedla Martina Cetkovská. Problematika chovu
psů byla konzultována s Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje, územním pracovištěm Prostějov. Současná
legislativa nepovažuje hlasové
projevy zvířat za hluk. Tato problematika není upravena v žádném právním předpisu na úseku ochrany životního prostředí.
„Navrhujeme informovat obtěžované sousedy o možnosti řešení problému občanskoprávní
cestou,“ uzavřela Martina Cetkovská.
O řešení potíží v dalších
částech Prostějova, na které
bylo vedení města při setkání
s občany upozorněno, budeme
informovat i nadále.  -kaa-

Ceny města Prostějova za rok
2015 – nominujte osobnosti!
Město Prostějov udělí také
v letošním roce významným
osobnostem Ceny města Prostějova. Do 28. února 2016
mohou občané, organizace
nebo občanská sdružení nominovat jakoukoli významnou osobnost nebo kolektiv,
jejichž práce znamená přínos
pro město Prostějov.
„Osobnosti a kolektivy,
které výrazně napomohly ke
zvýšení prestiže města v jakékoli oblasti své činnosti,
si zaslouží naše uznání. Oceňované obory činnosti nijak
nevymezujeme,
abychom
tím nezúžili výběr nominovaných. V uplynulých letech
byla Cena města udělena
mnoha osobnostem, jejichž
práce je rozmanitá. Od šíření demokracie, přes celoživotní práci v divadelnictví
až třeba po činnost literární
či hudební,“ uvedla vedoucí
Odboru kancelář primátora

Magistrátu města Prostějova
Jaroslava Tatarkovičová.
K nominaci je třeba uvést
jméno a příjmení osoby
nebo název kolektivu navržených na ocenění, dále za
jakou činnost by měli navržení kandidáti cenu získat
a podpis a kontakt na navrhovatele. Nominace doručí
navrhovatelé v písemné formě
osobně nebo poštou na podatelnu magistrátu města do 28.
února 2016.
Přehled oceněných osobností a kolektivů, jednoduchý
formulář k Cenám města Prostějova a pravidla pro udílení
naleznete také na webových
stránkách města pod tímto odkazem:
http://www.prostejov.eu/cs/
volny-cas/o-meste/osobnosti-mesta/cena-mesta-prostejova/
Mgr. Jana Gáborová,
mluvčí Magistrátu města
Prostějova

Sledujte zpravodajství z Prostějova!

Zpravodajské bloky z ProstěKanál je nekódovaný a sleduje
Projekt dále umožňuje operajova mohou odnedávna sledovat ho v ČR přes 2 miliony diváků, tivně vstupovat do vysílání v příi majitelé klasických televizních dále je ho možno sledovat téměř padě katastrof např. povodně,
ekologické katastrofy atd. -PRantén.
po celé Evropě.
Anténu si stačí nastavit na některý z vysílačů pokrývajících
Olomoucký kraj, tedy konkrétně
Radíkov (Olomouc) či Tlustá hora
(Zlín). Tento signál pokrývá vysílání
pro zhruba 700 tisíc obyvatel v rámci Olomouckého a Zlínského kraje.
Zpravodajské bloky z Prostějova mohou dále sledovat diváci
prostřednictvím kabelové televize,
webových stránek www.prostejov.
eu (grafický odkaz PIK), přes digitální satelitní přijímač prostřednictvím družice ASTRA 3B.
Strana 6
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Město Prostějov při pronájmu školy na Husově náměstí nepochybilo!
te j

o v.e u

Ministerstvo vnitra se
v uplynulých měsících zabývalo podnětem, který žádal
o posouzení platnosti nájemní
smlouvy mezi městem Prostějovem a Univerzitou Tomáše
Bati a jejích dodatků, tj. postupem města při pronájmu jeho
majetku v souvislosti s působením Univerzity Tomáše Bati
v Prostějově a následně při
útlumu a následném ukončení
činnosti univerzity v Prostějově. Město autor podnětu podezíral z nezákonného postupu.
Ministerstvo vnitra však
po podrobném prozkoumání
celého případu konstatovalo,
že neshledalo ze strany města
žádné porušení zákona o obcích.
„Město Prostějov uzavřelo
v roce 2009 nájemní smlouvu s Univerzitou Tomáše Bati.
Škola měla v objektu na Husově nám. 91 od 1. 9. 2009 provozovat vysokoškolský vzdělávací program. Provoz vysoké
školy byl však v následujících
letech postupně utlumován

a město Prostějov se tak v roce
2012 ocitlo před rozhodnutím,
jakým způsobem bude část
prostor v objektu využívat dál.
O tom, že by budova mohla
sloužit jiným než školským,
respektive vzdělávacím účelům se vzhledem k dotačním
podmínkám nikdy neuvažovalo,“ zrekapitulovala situaci
náměstkyně primátorky Ivana
Hemerková s tím, že prostory
tak město Prostějov nabídlo
jinému školskému zařízení
a od 1. 7.2012 pronajalo část
objektu na Husově nám. společnosti ART ECON – Střední
škola Prostějov, s.r.o., za účelem provozování střední školy.
Tento postup písemně schválil
poskytovatel dotace, tedy Ministerstvo financí České republiky. „Když pak ke konci roku
2014 ukončila Univerzita Tomáše Bati svou činnost v Prostějově definitivně, byla i další
část prostor v objektu pronajata Městské knihovně a část ZŠ
a MŠ Kollárova 4, opět poté,
kdy ministerstvo financí, tedy

poskytovatel dotace, udělilo
písemný souhlas se změnou
užití objektu,“ pokračuje Hemerková.
Někteří opoziční zastupitelé
v tomto postupu ovšem viděli
problém, zřejmě i odtud vzešel
podnět, který ministerstvo vnitra šetřilo.
„Po více než ročním skandalizování práce vedení města
v souvislosti s využitím budovy

na Husově náměstí je tak pro
nás stanovisko ministerstva vnitra určitou satisfakcí a věřím, že
i dobrým signálem vůči veřejnosti,“ dodal k případu náměstek primátorky Jiří Pospíšil.
Ministerstvo vnitra ve svém
posudku v závěru konstatuje,
že, co se týče postupu města
z hlediska souladu se zákonem
o obcích, nevyplývají z podání
žádná pochybení, která by si

vynucovala využití dozorových pravomocí ze strany Ministerstva vnitra.
Připomeňme, že kdyby se
nepodařilo vedení města vyřešit otázku pronájmu budovy na
Husově náměstí po ukončení
činnosti Univerzity Tomáše Bati
v souladu s poskytnutou dotací, mohlo město přijít o 15
milionů korun z tohoto dotačního titulu. -red-

Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu
pro statutární město Prostějov 2017-2018

Snaha města o co možná řízení nadlimitní veřejné zanejvětší úsporu stojí za rozhod- kázky na dodávky „Centrální
nutím radních zahájit zadávací nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město
Prostějov 2017-2018“ zadávané
v otevřeném řízení.
„Zakázka bude rozdělena na
dvě části a to podle druhů energií. Jednou částí bude dodávka
elektrické energie a tou další dodávka zemního plynu s možností
samostatných dílčích plnění obou
částí,“ vysvětlil náměstek Jiří Pospíšil. Podle jeho vyjádření bude
základní hodnoticí kritérium pro
obě části zakázky shodné, tedy

nejnižší nabídková cena v Kč bez
DPH, hodnocené v elektronické
aukci. Smlouvy pak budou uzavřeny na dobu určitou. Předmětem této veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny a zemního
plynu do 19 odběrných míst příspěvkových organizací zřízených
městem.
„S ohledem na lhůty stanovené zákonem a s přihlédnutím ke
schvalovacímu postupu zadavatele předpokládáme termín zahájení dodávek elektrické energie
a zemního plynu od vybraného
dodavatele od 1. ledna 2017.

Lhůta plnění dodávek elektrické
energie končí 31. prosince 2018
a lhůta plnění dodávek zemního
plynu končí dnem 1. ledna 2019
v 06:00 hodin,“ doplnil informace náměstek Pospíšil. Celková
předpokládaná hodnota veřejné
zakázky činí 30 800 000 Kč bez
DPH.
„Pro dodávku elektřiny je
předpokládaná hodnota veřejné
zakázky 14 a půl milionu korun,
pro dodávky plynu jde o 16,3 miliony korun, vše bez DPH,“ dodal
Pospíšil. Lhůta pro podání nabídek bude s ohledem na aktuální

předpoklady stanovena pravděpodobně do 10. 3. 2016. S ohledem na čas potřebný k posouzení
předběžných nabídek a na délku
zákonných lhůt na konání elektronické aukce případné podání
námitek a na podpisy smluv je
termín ukončení zadávacího
řízení 30. 6. 2016 při obvyklém
průběhu zadávacího řízení. Po
posouzení předložených písemných nabídek bude kritérium
nabídkové ceny v obou částech zakázky hodnoceno v souladu s § 96
a násl. zákona elektronickou aukcí.

-red-

Mateřská škola v Žešově Na předškoláky čekají zápisy do základních škol
se dočká kanalizace

Mateřská škola v Žešově
bude �������������������
napojen������������
a ����������
na klasickou obecní kanalizaci. Rada
města Prostějova odsouhlasila rozpočtové opatření,
kterým se bude vybudování
27. ledna 2016

nové splaškové kanalizační
přípojky řešit.
„Školka doposud využívala
napojení na klasickou žumpu,
což není nejvhodnější řešení
problematiky odpadů. Připojením na obecní kanalizaci
odpadnou starosti s odvozem
splašků a eliminuje se také případný zápach,“ uvedl první
náměstek primátorky Zdeněk
Fišer. Zpracování projektové
dokumentace na investiční akci
„Odkanalizování MŠ Žešov“ si
vyžádá částku 30 tisíc korun.
„Hrubý odhad nákladů stavby činí 200 tisíc korun. Upřesněn bude po zpracování projektové dokumentace,“ doplnil
náměstek Fišer.
-jg-,-kaa-

Zápis žáků do prvních ročníků základních škol pro školní
rok 2016/2017 se blíží. Rodiče
své ratolesti do škol přivedou
v pátek 5. února 2016 v době od
12:00 do18:00 hodin.
Rodiče či jejich zákonní zástupci, kteří přivedou své děti
k zápisu, předloží rodný list dítěte

nebo výpis z matriky a občanský průkaz rodiče (zákonného
zástupce). Do škol budou přednostně zapsány a zařazeny děti
s trvalým bydlištěm ve spádovém
obvodu školy. Povinná školní docházka začíná počátkem školního
roku, který následuje po dni, kdy
dítě dosáhne šestého roku věku,
pokud mu není povolen odklad.
„Dítě, které dosáhne šestého
roku věku v době od září do konce června příslušného školního
roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již
v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé
a požádá-li o to jeho zákonný zástupce,“ uvedla náměstkyně primátorky Ivana Hemerková s tím,
že podmínkou je doporučující
vyjádření školského poraden-

ského zařízení u dětí narozených
od září do konce prosince, u dětí
narozených do konce června příslušného školního roku i doporučení odborného lékaře.
„Pokud se nemohou rodiče
s dětmi ve zdůvodněných případech dostavit ve stanovený den
k zápisu, mohou přijít individuálně po dohodě s ředitelem základní školy po tomto termínu, nejpozději však do 15. února 2016
do 12 hodin,“ doplnila náměstkyně Hemerková.
Termín zápisu je stanoven po
dohodě všech ředitelů a ředitelek základních škol ve městě
Prostějově. Podrobnější pokyny
o organizaci zápisu budou na
jednotlivých základních školách
zřizovaných statutárním městem
Prostějovem.
-kaaStrana 7
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Dotace pomohla zdokonalení
kamerového systému Městské
policie Prostějov
Prostějovská městská policie
získala finance z Olomouckého
kraje na projekt „Digitální IP záznamové zařízení s enkodérem
pro analogové kamery“. Zařízení
slouží ke zkvalitnění monitoringu veřejného prostranství a zdokonalení současného kamerového systému.
Městská policie Prostějov v loňském roce v rámci „Programu prevence kriminality ve městě Prostějově na rok 2015“ získala finanční
prostředky z Olomouckého kraje
na projekt „Digitální IP záznamové zařízení s enkodérem pro analogové kamery“.
Za finanční podpory Olomouckého kraje tak díky realizaci projektu došlo k technickému
zlepšení záznamového zařízení
městského kamerového dohlíže-

cího systému, ke zkvalitnění monitoringu veřejného prostranství a zdokonalení kamerového
systému. Cílem projektu bylo
dosáhnout kvalitnějšího dohledu nad veřejným pořádkem,
bezpečím osob pohybujících se
v Prostějově v denních i nočních
hodinách a také dohled nad majetkem v místech, které jsou pokryty kamerovými body, jichž se
modernizace dotkla. Kvalitnější
záznamy z míst monitorovaných
městským kamerovým dohlížecím systémem pak ve spolupráci
s Policií ČR mohou pomoci při
odhalování pachatelů trestné
činnosti a jiných protiprávních
jednání.

Gabriela Petrželová,

manažerka prevence
kriminality

Informace

Úhrada vícenákladů MHD

rozsahu dopravy dle schválených
jízdních řádů a dle řádných tras
jednotlivých linek hromadné
dopravy. Vlivem uzavírek a s tím
souvisejícím vedením jednotlivých linek po objízdných trasách
dochází k rozdílu v počtu najetých kilometrů oproti nasmlouvanému pro příslušný kalendářní
rok,“ vysvětlil náměstek primátorky Pavel Smetana a dodal, že
v roce 2015 došlo vlivem uzavírek ulic Plumlovská, Josefa Lady
a Wolkerova k navýšení o celkem
5.171,6 kilometrů. Náklady na
kilometr jsou, podle jeho slov,
Objízdné trasy doprová- v souladu s metodikou uplatzející loňské uzavírky při výkopových pracích, stavbách
a opravách komunikací, jsou
důvodem vzniklých vícenákladů na Městskou hromadnou
dopravu v Prostějově. Vznikly
navýšením ujetých kilometrů
oproti schváleným jízdním
řádům.
Rada města odsouhlasila
úhradu vícenákladů společnosti FTL – First Transport
Lines a.s. Prostějov, které v loňském roce vznikly provozem
MHD po objízdných trasách.
„Finanční částka, která tvoří kompenzaci, je odvozena od

ňovanou Olomouckým krajem
tvořeny pouze položkami přímo
souvisejícími s ujetými kilometry a činí 18,84 Kč/km. Celkem
tedy vícenáklady za rok 2015 činí
97.433 Kč.
Městskou hromadnou dopravu v Prostějově provozuje společnost FTL – First Transport
Lines a.s., na základě rámcové
smlouvy o úhradě kompenzace
ztráty uzavřené s městem Prostějov na období do konce roku
2023 a konkretizované smluvními dodatky vždy na období
příslušného kalendářního roku.

-red-

Oblastní spolek ČČK Prostějov, Milíčova 3
Zastoupený: Ing. Lenkou Černochovou, ředitelkou úřadu
dárců krve, z toho 26 zlatých za
40 bezplatných odběrů krve a 35
stříbrných dárců za 20 bezplatných odběrů krve. Z 80 % oceněných dárců byli muži.
Slavnostního ocenění se zúčastnil náměstek primátorky, Bc.
Pavel Smetana, MUDr. Milena
Lukešová z transfuzního oddělení nemocnice Prostějov a Ing.
Lenka Černochová, ředitelka
Českého červeného kříže ProstěV závěru loňského roku bylo jov. Kulturním programem chvív obřadní síni prostějovské radni- le adventu zpříjemnila Zdislava
ce oceněno 61 bezpříspěvkových Krausová. Akci pořádal Český

červený kříž Prostějov, který propaguje dobrovolné dárcovství
krve již desítky let. Dobrovolně
darovat krev můžete i na již tradičních akcích ČČK – Daruj krev
s ČČK Prostějov, které jsou 3x do
roka. Informace o akci nejdete na
www.cervenykrizprostejov.cz nebo
v Prostějovských radničních listech.
Aktivity ČČK Prostějov finančně podporuje statutární
město Prostějov.
Ing. Lenka Černochová
ředitelka úřadu Oblastního
spolku ČČK Prostějov

Poděkování
Vyhodnocení soutěže „Jízda bez nehod“
Dne 02.01.2016 dojeli řidiči
osobní dopravy rozhodnou
hranici v soutěži
„Jízda bez nehod“
Kilián Ludovít
250 000 km
Kotýnek Petr
250 000 km
Mikulka Zdeněk
250 000 km
Navara Jan
250 000 km
Prucek Milan
250 000 km
Lumpe Antonín
500 000 km
Prečan Martin
500 000 km
Škurka Jaroslav
500 000 km
Hubený Roman
750 000 km
Strana 8

Prachař František
Vymazal Pavel

750 000 km
750 000 km

Kilometry bez dopravní
nehody dojedou
i řidiči nákladní dopravy
Egermajer Petr
250 000 km
Karger Marek
250 000 km
Kyselák Antonín
250 000 km
Rogl Pavel
500 000 km
Šrámek Radovan
500 000 km
Dospiva Vlastimil 2 500 000 km
Mlčák Jiří
3 000 000 km

Na Vánoce proběhl už desátý tradiční vánoční koncert
v kostele sv. Jana Nepomuckého
– U Milosrdných bratří. A jako
obvykle se setkal s velkým zájmem veřejnosti, nádherný
prostor chrámu byl zaplněn
téměř do posledního místa.
Ondřej a Anna Muchovi okouzlili úžasnou hrou na varhany
a Magdalena Vlasáková překrásným zpěvem. A jako každý rok, i tentokrát, se koncert
uskutečnil díky dotaci statutárního města Prostějova, kterému
tímto děkujeme za mnohaletou
finanční podporu.

Tomáš Strouhal
27. ledna 2016
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Informace

Hledejte ověřené informace na webových stránkách města Prostějova!

Nové webové stránky Statutárního města Prostějova nabízejí informace týkající se jak občanů města, samosprávy, tak i využití volného času.
Aktuální články naleznete v sekci „Aktuality“. Stačí ji rozkliknout a dozvíte se víc.
Čtěte a buďte v obraze, mějte informace, které jiným chybí: http://www.prostejov.eu/

16012531523

INZERCE

Střední odborná škola Prostějov
nám. Ed. Husserla 1, 796 55 Prostějov

tel.: 582 351 977
E – mail: sos@sosprostejov.cz, www. sosprostejov
otvírá ve školním roce 2016 -2017 tříleté obory vzdělání – zakončené výučním listem

CUKRÁŘ  ČALOUNÍK  ČÍŠNÍK  KUCHAŘ  PRODAVAČ
VÝROBCE KOŽEDĚLNÉHO ZBOŽÍ studijní stipendium
ŘEZNÍK studijní stipendium - obor přizpůsobený i pro dívky
čtyřletý obor vzdělání – zakončený maturitní zkouškou: KOSMETICKÉ SLUŽBY

16012531520

16012531516

Nástavbové studium pro absolventy oborů s výučním listem: PODNIKÁNÍ

27. ledna 2016

Celoživotní vzdělávání - akreditace pro obory:
Kuchař, Číšník, Cukrář, Řezník, Prodavač, Brašnář, rekvalifikační kurzy ve stejných
oborech + doplňkové jedno a vícedenní kurzy

Jsme střední roku Olomouckého kraje 2015
Den otevřených dveří 3. 2. 2016
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„Areál kláštera Milosrdných bratří řádu sv. Jana
z Boha v Prostějově“ v dokumentárním filmu
On-line premiéra nového
dílu cyklu PamátkyDnes proběhla 22. prosince 2015.
Interiérem kostela sv. Jana
Nepomuckého diváky tentokrát
provede P. Narcis Schön, tehdejší převor kláštera. Postavě převora propujčil hlas ostravský divadelní a rozhlasový herec Miroslav
Rataj. Diváci si epizodu mohou
užít ve 4K (UHD) rozlišení!
Významná barokní památka Kostel Svatého Jana Nepomuckého postavená v polovině
18. století je zapsaná na Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Dominuje závěru Svatoplukovy ulice v Prostějově a je
nedílnou součástí areálu kláštera Milosrdných bratří řádu sv.
Jana z Boha.

„Pro areál kláštera Milosrdných bratří řádu sv. Jana z Boha
jsou naplánovány dva díly cyklu.
Tato památka si to svým rozsahem a významem nepochybně
zaslouží. Netradičně premiérujeme nejprve druhou epizodu,“
řekl Ondřej Sovík, řežisér filmu.
„Časová a finanční náročnost přípravy historických podkladů, příprava scénáře, a následná produkce nám bohužel
neumožní realizovat oba díly
současně. Město Prostějov finančně přispělo na zpracování
epizody dokumentárního filmu
o přilehlém kostele Svatého Jana
Nepomuckého a části kláštera.
V průběhu zpracování historických rešerší se ukázalo, že takto obsáhlou a poutavou historii

není možné pojmout v rámci jednoho dílu. Proto jsme se rozhodli
realizovat nejprve film o přilehlém kostele, a teprve po získání
dalších finančních prostředků
od sponzorů dokončit první díl
o vzniku kláštera, o příchodu
a působení řádu Milosrdných
bratří v Prostějově,“ vysvětlil
Milan Kýr, produkční společnosti cine4net.
Na první díl zaměřený na
založení kláštera a počátky
působení řádu Milosrdných
bratří v Prostějově se diváci
mohou těšit na jaře 2016.
V roce 2015 projektu PamátkyDnes poskytlo podporu
Ministerstvo kultury České
Republiky, Arcibiskupství Olomoucké a agentura CzechTourism. Novinkou pro rok 2016 je
spolupráce na projektu s Katedrou UNESCO pro muzeologii
a světové dědictví FF Masarykovy univerzity v Brně.
Novou epizodu „Areál
kláštera Milosrdných bratří řádu sv. Jana z Boha (část
II.)“ mohou diváci zhlédnout prostřednictvím stránek
www.pamatkydnes.cz.
YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=hNOjLIUyup8.

-red-

Informace

Poděkování
Dne 15. 12. 2015 se v restauraci „U tří bříz“ v Prostějově konala
slavnostní schůze OO SPCCH v ČR za účasti náměstka primátorky
Jiřího Pospíšila, na které v rámci 25. výročí založení SPCCH v ČR
byli vyznamenáni někteří členové za svou dlouholetou dobrovolnickou práci pro zdravotně znevýhodněné a seniory. Jedná se o pí
Valentovou, pí Černohousovou a manžele Kubovy. Z rukou náměstka Jiřího Pospíšila a místopředsedy OO SPCCH Jar. Kuby obdrželi vyznamenaní stříbrnou jehlici s logem SPCCH a třemi českými
granáty. Všichni členové OO SPCCH dostali „Pamětní list“ za svou
dlouholetou dobrovolnickou práci. Děkujeme statutárnímu městu
Prostějovu a jeho představitelům za jejich dlouholetou podporu naší
činnosti pro zdravotně znevýhodněné, seniory a širokou veřejnost.

Černohousová Marie,
OO SPCCH Prostějov

Svědkové starých časů – unikáty ze sbírek muzeí Olomouckého kraje
Olomoucký kraj vznikl
v roce 2000 a jeho novodobá
historie není příliš dlouhá.
Mnohem delší jsou dějiny
osídlení území, na němž se
současný Olomoucký rozprostírá. Kraj je zřizovatelem celkem 6 muzeí, z toho je 5 vlastivědných a jedno speciální
zaměřené na dokumentaci silniční historie v České republice. Podobnou činnost rozvíjejí
pracovníci Archeologického
centra Olomouc a také Vědecké knihovny v Olomouci,
která uchovává písemné, literární a jiné památky od doby
středověku až po současnost.

Strana 10

Ve čtvrtek 14. ledna se uskutečnil ve Vlastivědném muzeu
v Olomouci, v sále Václava III.
křest knihy s názvem „Svědkové starých časů – 111 unikátů ze sbírek Olomouckého
kraje.“ Vydání této výpravné
obrazové publikace je splněním jednoho závazku, který si
Rada Olomouckého kraje dala
na počátku svého volebního
období pro oblast kultury.
Vedoucí oddělení kultury,
odboru kultury a památkové
péče kraje Pavel Hamza na
úvod křtu přivítal Radovana
Rašťáka, náměstka hejtmana
Olomouckého kraje, členy redakční rady publikace, autory
jednotlivých textů, ředitele
krajských muzeí a v neposlední řadě předsedu Komise pro
kulturu a památkovou péči
Rady Olomouckého kraje Josefa Augustina.
Radovan Rašták úvodem
svého
vystoupení
uvedl:
„V knize je celkem 111 předmětů, nebo jejich souborů,
což je reprezentativní výběr
zastupující 2.613.355 sbírkových předmětů shromážděných
a uchovávaných v muzeích našeho kraje a 2 188 930 knih ve
fondu Vědecké knihovny v Olomouci.“

Smyslem knihy je populární
a přístupnou formou představit pomocí nejcennějších
předmětů sbírky Olomouckého kraje. Čtenář na jednom
místě najde sumář pokladů
ukrytých v muzeích a knihovně Olomouckého kraje. Nejde
však jen o přehled sbírkových
předmětů představených fotografiemi, ale i o jejich příběhy, nálezové okolnosti,
vztah k vlastníkům, užitnou
hodnotu a zasazení do dobo-

vého kontextu. Autory těchto
textů jsou odborní pracovníci osmi paměťových institucí
Olomouckého kraje, kterými
jsou Archeologické centrum
Olomouc, Muzeum a galerie
v Prostějově, Muzeum Komenského v Přerově, Vědecká
knihovna v Olomouci, Vlastivědné muzeum Jesenicka,
Vlastivědné muzeum v Olomouci, Vlastivědné muzeum
v Šumperku a Muzeum silnic
ve Vikýřovicích u Šumperka.

„Vydali jsme knihu jako informaci o pokladech za zdmi kulturních organizací Olomouckého kraje, ale především jako
pozvánku obyvatelům kraje
i jeho hostům, k návštěvě našich
muzeí a knihovny.“ sdělil Radovan Rašťák. „Věřím, že tato kniha může být jedním z důvodů,
proč se do kulturních organizací
Olomouckého kraje osobně podívat. Rozhodně za to stojí.“
Knihu doplňuje i osm medailonů organizací představujících své sbírky a fondy a resumé v angličtině, němčině
a polštině.
Na závěr tohoto slavnostního aktu knihu pokřtili
Radovan Rašťák společně
s Pavlem Hamzou, členy redakční rady a autory jednotlivých textů.
Kniha Svědkové starých
časů - 111 unikátů ze sbírek
Olomouckého kraje se bude
prodávat za symbolických
111 korun a bude k dostání
v muzeích Olomouckého kraje, Vědecké knihovně, vybraných informačních centrech
a vybraných knihkupectvích.
V Muzeu a galerii v Prostějově byl započat prodej této
významné publikace dnem 20.
ledna.
-jag27. ledna 2016
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Informace

Policie udělila medaile a ocenění
V pátek 15. ledna 2016 proběhl v prostorách
obřadní síně Magistrátu města Prostějova slavnostní ceremoniál Vyhlášení nejlepších policistů a pracovníků Územního odboru Prostějov
za rok 2015, v rámci kterého byla oceněna příkladná práce příslušníků a zaměstnanců Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje,
Územního odboru Prostějov. Byly vyhlášeny
kategorie nejlepší policista roku 2015, zaměstnanec roku 2015 a velitel roku 2015.
Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili senátorka Božena Sekaninová, poslanec Pavel Holík, 1. náměstek primátorky statutárního města
Prostějova Ing. Zdeněk Fišer, starostka města
Němčice nad Hanou paní Ivana Dvořáková,
starosta města Plumlov Adolf Sušeň, starosta města Konice pan František Novák, ředitel
Krajského ředitelství policie Olomouckého
kraje plk. Mgr. Tomáš Landsfeld, zástupci integrovaného záchranného systému a další vzácní
hosté.
Slavnostní akt zahájil vedoucího Územního
odboru Prostějov plk. Mgr. Pavel Novák, který
mimo jiné poděkoval zástupcům složek Integrovaného záchranného systému a zástupcům
veřejné správy za spolupráci a policistům za
dosažené výsledky v uplynulém roce.
Následoval projev ředitele Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje plk. Mgr. Tomáše
Landsfelda a slova se též ujal 1. náměstek primátorky statutárního města Ing. Zdeněk Fišer.
Nejlepšími policisty roku 2015 se stali:
za Obvodní oddělení Prostějov 1:
nprap. Bc. Josef Charvát a pprap. Pavel Vaněk
za Obvodní oddělení Prostějov 2:
prap. Bc. Tomáš Kučera
za Obvodní oddělení Konice:
prap. David Kvapil
za Obvodní oddělení Němčice nad Hanou:
nprap. Ing. Radomír Bábek
za Obvodní oddělení Plumlov:
nprap. Zdeněk Neubauer
Nejlepším policistou dopravního inspektorátu
za rok 2015 se stal:
npor. Bc. Pavel Konevič
Nejlepším policistou Oddělení obecné kriminality SKPV za rok 2015 se stal:
por. Miroslav Otruba, DiS.
Nejlepším policistou Oddělení hospodářské
kriminality SKPV za rok 2015:
por. Mgr. Petr Dočkal
Zaměstnancem roku 2015 se stala paní Bc.
Alena Nezhybová – personalistka odboru personálního Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, která zajišťuje komplexní personální
činnost Územního odboru Prostějov. Po celou
dobu pracovního poměru dosahuje příkladných
pracovních výsledků, je aktivní, iniciativní, velmi
ochotná a pro útvary Územního odboru Prostějov je trvalým přínosem.

Velitelem roku 2015 se stal npor. Mgr. Bc.
Leo Haluza – vedoucí Oddělení obecné kriminality SKPV, pod jehož vedením došlo k dalšímu zkvalitnění operativní i pátrací činnosti
a vyšetřování. Ve vedení uplatnil i dlouholeté
zkušenosti z vyšetřování trestné činnosti páchané na nezletilých a mladistvých osobách, kde
uplatňuje i své zkušenosti z předešlé pedagogické činnosti.
Medaile PČR Za věrnost III. stupně byly uděleny:
nprap. Jaromíru VOZIHNOJOVI
prap. Michalu DOČKALOVI
medaile byly uděleny za dlouhodobé a iniciativní dosahování velmi dobrých pracovních výsledků a déle jak 10 let trvání služebního poměru.
Medaile PČR Za věrnost II. stupně byly uděleny:
npor. Mgr. Bc. Leo HALUZOVI
npor. Mgr. Romanu ŠEVČÍKOVI
por. Ing. Jaroslavě GRULICHOVÉ
nprap. Ivo GRYDILOVI
prap. Tomáši MENŠÍKOVI
medaile byly uděleny za dlouhodobé a iniciativní dosahování velmi dobrých pracovních výsledků a déle jak 20 let trvání služebního poměru.
Čestná medaile PČR byla udělena:
por. Ing. Michaelu VAFKOVI
medaile byla udělena za dlouhodobé a iniciativní dosahování velmi dobrých služebních výsledků a za prosazování dobrého jména Policie
České republiky.
Dále byly uděleny medaile ředitele Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje za dlouhodobé a iniciativní plnění úkolů nad rámec služebních povinností, za aktivní podíl a vynaložené
úsilí při prosazování dobrého jména krajského
ředitelství.

Čestnou medaili PČR převzal z rukou vedoucího ÚO Prostějov
plk. Nováka Michael Vafek.

Medaili ředitele Krajského ředitelstv policie Olomouckého kraje přebírají npor. Mgr. Marek Horák a npor. JUDr. Leo Navrátil.

Medailemi byli vyznamenáni:
npor. Mgr. Marek HORÁK
Obřadní síň prostějovské radnice byla zaplněna oceňovanými
npor. JUDr. Leoš NAVRÁTIL
policisty a nejlepšími pracovníky PČR.
nprap. Aleš FRANC
nprap. Pavel HLOCH
por. Bc. Pavel KARÁSEK
nprap. Bc. Libor ŠKOBRTAL
prap. Josef PERLOVSKÝ
Slavnostní ceremoniál uzavřel vedoucí územního odboru, který jako zvláštní výraz poděkování za dlouholetou spolupráci, výrazný podíl na
upevňování veřejného pořádku, BESIPu a prosazování dobrého jména Policie České republiky
i Územního odboru Prostějov věnoval pamětní
plaketu panu Miroslavu PIŠŤÁKOVI.
Kulturního vystoupení se ujali žáci Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose
v Prostějově, kterým patří upřímné poděkování, Nejlepšímu policistovi obvodního oddělení Plumlov nprap.
neboť svými vystoupeními zpříjemnili slavnostní Zdeňku Neubauerovi poblahopřál i 1. náměstek primátorky
den. 
-red- Zdeněk Fišer.

Medailí PČR za věrnost II. stupně byli oceněni (zleva): npor. Leo Haluza, npor. Roman Ševčík, por. Bývalý primátor Miroslav Pišťák obdržel pamětní plaketu ÚzemJaroslava Grulichová, nprap. Ivo Grydil, prap. Tomáš Menšík.
ního odboru PČR Prostějov.
27. ledna 2016
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Malé zamyšlení nad článkem Ano, bude (letos) líp? Asi nebude. Bohužel
o v.e u

z jednoho regionálního periodika
Paskvil plný chyb
Tak by se dal nazvat článek, který vyšel
nedávno v jednom z regionálních periodik,
a které mapuje rok od posledních komunálních voleb v Prostějově. Jedna z významných
představitelek prostějovské opozice v něm
vykreslila, jak je v podstatě v našem městě vše
špatně, jak je nutné opouštět jednání zastupitelstva před hlasováním o nejvýznamnějším
dokumentu pro chod města – tedy o rozpočtu,
prostě proto, že opozice přece musí držet
spolu! Zajímavé přiznání, ovšem slib člena
Zastupitelstva města Prostějova, který složili
jak koaliční, tak opoziční zastupitelé neříká nic
o „držení spolu“, ale o tom, že svoji funkci bude
zastupitel/ka vykonávat svědomitě, v zájmu
města a jeho občanů … ). Ono „držení spolu“
a odchod z jednání před schválením rozpočtu
tak bylo dle mého názoru v přímém rozporu se
slibem jednat v zájmu občanů a města (spíše to
připomíná snahu „čím hůř, tím líp …).
Ale podívejme se na některá „fakta“ z onoho textu (mimochodem obohaceného i o gramatické chyby – což nedokážu posoudit, zda
hrubky a nelogické větné konstrukce vzešly
vždy z pera paní zastupitelky nebo novináře či
editora, který toto dílo pustil do novin i na web
periodika).
Paní zastupitelka například tvrdí, že úroveň
informovanosti obyvatel města Prostějova se
nezvýšila a dokládá to mimo jiné na skutečnosti,
že na webu města se nezobrazují v rubrice „Dotazy“ samotné dotazy, ale jen odpovědi. Tento

aréna, ve které se odehrává stínové opodivadlo.
Často nedůstojné. Za kulisami se pak ostýchavě
krčí pravý důvod onoho divadelního scénáře: herce na forbíně je třeba vyměnit, na co sáhnou, dělají
blbě. Ti správní pašáci jsme přece my. Stačí trocha
zjednodušení a hříšníkovy poklesky lze šmahem
připsat někomu jinému. Koho příkladně zajímá,
že kauza „Manthellan“ má svůj reálný počátek
v roce 2008 a že u jejího zrodu stáli politici s jinou
barvou dresu než politici, kteří jsou dnes nepokrytě
ostouzeni, když je jim připisována výhradní vina za
současný neutěšený stav. Z úst současných opozičních zastupitelů jsem neslyšel žádné hlasité reminiscenční úvahy na toto téma. Závidím jim jejich
jednoznačná stanoviska. Jsem si zcela jist, že být na
místě současného vedení, byli by ve svých úsudcích
mnohem opatrnější. Což platí i o jiných „žhavých“
tématech. To je jen jeden příklad. Ten nejnovější,
sugestivní, veřejnost manipulující jsem zaregistroval v jednom regionálním deníku před několika
málo dny. Nevěřil jsem, že politický subjekt s ambicemi účasti na řízení města, je schopen předložit
jménem svého představitele veřejnosti něco tak
neseriózního a v řadě ohledů vzdáleného realitě,
o pravdě nemluvě. Nebudu spekulovat o důvodech
takovéhoto počínání. Ale ono je to nakonec jedno. A tím se se obloukem vracím k začátku mého
povídání. Naše opozice pravděpodobně hledala
inspiraci pro svou komunální politickou strategii,
v Machiavelliho nejznámějším díle Vladař: „Účel
světí prostředky“...nevypadá to tedy, že letos bude
na prostějovském politickém kolbišti líp. Uvidíme.
Vymezený prostor V RL neumožňuje delší text,
a tak konkrétní reakci na zmíněný článek najdete
na webu města v rubrice Na pravou míru. 

S úctou -j.šlambor- (radní)

16012531525

16012531515

INZERCE

nesmysl opakovali zástupci opozičních klubů
na setkání s primátorkou Alenou Raškovou již
vícekrát. Není mi známo, zda zastupitelé, kteří
tvrdí, že rubrika „Dotazy a odpovědi“ skutečně
obsahuje pouze odpovědi, neumějí příslušný
odkaz rozkliknout nebo zda myslí zcela vážně,
že by opravdu taková rubrika na městském
webu existovala. Zodpovědně říkám, že ani na
minulém ani na současném webu nikdy nechyběly a ani nechybějí původní otázky, k nimž jsou
přiřazeny odpovědi (rubrika Dotazy a odpovědi bez dotazů by poněkud postrádala smysl…!).
Domnívám se, že paní zastupitelka je někým
naočkována, aby tuto – čtenář promine – hloupost prostě opakovala, aniž by si zjistila skutečný
stav věci. Možná měla na mysli jinou rubriku,
v níž se uvádějí některé nesmysly z novin či sociálních sítí na pravou míru, ale to rozhodně není
rubrika Dotazy a odpovědi…
A tak je to i s dalšími „fakty“ z bilančního
pseudočlánku paní opoziční zastupitelky. Místo
ověřených faktů je text plný demagogie a stokrát
opakované lži, která se, jak bohužel z historie
víme, může stát pravdou.
Nezbývá tedy než apelovat alespoň na čtenáře, aby si, v případě, že je chod města Prostějova
zajímá, fakta ověřovali, když už to nedělají někteří zastupitelé, a nevěřili pouze laciným proklamacím opakovaným stále dokola stejnými
lidmi z opozice…
Mgr. Jiří Pospíšil,
náměstek primátorky
(více se tématu budeme věnovat
na www.prostejov.eu – Na pravou míru)

Tak nám začal šestnáctý rok třetího tisíciletí.
Jaký bude? To se teprve uvidí. Soudě podle toho,
co se odehrávalo v tom minulém, není přílišný optimismus na místě. Homo sapiens sapiens (člověk
rozumný) opět dokazoval, že toto pojmenování
je, mírně řečeno, nepřiléhavé. Druh technologicky
na vysoké úrovni, zejména při vymýšlení nástrojů
ničení, myšlením mnohdy na úrovni doby kamenné. A to dost možná pravěkým lidem křivdím. Ale
o tom dnes nechci mluvit. Jen jsem chtěl připomenout, v jaké době je život každého z nás zarámován.
A to i těch z nás, kteří žijí v relativním blahobytu.
Ta atmosféra nejistoty a dnes i oprávněného strachu z budoucnosti nás nemůže nepoznamenat.
Nežijeme ve vakuu. Dospěli jsme do stadia relativizace prakticky veškerých hodnot, takže je možné
zaměňovat cokoli ve svůj protiklad. Černé vydávat
za bílé, tmu za světlo, dobro za zlo, pravdu za lež.
Příkladů je bezpočet. Jsme zahlceni informacemi
a jen málokdo se dokáže v té změti útočící na nás
ze všech stran, orientovat. Šermujeme termíny,
kterým mnohdy nerozumíme a z kterých se stala
klišé, vyprázdněné pojmy, které lze naplnit účelově
přizpůsobeným obsahem… Co mě vede k takovýmto pochmurným úvahám? Mnohé. Například
i roční zkušenost z práce ve vedení města. Nečekal
jsem, po osmi letech působení v pozici řadového
opozičního zastupitele, kdy jednání probíhala až
na nepatrné výjimky v korektním a troufám si říci,
že i přátelském duchu, změnu, která nastala po
posledních volbách. Totální obrat o sto osmdesát
stupňů. Místo smysluplné kooperace, konfrontace.
Hlavním cílem, dokonce veřejně deklarovaným,
některých stran a hnutí se stalo rozbití koalice.
Zbraně se tedy volily a volí v souladu s tímto východiskem. Z jednání zastupitelstva se mnohdy stává
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Významné stavebně investiční akce roku 2015
V roce 2015 bylo realizováno množství investičních akcí.
Finanční objem těchto stavebních akcí přesáhl 200 mil. Kč. Téměř 35 mil. Kč bylo získáno formou dotací.
Revitalizace nám T.G. Masaryka

Regenerace sídliště Tylova

Byly provedeny stavební úpravy, které obnášely mimo jiné realizaci nové žulové dlažby, závlahy, podzemních elektrorozvaděčů, veřejné osvětlení a výsadba
stromů, založení trávníků a záhonů. Celkové náklady dosáhly 26 mil. Kč. Příspěvek Regionálního operačního programu Střední Morava činil 14 mil. Kč.
Stavbu provedla firma Skanska a.s.

V rámci investiční akce byla vybudována komunikace, chodníky, parkoviště,
veřejné osvětlení a provedena výsadba stromů a keřů. Celkové náklady činily
cca 7,7 mil. Kč. Práce provedla firma Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby
s.r.o. Brno.

Cyklistická stezka Martinákova – Pod Kosířem

Rekonstrukce hřiště ZŠ Palackého

Byl vybudován další navazující úsek cyklistické stezky v celkové délce téměř
200 m včetně chodníku, veřejného osvětlení, výsadby stromů a úpravy veřejného prostranství za místní prodejnou. Finanční náklady činily téměř 1,5 mil.
Kč. Stavbu realizovala firma A.S.A. TS Prostějov.

V rámci investiční akce byla provedena rekonstrukce stávajícího hřiště spolu
s navazujícími prostory. Celkové náklady přesáhly 5 mil Kč. Realizovala firma
Pozemstav Prostějov a.s.

Energeticky úsporné opatření MŠ Fanderlíkova

Cyklistická stezka Šmeralova – Anenská

Za příspěvku Operačního programu životního prostředí ve výši 2,1 mil. Kč bylo
provedeno energeticky úsporné opatření MŠ Fanderlíkova. Celkové náklady
činily 3,5 mil. Kč. Stavbu realizovala firma PSS Přerovská stavební a.s.

Byl vybudován další navazující úsek cyklistické stezky v délce
700 m. Celkové náklady činily cca 6 mil. Kč. Příspěvek Olomouckého kraje činil
1,9 mil. Kč. Stavbu realizovala firma Skanska a.s.

27. ledna 2016
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Prostějov – město s dobrou adresou Quo vadis, Prostějove?

Prostějov byl již od konce 19.
století vzhledem k své příhodné poloze považován za město
cyklistiky. Kolo sloužilo nejen
jako dopravní prostředek na
cestě do práce, ale také jako
atraktivní sportovní nářadí.
Vzpomeneme na významné
úspěchy prostějovských cyklistů
na silnici i na dráze. Málokteré
město se mohlo pyšnit velodromem a tak silným cyklistickým
zázemím. Postupem času nám
přibyla potřeba rekreačních
a relaxačních aktivit. Stále více
lidí se obrací ke kolu nejen
jako k dopravnímu prostředku.
Vzhledem k rostoucímu množství automobilů ve městě, které
zamořují životní prostředí, vytváří problémy na komunikacích
a zabírají čím dál větší plochy pro
parkování, je zájmem každého
města vytvářet podmínky pro to,
aby lidé kolo používali jako dopravního prostředku při jízdě do
zaměstnání, pro zajišťování nákupů a dalších potřeb. Dopravního prostředku nehlučného,
ekologicky čistého, nezamořujícího životní prostředí, tichého,

relativně bezpečného, přístupného všem věkovým a sociálním
skupinám. Navíc nenáročného
na prostor a v neposlední řadě
zlepšujícího fyzickou kondici
cyklisty. Dopravního prostředku, který je současně velice oblíbenou relaxační a rekreační
potřebou.
Záleží nám na městě, kde žijeme. Máme zájem budovat město
s dobrou adresou. Jsme občané,
kteří chtějí zlepšovat prostředí ve
svých městech. Víme, že jízdní
kola sem patří stejně jako veřejná doprava, pěší a automobily.
Město se snaží budovat cyklostezky, jako jednu z podmínek
rozvoje cyklistiky. Domnívám
se ale, že je třeba dělat pro tuto
oblast víc. Města, která problematiku rozvoje cyklodopravy
řeší komplexně a systémově se
sdružují v Asociaci měst pro
cyklistiku. Asociace měst pro
cyklisty je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob.
Členy Asociace jsou obce, města,
svazky a neziskové organizace.

Činnost Asociace je založena
především na aktivitě starostů,
primátorů a členů zastupitelstev
obcí a měst, kteří se nad rámec
svých povinností věnují i obecným problémům spojených
s městskou mobilitou a otázkami dopravy. Je to organizace,
která chce budovat integrovanou
dopravu, ne rozdělovat obyvatele
na cyklisty a řidiče. Podílí se na
přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření týkajících se oblasti městské
mobility, chce být partnerem pro
vládní i parlamentní politickou
reprezentaci. Mezi městy asociace najdeme Olomouc, Přerov,
Kroměříž, Brno, Prahu a další,
ale Prostějov, město cyklistiky,
tam nenajdeme. Domnívám se,
že Prostějov do Asociace cykloměst patří a v co nejbližší době
se stane jejím dalším řádným
členem, aby mohlo využívat její
podporu při rozvoji města.
Ing. Jaromír Hruban
Místopředseda místní
organizace ANO 2011
Člen komise rady města
Prostějova pro dopravu

Směřování Prostějova 2016
a Změna pro Prostějov

Během posledního loňského
zasedání zastupitelstva došlo
k nezvyklému kroku většiny
opozičních zastupitelů - kompletní kluby Změny pro Prostějov, TOP 09, ODS a polovina
klubu ANO opustili jednání
zastupitelstva. Zdánlivě banálním důvodem pro tento krok
bylo nezvolení zástupce ODS
do finančního výboru města.
Důvody k tomuto kroku byly
přece jen trochu širší a z našeho
pohledu je na místě korigovat
mírně řečeno zavádějící mediální obraz, vytvářený Prostějovským večerníkem, spoluvlastněným jedním z radních
města.
Prosazujeme dlouhodobě poměrné zastoupení ve výborech
a komisích města. Tento princip
patří k demokratické tradici a ke
slušné politické kultuře, kterou je
nutné dodržovat jak opozicí, tak
koalicí, a to po více než jen jedno
volební období.
Paní primátorka přislíbila
vstřícnější přístup k opozici. Ze
slibu zbylo pouze to, že opozicí
navrhované body projednání
bývají na rozdíl od období pana
Pišťáka zařazeny na jednání.
Nicméně bez diskuze a racionálních argumentů bývají silou
18 hlasů smeteny ze stolu. Na
semináři k rozpočtu jsme měli
jako opozice několik připomínek
Strana 14

a návrhů změn. Nejen, že nebylo
nic z našich návrhů přijato, ale
dokonce koalice v místním tisku lživě tvrdila, že opozice nemá
k rozpočtu připomínky žádné.
Koalice má samozřejmě právo
vládnout svoji většinou, nicméně
právě v demokratických zemích
platí princip, že na dlouhodobých
koncepčních a strategicky důležitých rozhodnutí se nachází shoda
a kompromis právě i s opozicí.
Zabrání se tak významným ekonomickým i neekonomickým
ztrátám (zakázka komunální
služby, Manthellan, Jezdecká kasárna).
Tento krok nebyl pouhou reakcí na nezvolení Ing. Sokolové za
člena finančního výboru města,
ale důrazným upozorněním na
to, že odmítáme být nadále pouhou trpěnou přítěží legitimizující
koaličních rozhodnutí.
V roce 2016 bychom rádi
prosadili další návrhy směřující
k větší otevřenosti magistrátu ve
vztahu k občanům. Opakovaně předložíme na zastupitelstvu
návrh, po vzoru většiny statutárních měst, na zřízení oficiálních
profilů města na sociálních sítích,
což může značně zefektivnit informovanost občanů o krocích
magistrátu a zvýšit zájem a chuť
občanů podílet se na chodu našeho města. Dále opět navrhneme
povinné zveřejňování VŠECH

smluv v registru smluv a podpoříme zřízení institutu městského
architekta s adekvátními pravomocemi. Rádi bychom dosáhli
takového stavu věci, že zásadní
rekonstrukce a stavební zásahy
do tváře města nebudou předkládány občanům na poslední
chvíli a v podstatě bez možnosti
jakkoliv ovlivnit výsledek, ale že
bude vypracována dlouhodobá
koncepce a jednotlivé zásadní
projekty projdou nejprve architektonickou soutěží s nezávislou
hodnotící komisí a všechny návrhy budou samozřejmě zveřejněny v takovém termínu, aby se
k nim mohla vyjádřit i široká veřejnost. V dnešní době tomu nic
nebrání.
Navrhneme také vyčlenění určité částky pro participativní část
rozpočtu, aby si mohli sami občané zvolit, na jaké investice by měly
být peníze uvolněny. Pro začátek
by mohly být použity finance
z rozpočtové rezervy rady města a po vyhodnocení zkušeností
bychom pak rádi viděli samostatnou položku v rámci rozpočtu
města na další roky.
Jsme přesvědčeni, že transparentní fungování vedení města
a dostatečně a včas informovaní
občané tvoří nezbytný předpoklad k tomu, aby se z Prostějova
stalo moderní a inovativní město.
 Klub Změna pro Prostějov

Kam kráčíš, Prostějove?
Nelehká otázka, nelehká odpověď. Přeci jen, kráčíme
tam, kam nás vedou naše
rozhodnutí. Na prahu roku
je dobré se nejen ohlédnout,
ale z ohlédnutí se poučit.
Jedno trefné přísloví nabádá:
„Dvakrát měř, jednou řež!“ Je
to moudré přísloví, protože
představuje jednoduchý algoritmus, jak se varovat chyb,
jak žít dobře, co nejlépe.
Jako zastupitelé jsme přijali
tu výsadu a zodpovědnost zároveň, že dáváme dnes a denně svou prací pro tebe, Prostějove, tvým krokům směr
a titulní otázce odpověď! Ruku
na srdce, Prostějove! Kolikrát
bylo na cestě minulým rokem
měřeno s pečlivostí, kterou si
zasloužíš?
Díváme se do budoucnosti označené znamením 2016
s nadějí, že naše práce není

marná. Slibujeme, že než
řízneme, změříme! Raději
vícekrát. S každým chceme
na takto postaveném základě spolupracovat. S každým
chceme diskutovat jeho měření. Jen tak budou naše rozhodnutí moudrá, ve tvůj prospěch,
drahý Prostějove. Je-li mezi
námi rozdíl pohledu, může se
najít i rozdíl míry. Potom je zapotřebí trpělivě hledat a najít
to správné řešení výzev, které
před nás život postaví. Měřítkem jeho správnosti je číslo
35. Má-li výsledek měření podobu 18:17, přichází na řadu
otázka:
Quo vadis, Prostějove?
Přejeme Vám, milí spoluobčané, vše dobré, pevné zdraví,
moudrost a naději.
Václav Kolář, Aleš Nevrla
a Aleš Matyášek,
zastupitelé za TOP 09
a nezávislé Prostějovany.

Vyjádření města Prostějova
k údajnému nezohlednění
změn navrhovaných opozicí
v rozpočtu na rok 2016

Do rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2016
byly zapracovány oficiálně vznešené požadavky, které vyplynuly při projednávání a schvalování rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2016 na ZMP dne 14. 12.
2015, a to:
Schváleno usnesení č. 15286:
Zastupitelstvo města Prostějova s c h v a l u j e
pozměňovací návrh Ing. Kousala, a to převedení částky 5
mil. Kč z náměstí Padlých hrdinů na náměstí Poděbradovo.
Schváleno usnesení č. 15287:
Zastupitelstvo města Prostějova s c h v a l u j e
pozměňovací návrh Ing. Kousala, a to, částka
400 000 Kč, určená na PD křižovatky na Poděbradově náměstí bude převedena na náměstí Padlých hrdinů tak, aby
tam bylo i rameno do Českobratrské ulice.
Jiné oficiální požadavky, jimiž by se Zastupitelstvo města Prostějova dne 14. 12. 2015 zabývalo při schvalování rozpočtu
statutárního města Prostějova pro rok 2016, vzneseny, nebyly.
Možná také proto, že část opozice před projednáním tohoto
dokumentu, jednací sál opustila. 
Mgr. Jana Gáborová,
redaktorka PRL

Oživení náměstí

V období prosince a ledna jsme
pozitivně hodnotili ledové kluziště
na náměstí T. G. Masaryka, které
přilákalo stovky dětí i dospělých.
Pro pokračování oživení našeho
nově zrekonstruovaného náměstí
navrhujeme trvalé umístění pódia
v části u staré radnice – dnešního
muzea.
Pódium plné prostějovských
talentů
Stálé pódium významně zlevní organizování všech možných
kulturních akcí, ať už koncertů renomovaných i místních kapel, vystoupení dětí ze ZUŠ a mnoha kul-

turních spolků z Prostějova a okolí.
Na září potom navrhujeme
uspořádat festival prostějovských
pěveckých sborů včetně základních
škol. Prostějov má krásné náměstí,
které má potenciál přilákat návštěvníky nejen z města i širokého okolí.
Mezi Prostějovany je navíc tolik
nadaných a talentovaných lidí, že je
předem jasné, že se pódium podaří
dlouhodobě využít. Proto neváhejme a tenhle nápad realizujme!
Tomáš Blumenstein,
Milada Sokolová,
Zastupitelský klub Občanské
demokratické strany
27. ledna 2016
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35 zastupitelů…
Milí čtenáři, název článku,
není název nového westernu natočeného na prostějovském zastupitelstvu. Přesto nebo právě
proto a kolegové mi prominou,
že hýřím zatím novoročním
optimismem, malé ohlédnutí.
Na posledním zastupitelstvu
14. 12. 2015 „byly kolty proklatě
nízko“. Zazněla také slova z řad
lidí, kterých si vážím.: „na KDU
jako opozici nebyl nikdy spoleh,
pokud zůstanete na zasedání,
jste zrádci, měli jste se lépe domluvit“ Na čem? Snad ještě lze
přijít nejen do zastupitelstva
s vlastním názorem.
Původně jsem se domnívala,
že 35 zastupitelů bude na předchozích zastupitelstvech hovořit
k různým problémům, různě,
ale ouha. Chápu, byť mi to někdy dělá obecně vzato problém,
existuje stranická linie. Pokud
strana, klub zaujme názor, měli
by ho ostatní členové či zastupitelé, té či oné strany, hnutí,
respektovat a dodržet. Přiznám
se bez mučení, že mě to někdy
dělá problém. Můj názor někdy
nemusí korespondovat, s danými názory strany (obecně vzato,
nevztahuji pouze na Prostějov).

Ne nadarmo jsem někdy nazývána v odborných kruzích
„Rebelka z Moravy“. Ale na
straně druhé, už naši předkové
vyslovovali své názory a nejen
v domácích kotlinách. Přestože
mi někdy naše zastupitelstvo
připadá, jako rétorická cvičení
senátu Říše římské a kolegové
se neurazí, převážně stále týchž
pánů napříč politickými spektry. Nehodlám však svou snahu,
aby něco po našem působení
v tomto zastupitelstvu zůstalo,
vzdát.
Příjemně mne překvapil
hlas a nejen hlas i názory kolegy Františka Jury z ANO, který
při možnosti hovořit, hovořil
jasně, věcně a s výsledkem.
Bylo by přínosné, kdyby hovořili i ostatní zastupitelé zavázaní
koaliční smlouvou, kteří svůj
názor nevyjadřují.
Nechci,
aby tento článek vyzněl v něčí
prospěch či neprospěch. Chtěla jsem sdělit, že poslanci za
KDU-ČSL neodešli na protest
z jednání Zastupitelstva města
Prostějova proto, že jsme chtěli
dále jednat. Výrazným úspěchem kolegy Petra Kousala je
přesunutí financí v rozpočtu na

2016 z akce, která se neuskuteční a to z uvažovaného rondelu
nám. Padlých hrdinů na obdobnou akci na nám. Poděbradovo.
Také stále věřím, že na přetřes
přijdou i jiné kauzy, než je prostějovská klasika. Za KDU-ČSL,
tak jsme jednali na předchozích
schůzích, jsme pro rekonstrukci stávajícího Kulturní domu
a opravdu smysluplné využití
jeho okolí. A ohledně kasáren,
nestranný seminář nezazněl,
stav budovy je opravdu tristní,
kdo to zavinil, to dobře ví.

Už v předchozích článcích
jsem psala, že do zastupitelstva
jsme nešla s tím, abychom měli
označení „opozice či koalice“.
Můj nevlastní otec, dej mu
Pán Bůh věčnou slávu, říkával: Když byly oslavy 1. Máje
v době 1. republiky, tak z jedné
strany šli do centra města socialisté, z druhé lidovci, z další
pak komunisté a další strany,
různé názory, různí lidé. Na
náměstí se vymluvili i ostré slovo padlo, o ránu nebyla někdy
nouze. Pak šli dle jeho vzpomí-

nek do hospody a vzájemnou
svornost spolu měli. Nechci
nabádat k zevšeobecnění problémů, návštěva osvěžovny
problémy nevyřeší, ale přesto
jednání jsou stále nutná.
Kdyby se mi např. podařilo alespoň, aby byly chodníky
na uvedené části Čechovic od
obchodu směrem k Domamyslicím nebo byla realizována rekonstrukce chodníků na Trávnické, kde bydlím, byla bych
tomu ráda, ani tam nemusím
mít pamětní desku.
Milí čtenáři, dovolím si
pozvat Vás všechny společně
s Okresním i Městským výborem KDU- ČSL na 70. ples
KDU ČSL v Prostějově, který
se uskuteční 30. 1. 2016 v Národním domě od 19. hodin.
Cena vstupenky je 150 Kč
a mimo kanceláře KDU ČSL na
Vápenici, kde bude prodej každé pondělí, středu od 9-16 hod,
lze lístky zakoupit i v předprodeji Městského divadla Prostějov.
Tak ať se nám v roce 2016
s pomocí Boží daří.
MVDr. Zuzana Bartošová,
zastupitelka KDU-ČSL

INZERCE

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.
27. ledna 2016
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STATUTÁRNÍ MÌSTO PROSTÌJOV
Magistrát mìsta Prostìjova, odbor školství, kultury a sportu

ZÁPIS

ákù do prvních roèníkù základních škol pro školní rok 2016/2017
se v souladu s § 36 odst. 4) zákona 561/2004 Sb., o pøedškolním, základním, støedním,
vyšším odborném a jiném vzdìlávání v platném znìní

koná v pátek 5. února 2016 od 12:00 – 18:00 hodin
Spádové obvody základních škol jsou obecnì závaznou vyhláškou è. 7/2009, kterou se stanoví spádové obvody
základních škol v územním obvodu statutárního mìsta Prostìjova, ve znìní pozdìjších pøedpisù, stanoveny takto:
I. OBVOD
sídlištì Svobody
pro Základní školu a mateøskou školu Jana elezného
Prostìjov
- opìt otevøena jedna 1. tøída s nabídkou rodièi placených
kurzù angliètiny a matematiky

II. OBVOD
5. kvìtna
Aloise Krále
Antonína Slavíèka
Balbínova
Beskydská
Bohumíra Dvorského
Borová
Bratøí Èapkù
Bøezinova
Cyrila Boudy
Èeská
Ès. odboje
Demelova
Dolní
Dr. Uhra
Drustevní
Dvoøákova
Elišky Krásnohorské
Esperantská
Finská
Foerstrova
Gabriely Preisové
Gen. Sachera
Habrová
Hliníky
Hradební
Husovo nám.
Hybešova
Ivana Olbrachta
J. V. Myslbeka
Jana Rokycany
Janáèkova
Jaroslava Køièky
Jaselská
Javoøíèská
Jezdecká
Josefa Hory

-

Aloise Fišárka
Anenská
Arbesovo nám.
Barákova
Bezruèovo nám.
Bohumíra Šmerala
Boeny Nìmcové
Brnìnská
Budovcova
Èechovická
Èeskobratrská
Daliborka
Divišova
Domamyslická
Drozdovice
Duhová
Dykova
Emila Králíka
Fanderlíkova
Floriána Nováka
Francouzská
Gen. Dudy
Hacarova
Havlíèkova
Hlouèelní
Hrázky
Hvìzda
Chodská
Jabloòová
Jana Kuchaøe
Jana Švermy
Jana Köhlera
Jaroslava Kuèery
Jasmínová
Jeèmínkova
Jihoslovanská
Josefa Lady

Akátová
Anglická
Atletická
Belgická
Blahoslavova
Bohuslava Martinù
Brandlova
Brodecká
Bulharská
Èechùvky
Ès. armádního sboru
Dìlnická
Dobrovského
Dr. Horáka
Druební
Dukelská brána
Edvarda Valenty
Erbenova
Filipcovo nám.
Floriánské nám.
Fügnerova
Gen. Kraváka
Hanaèka
Hlaváèkovo nám.
Holandská
Husitská
Hyacintová
Italská
J. B. Pecky
Jana Olivetského
Jana Zrzavého
Jaroslava Kaštila
Jasanová
Javorová
Jeèná
Jiráskovo nám.
Josefa Suka

Joštovo nám.
Jungmannova
K rybníku
K. H. Kepky
Karafiátová
Karla Svolinského
Karlov
Karoliny Svìtlé
Kaštanová
Kazín
Kelèická
Knihaøská
Kojetínská
Koláøovy sady
Kollárova
Komenského
Koneèná
Kopeèného
Kosíøská
Kostelecká
Kostelní
Košická
Kotìrova
Kotkova
Kováøíkova
Koeluhova
Kpt. Nálepky
Kpt. O. Jaroše Kralická
Kramáøská
Krapkova
Krasická
Krásná
Krátká
Kravaøova
Krokova
Krumlovského
Køíkovského
Kubelíkova
Kvìtná
Kyjevská
Legionáøská
Letecká
Libušinka
Lidická
Lipová
Lísková
Lomená
Luèní
Lutinovova
Luická
Máchova
Majakovského
Mánesova
Marie Majerové Marie Pujmanové Martinákova
Mathonova
Melantrichova
Mikoláše Alše
Milíèova
Mlýnská
Moèidýlka
Mojmírova
Moravská
Mozartova
Na blatech
Na Brachlavì
Na hrázi
Na okraji
Na pøíhonì
Na splávku
Na spojce
Na vyhlídce
Na výsluní
nám. E. Husserla nám. J.V. Sládka nám. Odboje
nám. Padlých hrdinù nám. Práce
nám. Spojencù
nám. Svatopluka Èecha nám. T. G. Masaryka nám. U kalicha
Neumannovo nám.
Nerudova
Netušilova
Norská
Obráncù míru
Okruní
Olomoucká L 1 a 101 Olomoucká S 2 a 116 Olšová
Olympijská
Oøechová
Oskara Nedbala
Otakara Ostrèila Ovesná
Ovocná
Palackého
Paleèkova
Partyzánská
Pernštýnské nám. Pešinova
Petra Jilemnického
Petrské nám.
Plumlovská
Pod Kosíøem
Pod vinohrádkem
Pod Záhoøím
Podìbradovo nám.
Podjezd
Podivínského
Pod svahem
Poláèkova
Polišenského
Polská
Praská
Prešovská
Prùchodní
Prùchozí
Prùmyslová
Pøedina
Pøemyslovka
Pøíèní
Pøikrylovo nám.
Puškinova
Raisova
Rejskova
Resslova
Riegrova
Rostislavova
Rovná
Rozhonova
Rudolfa Tìsnohlídka
Rumunská
Ruská
Rùová
Øíèní
Sádky
Sadová
sídl. E. Beneše sídl. Svornosti
Skálovo nám.

Sladkovského
Slovenská
Sokolovská
Sportovní
Staškova
Støíova
Svatoplukova
Šerhovní
Školní
Švýcarská
Tovaèovského
Trnková
Tøešòová
Tylšarova
U Boží muky
U Stadionu
Úprkova
V polích
Václava Talicha
Vasila Škracha
Višòová
Vítìzslava Nováka
Vojáèkovo nám.
Vrbová
Vøesová
Winklerova
Wolkerova
Za Místním nádraím
Zahradní
Zborov
eranovská
ikovo nám.

Slezská
Sluneèná
Sokolská
Stanislava Manharda
Strojnická
Studentská
Šafaøíkova
Šeøíková
Šlikova
Šumavská
Tovární
Trpinky
Tøískova
Tyršova
U Spalovny
U sv. Anny
Urèická
V zahradách
Valašská
Veleslavínská
Vícovská
Vladimíra Ambrose
Vojtìcha Outraty
Vrchlického
Waitova
Wichterlova
Za drahou
Za Olomouckou
Západní
Zikmunda Wintra
ešov

Slovácká
Smetanova
Spitznerova
Stanislava Suchardy
Stroupenického
Sušilova
Šárka
Šípková
Švabinského
Tetín
Trávnická
Tøebízského
Tylova
Tulipánová
U spoøitelny
Újezd
V louèkách
Václava Špály
Vápenice
Vencovského
Vítìzslava Nezvala
Vodní
Vrahovická
Vrlova
Werichova
Wolfova
Za humny
Za velodromem
Zátiší
Zlechovská
itná

pro Základní školu a mateøskou školu Prostìjov, Palackého tø. 14
Základní školu a mateøskou školu Prostìjov, Kollárova ul. 4
Základní školu a mateøskou školu Prostìjov, Melantrichova ul. 60
Základní školu Prostìjov, ul. Vl. Majakovského 1
Reálné gymnázium a základní školu mìsta Prostìjova, Studentská ul. 2
Základní školu Prostìjov, ul. Dr. Horáka 24
Základní školu Prostìjov, ul. E. Valenty 52
Podrobnìjší pokyny o organizaci zápisu budou na jednotlivých základních školách
zøizovaných statutárním mìstem Prostìjovem.
Ve stejném termínu, nezávisle na stanovených obvodech se koná zápis do:
Støední školy, základní školy a mateøské školy Prostìjov,
Komenského 10, jejím zøizovatelem je Olomoucký kraj.
Bliší podmínky pøijetí sdìlí øeditelství školy.

UPOZORNÌNÍ

k zápisu se dostaví s dìtmi rodièe (jejich zákonní zástupci) a pøedloí tyto doklady
1. Rodný list dítìte nebo výpis z matriky
2. Obèanský prùkaz rodièe (zákonného zástupce)
- na ZŠ budou pøednostnì zapsány a zaøazeny dìti s trvalým bydlištìm ve spádovém obvodu ZŠ.
Podle § 36 odst. 3) povinná školní docházka zaèíná poèátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítì dosáhne šestého roku vìku, pokud mu není povolen odklad; dítì,
které dosáhne šestého roku vìku v dobì od záøí do konce èervna pøíslušného školního roku, mùe být pøijato k plnìní povinné školní docházky ji v tomto školním roce, je-li
pøimìøenì tìlesnì i duševnì vyspìlé a poádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou je doporuèující vyjádøení školského poradnského zaøízení u dìtí narozených od záøí do
konce prosince, u dìtí narozených do konce èervna pøíslušného školního roku i doporuèení odborného lékaøe.
Pokud se nemohou rodièe s dìtmi ve zdùvodnìných pøípadech dostavit ve stanovený den zápisu, mohou pøijít indivuduálnì po dohodì s øeditelem ZŠ po tomto termínu,
nejpozdìji však do 15. 2. 2016 do 12:00 hodin.
Termín zápisu je stanoven po dohodì všech øeditelù a øeditelek základních škol ve mìstì Prostìjovì
V pøípadì nepøijetí je mono se odvolat ke Krajskému úøadu Olomouckého kraje, odbor školství, mládee a tìlovýchovy, Jeremenkova ul. 40a.
Mgr. Petr Ivánek, v.r.
vedoucí odboru školství, kultury a sportu
Magistrát mìsta Prostìjova
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Informace

Představujeme okrskáře Městské policie Prostějov

Okrsek č. 7, Odpovědný strážník: Ing. Jiří Tannert, tel.: 774 156 387, e-mail: tannert@mpprostejov.cz
prakticky bezproblémové a uprostřed ním alkoholických nápojů. Přestupky poškozují odpadkové koše, oplocení
mezi nimi je sídliště Hloučela s panelá- s nimi jsou řešeny odejmutím alkoho- dětských hřišť, sprejují po fasádách,
kovou zástavbou, velkou hustotou oby- lu a předáním přestupku přestupkové poškozují stromy a podobně. Při zjištěvatelstva, s několika restauracemi, her- komisi. Situace se v posledních letech ní takového jednání bych rád požádal
nami a nákupními středisky. V okrsku zlepšila, ale i tak hlavně v letních mě- občany, aby okamžitě prostřednictvím
je dále základní a mateřská škola a ne- sících tento problém přetrvává a nelze linky tísňového volání 156 přivolali
mocnice. Žádné významnější výrobní očekávat úplné vyřešení.
městskou policii.
firmy se zde nenachází.
Zejména řidiči jsem často upozorRovněž je nutné připomenout, že
Nejdůležitější řešené problematiky: ňován na dlouhodobě nepoužívaná chovatelé psů ne vždy po nich uklízí,
Tak jako v každém okrsku, i v tom- parkující vozidla na veřejných parko- a ne vždy používají vodítka.
to se samozřejmě objevují problémy vištích, která zabírají místa. O existenci
Další činností v okrsku jsou i prevena různé nedostatky, které odhaluji při těchto vozidel vím a v případě poruše- tivní akce, které jsou nejčastěji zaměpochůzkové kontrolní činnosti sám, ní nějakého zákona postupuji v soula- řené na majitele vozidel, kteří v nich
případně na základě upozornění ob- du s platnou legislativou. V současné častokrát ponechávají dražší předměty
čanů. Tito mě běžně kontaktují se době je v řešení příslušného odboru a tím lákají možné pachatele vloupání.
svými problémy, připomínkami i stíž- magistrátu autovrak stojící na parko- Při dalších akcích jsou upozorňováni
nostmi. Dalším zdrojem poznatků višti mezi Penny Marketem a Billou.
nakupující v obchodech, aby nenecháo problémech v okrsku jsou ostatní
Z oblasti dopravy je pro řidiče při- vali své věci, zejména peněženky, kabelstrážníci městské policie. Vzniklé pro- jíždějící do nemocnice svými vozidly ky a podobně, bez dozoru.
blémy řeším nejčastěji osobně, případ- pozitivní to, že v minulém roce bylo
Ve srovnání s předchozími roky
Okrsek č. 7 je pro základní orien- ně ve spolupráci s příslušnými odbory v areálu vybudováno parkoviště s do- prakticky vymizely krádeže kanálových
taci ohraničen ulicemi Nerudova, Magistrátu města Prostějova či přímo statečnou kapacitou a není již potřeba mříží, měděných okapů a kovů ze zaPlumlovská, Legionářská a říčkou s pracovníky společnosti A.S.A. TS dlouho hledat volné místo k parková- hrad a to díky přijatým přísnějším opatHloučelou a jako okrskový strážník Prostějov, s.r.o.
ní. Další parkovací místa přibyla při řením při výkupu kovů v kovošrotech.
zde působím od roku 2011.
Občané se na mě často obrací v sou- revitalizaci sídl. Hloučela.
Závěrem chci připomenout, že se
Největší část území okrsku lze podle vislosti s pobytem a chováním bezdoCo se týče veřejného pořádku, tak občané se svými připomínkami, podcharakteru zástavby rozdělit do 3 ob- movců v parčíku před Penny Marketem, ten je narušován vandaly, kteří způso- něty a podobně na mě mohou obracet
lastí, kdy po okrajích jsou 2 oblasti se kde tito žebrají, obtěžují nevhodným bují škody na majetku jak soukromém, osobně, případně telefonicky nebo
zástavbou rodinných domů, které jsou chováním a porušují vyhlášku požívá- tak i městském. Tito kromě jiného e-mailem.

Výzva k veřejnosti se žádostí
o pomoc při odhalování
protiprávního jednání
Vzhledem k pokračujícímu jednání, kdy dosud neznámý pachatel,
nebo pachatelé, dosud nezjištěným
způsobem poškozují na území celého města Prostějova stromy, žádají
policisté občany o pomoc.
V období od přelomu let 2014
a 2015 do současnosti byly zjištěny
takto poškozené stromy v celkem 24
lokalitách na celém teritoriu města
Prostějov a škody jdou do desítek tisíc
korun. Jedna z vyšetřovacích verzí je

ta, že k poškození stromů dochází při
výcviku psů bojových plemen.
Pokud se stanete svědkem takového jednání, nebo budete-li mít jakýkoliv poznatek k věci, můžete ho
předat přímo policistům obvodního
oddělení Prostějov 1 na adrese Újezd
12, Prostějov, nebo na telefonní číslo
974 781 651, případně i na bezplatnou
linku Policie ČR 158.

Děkujeme za spolupráci

por. Bc. František Kořínek

INZERCE

VÝZVA

16012531517

Do připravované publikace prosíme
občany o zapůjčení historických materiálů (fotografie, dokumenty) či předmětů vztahujících se k historii městské
policie (v tehdejší době nazývaná městská stráž). Jedná se o období do roku
1945. Městská policie Prostějov uvítá
nabízené předměty do konce měsíce
března 2016.
Prosíme o kontaktování na tel. čísle 777
862889, zástupce ředitele MP Prostějov
PhDr. Libora Šebestíka.
Velice vám děkujeme za spolupráci.
Uniforma policejní stráže z roku 1933.
27. ledna 2016
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Kino Metro 70
PONDĚLÍ 1. ÚNORA
17.30 Padesát odstínů černé americká komedie
…parodie na hit minulého roku…..
V hl. rolích: M. Wyans, K. Hawk, J, Seymour aj.
Režie: Michael Tiddes, premiéra, 88 min., české
titulky, vstupné 110 Kč
Pro mládež do 12 let nevhodný
20.00 Padesát odstínů černé

Školní 1, Prostějov, tel.: 582 329 642

PÁTEK 12. ÚNORA
17.30 Decibely lásky
20.00 Decibely lásky

Nový Bijásek je znovu tady. Právě dnes !

PONDĚLÍ 22. ÚNORA
14.00 Pondělní Bijásek - Mimoni
SOBOTA 13. ÚNORA
USA 2015, 85 min.,
15.30 Agenti Dementi 2 španěl. anim. komedie Režie: Kyle Balda, Pierre Coffin,
JEN PRO DRŽITELE PRŮKAZKY BIJÁSEK !
Mortadelo a Filemón v akci!
Režie: Javier Fesser, 91 min, český dabing, premi- 17.30 Rodinný film
 česko-německo-francouzské filmové drama
éra, mládeži přístupný, 110 Kč
ÚTERÝ 2. ÚNORA
Překvapivá kombinace černé komedie a silného
17.30 Decibely lásky
17.30 Padesát odstínů černé
dramatu.
20.00 Decibely lásky
20.00 Pan Bezchybný - Art film francouzský film
V hl.rolích K. Roden, V. Hybnerová, J. Boková, D.
Nikdy nepracuj s mrtvým mužem!
NEDĚLE 14. ÚNORA
kadlec, M. Pechlát
15.30 Agenti Dementi 2
Mimořádně elegantní filmová zábava
Režie: Olmo Omerzu, 95 min., premiéra, pro
17.30 Decibely lásky
V hl. rolích: P. Niney, A. Girardot aj.
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč
Režie: Yann Gozlan , 97 mion, české titulky, pre- 20.00 Decibely lásky
20.00 Rodinný film
miéra, mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné
100 Kč
PONDĚLÍ 15. ÚNORA
ÚTERÝ 23. ÚNORA
17.30 Decibely lásky
14.00 Úterní Bijásek - Mimoni
STŘEDA 3. ÚNORA
americké akční sci-fi USA 2015, 85 min.,
20.00 Deadpool 
17.30 Padesát odstínů černé
Nejnetradičnější komiksový anti hrdina spo- Režie: Kyle Balda, Pierre Coffin,
JEN PRO DRŽITELE PRŮKAZKY BIJÁSEK !
20.00 Padesát odstínů černé
lečnosti Marvel.
17.30 Rodinný film
Překvapení! Tohle je jiný film!
V hl. rolích: R. Reynolds, M. Baccarin, Ed Skrein, 20.00 Rodinný film
ČTVRTEK 4. ÚNORA
T.J. Miller.
17.30 13 hodin: Tajní vojáci z Benghází
Přinášíme další záznam z MET
Když bylo nejhůř, šest mužů našlo odvahu udělat Režie: Tim Miller, 104 min., premiéra, české titulky, mládeži přístupný, vstupné 120 Kč
správnou věc!
STŘEDA 24. ÚNORA
režie: Michael Bay, 144 min., české titu.ky, preÚTERÝ 16. ÚNORA
18.00 Gaetano Donizetti:
miéra
17.30 Deadpool
Lucia z Lammermooru
mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 110 Kč
20.00 13 hodin: Tajní vojáci z Benghází
173 min., české titulky, 1 přestávka, vstupné 300 Kč
20.00 O kuřatech a lidech - Art film

černá dánská komedie
PÁTEK 5. ÚNORA
ČTVRTEK 25. ÚNORA
Příbuzné si bohužel nevybíráš!
17.30 Padesátka 
česká komedie Režie: Anders Thomas Jensen, 104 min., české 17.30 Brooklyn koprodukční romantické drama
V hl. rolích: J. Prachař, O. Pavelka, M. Taclík,
titulky, premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný, V hl rolích S. Ronan, D. Gleeson, J. Walters,
J. Broadbent
vstupné 100 Kč
V. Cibulková, T. Voříšková, O. Kaiser aj.
Režie: John Crowley, 112, premiéra, pro mládež
Režie: Vojtěch Kotek, 97 minut, repríza , mládeži
do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč
STŘEDA 17. ÚNORA
od 12 let přístupný, vstupné 100 Kč
17.30 Deadpool
20.00 Bohové Egypta  am. akční fantasy film
20.00 13 hodin: Tajní vojáci z Benghází
20.00 Deadpool
Bitva o trůn začíná
V hl.rolích: G. Butler, N. Coster-Waldau,
SOBOTA 6. ÚNORA
R. Sewell, Ch. Boseman
17.30 Padesátka
ČTVRTEK 18. ÚNORA
17.30 Zoolander 2  americká crazy komedie Režie: Alex Proyas 111 min., české titulky, pre20.00 13 hodin: Tajní vojáci z Benghází
Dva odvěcí rivalové z módních přehlídek se musí miéra, pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné
dát dohromady před novou a nebezpečnou kon- 110 Kč
NEDĚLE 7. ÚNORA
kurencí…
17.30 Padesátka
V hl. rolích: B. Stiller, P. Cruz, O. Wilson, W. FerPÁTEK 26. ÚNORA
20.00 13 hodin: Tajní vojáci z Benghází
rell, Ch. Taylor, K. Wiig, B. Cumberbatch, J. Bieber 17.30 Brooklyn
Režie: Ben Stiller, české titulky, premiéra, 104 20.00 Bohové Egypta 3D
PONDĚLÍ 8. ÚNORA
17.30 Domácí péče 
česká lidská komedie min., mládeži přístupný, Vstupné 120 Kč
SOBOTA 27. ÚNORA
Vítězný film MFF v Karlových Varech. Nejnověji 20.00 Zoolander 2
15.30 Řachanda 
česká filmová pohádka
získala A. Mihulová CENU PRO NEJLEPŠÍ HEPÁTEK 19. ÚNORA
V hl rolích: V. Polívka,D. Pfauserová, A. Bilík,
REČKU na MFF v Palm Springs!
V. Cibulková, O. Kaiser, J. Nosek, M. Dejdar aj.
V hl. rolích: A. Mihulová, B. Polívka, T. Vilhel- 17.30 Zoolander 2
americký western Režie: Marta Ferencová, premiéra, mládeži přímová, Z. Krónerová, aj. Režie: Slávek Horák, 92 20.00 Osm hrozných 
stupný, vstupné 100 Kč
minut, repríz, mládeži přístupný, vstupné 90 Kč Nový opus Quentina Tarantina.
20.00 Dánská dívka 
americký film V hl.rolích S. L. Jackson, W. Goggins, K. Russell, 17.30 Brooklyn
V hl.rolích E. Redmayne, A. Vikander aj.
20.00 Bohové Egypta 3D
J. Jason Leigh.
Režie: Tom Hooper, 119 min. české titulky, pre- Režie: Quentin Tarantino, 182 min., české titulky,
NEDĚLE 28. ÚNORA
miéra, mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné repríza
15.30 Řachanda
120 Kč
Mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 110 Kč
17.30 Brooklyn
ÚTERÝ 9. ÚNORA
SOBOTA 20. ÚNORA
20.00 Bohové Egypta 3D
17.30 Domácí péče
15.30 Robinson Crusoe: Na ostrově zvířátek 3D

koprodukční animovaný film
PONDĚLÍ 29. ÚNORA
20.00 Dánská dívka
15.30 Řachanda
Užijte si dobrodružství na ostrově plném
STŘEDA 10. ÚNORA
17.30 Bohové Egypta
zvířátek !!!
17.30 Domácí péče
americký horror
Režie: Vincent Kesteloot, Ben Stassen, 90 min., 20.00 Halloween 
20.00 Dánská dívka
český dabing, premiéra, mládeži přístupná, Obnovená, časově omezená premiéra kultovního
amerického hororru z roku 1978 .
vstupné 140 Kč
V hl.rolích: D. Pleeasance, J. L. Curtis, aj.
ČTVRTEK 11. ÚNORA
17.30 Zoolander 2
Režie: John Carpenter, 91 min., české titulky, pre17.30 Decibely lásky  česká hudební komedie 20.00 Osm hrozných
miéra, pro mládež do 15 let nepřístupný, vstupné
V hl. rolích: R. Hrušínský nejml., L. Potměšil, F.
100 Kč
NEDĚLE 21. ÚNORA
Cíl, J. Čvančarová, L.Vondráčková aj.
Režie: Miroslav Halík, 85 min., premiéra, mláde- 15.30 Robinson Crusoe 3D
Změna programu a výše vstupného vyhrazena!
17.30 Zoolander 2
ži přístupný, vstupné 140 Kč
20.00 Decibely lásky
20.00 Zoolander 2
Zdroj: Ivan Čech, kino METRO 70, tel: 582 329 640
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Kultura
Kulturní
klub

DUHA

Školní 4, PV, tel.: 582 329 625

SOBOTA 6. ÚNORA
15.00 Kamarádi z televize 4
Vstupné 20 Kč pásmo pohádek
17.30 Asterix: Sídliště Bohů
 francouzská animovaná komedie
Režie: Lousi Clichy , 85 min., český
dabing, repríza, mládeži přístupný,
vstupné 40 Kč
20.00 Kobry a užovky

české filmové drama
Reprízy oceněných filmů
z MFF Karovy Vary
V hl. rolích: M. Hádek, K. Hádek,
J. Hájek, L. Polišenská L. Žáčková, aj.
Režie: Jan Prušinovský, 111 min.,
české titulky, premiéra, mládeži do
15 let nepřístupný, vstupné 40 Kč
STŘEDA 10. ÚNORA
14.00 Bio Senior – Magický hlas rebelky  český životopisný dokument
Marta Kubišová pohledem
Olgy Sommerové
Režie: Olga Sommerová, 75 min., repríza, mládeži přístupný, vstupné 35 Kč
SOBOTA 13. ÚNORA
15.00 Rohatá princezna
Vstupné 20 Kč pásmo pohádek
17.30 Zkáza krásou - Art film

celovečerní dokument
Režie: Helena Třeštíková a Jakub Hejna, 90 min., repríza, vstupné 40 Kč
20.00 Pořád jsem to já

americké filmové drama
V hl. rolích: J. Moore, A. Baldwin,
K. Stewart, K.Bosworth
Režie: Richard Glatzer, Wash Westmoreland, 99 min., český dabing,
premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 40 Kč
SOBOTA 20. ÚNORA
15.00 Do pohádky za zvířátky 2
Vstupné 20 Kč pásmo pohádek
17.30 Vynález zkázy

český kombinovaný film
V hl. rolích: L. Tokoš, A. Navrátil aj.
Režie: Karel Zeman, 81 min., mládeži přístupný, vstupné 40 Kč
20.00 Nemilosrdní

francouzský akční film
V hl. rolích: J. Reno, K. Murino, aj.
Režie: Gerardo Olivares, Otmar Penker, 100 min., repríza, český dabing,
mládeži přístupný, vstupné 40 Kč
STŘEDA 24. ÚNORA
14.00 Bio Senior – Stoletý stařík,
který vylezl z okna a zmizel

švédská komedie
Režie: Felix Herngren, 114 min.,
český dabing, repríza, mládeži přístupný, vstupné 35 Kč
SOBOTA 27. ÚNORA
15.00 Švec a čert  pásmo pohádek
Vstupné 20 Kč
17.30 Sedm statečných

legendární americký western
V hl. rolích: Y. Brynner, S. McQueen, aj.
Režie: John Sturges, 123 min., české
titulky, repríza, nevhodný do 12 let,
vstupné 40 Kč
20.00 Sedm statečných
27. ledna 2016
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Nedělní podvečer 7. února
2016 bude v Městském divadle
Prostějov patřit tanci. Již počtvrté tanečníci Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose
připravili program svých vybraných choreografií pro slavnostní večer s názvem Dnes tančí.
Žáci pod vedením paní učitelky a choreografky Pavly Krieger
Jahodové zatančí choreografie
připravené pro novou taneční
sezónu. V letošním roce oslaví
taneční obor 55 let své činnosti,
a tak bude taneční večer věnován
nejvýznamnějším pedagogům
působícím na této škole.
Výuka tanečního oboru začala ve školním roce 1960/1961.
První učitelkou byla Eva Fla-

šarová, která položila základy
výuky tance pro několik generací. Věnovala se hlavně hanáckému folklóru, v roce 1965
založila s Radkem Kubáníkem
v tehdejší LŠU Hanácký taneční
soubor. Byla velkou osobností
a významnou představitelkou
hanáckého folklórního hnutí.
Po jejím odchodu do důchodu
v roce 1991, nastoupila Dana
Škrabalová, která působila na
ZUŠ mezi svým angažmá v Moravském divadle v Olomouci.
Od roku 1992 přichází Vlasta
Bourková. Ta se věnovala hlavně klasickému tanci, se žáky
nastudovala mnohé ukázky
z klasických baletů. Vyučovala
do roku 2001.

V současné době je vyučující
Pavla Krieger Jahodová, která
je žákyní všech těchto učitelek.
Vyučuje od roku 1998. Věnuje
se všem tanečním směrům, nejvíce současnému a scénickému
tanci.
V programu Dnes tančí budou hosty žáci Dany
Škrabalové, která vyučuje na
ZUŠ Iši Krejčího v Olomouci, je významnou a oceňovanou tvůrkyní a pedagožkou v oblasti dětské taneční
tvorby.
Slavnostní narozeninový
taneční večer se koná v neděli 7. února 2016 v 17. hodin
v Městském divadle v Prostějově.

ZUŠ Vladimíra Ambrose Prostějov pořádá KONCERT rodičů a dětí

VESELÉ MUZICÍROVÁNÍ
aneb MALÍ I VELCÍ MUZIKANTI
nejen ZE ZUŠky
10.února 2016 v 17:00 hodin, ZUŠ VL. AMBROSE
Kravařova 14, sál v 1.poschodí

16012531519

16012531524

INZERCE
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Český svaz ochránců přírody Ekocentrum Iris
Husovo náměstí 67, Prostějov
tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 1. února od
16:00 do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris,
Husovo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 100 Kč za osobu na 2 pracovní hodiny.

pořádá v únoru tyto akce:
ně navštívit ZOO a baziliku
na Svatém Kopečku, anebo se
rovnou vrátit do Olomouce
a Prostějova.
Délka trasy je asi 5 km.

tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 15. února
od 16:00 do 18:00
vycházka do přírody
KDE: Kovárna Ekocentra Iris,
Kartouzka a Svatý Kopeček
Husovo nám. 67, Prostějov
KDY: sobota 13. února
Pracovní oblečení s sebou. PoKDE: sraz v 8:20 na hlavním platek 100 Kč za osobu na 2 pranádraží v Prostějově; odjezd covní hodiny.
rychlíkem v 8:35 do Olomouce, odtud autobusem do Dolan. beseda pro veřejnost
Půldenní lesní vycházka z Do- Rozvojové a globální problémy
lan na Svatý Kopeček. Za- KDY: pátek 19. února
čneme prohlídkou zříceniny
od 16:00 do 18:00
kláštera Kartouzka, pokraču- KDE: Kovárna Ekocentra Iris,
jeme po naučné stezce k osadě Husovo nám. 67, Prostějov
Nové Sady, odtud vystoupáme Zveme vás na besedu s Petrou
ke studánce Jiřího Wolkera Gajovou z olomoucké neziskoa k blízkému vyhlídkovému vé organizace ARPOK. Vysvětaltánu. Lesními cestami do- líme si, co jsou to vlastně tolik
jdeme až na Svatý Kopeček, diskutované globální problémy
kde vycházka končí. Účastníci a nastíníme si i problematiku
vycházky mohou individuál- propojenosti světa. Povíme

www.iris.cz, iris@iris.cz, tel: 582 338 278, facebook: Ekocentrum Iris

při kytaře – jak jinak než o by- části naší domácnosti. Naučíme
se rozumět ekoznačkám, spolinkách.
lečně promyslíme, jak předcháPoplatek: 30 Kč/osobu
zet vzniku odpadů a ukážeme si
beseda pro veřejnost
alternativní paliva. Pro každého
Desatero domácí ekologie
účastníka bude nachystán balíKDY: pátek 26. února
ček informačních materiálů.
od 16:00 do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris,
Akce finančně podpořili:
akce pro seniory
Husovo nám. 67, Prostějov
Statutární město Prostějov,
a další zájemce
Platí heslo „Kdo šetří má za tři“?
Bylinkové odpoledne s přípra- Víme, jak šetřit s vodou a ener- Grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP
vou čajů
giemi v domácnosti? Do „defondů www.fondnno.cz
KDY: sobota 20. února
satera“ však také patří téma oda www.eeagrants.cz
od 13:00 do 16:00
pady, doprava, zahrada a další
KDE: Kovárna Ekocentra Iris,
NA BŘEZEN PŘIPRAVUJEME:
Husovo nám. 67, Prostějov
Pohodové odpolední poseze- celodenní akce pro děti
ní v Kovárně Ekocentra Iris Velikonoční prázdniny
u krbu a voňavých bylinek. Na KDY: čtvrtek 24. března od 8:00 do 15:30
úvod přivítáme bylinkáře Vlá- KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov
ďu Vytáska z Litovle, který nám Celodenní akce pro děti 1.-4. tříd ZŠ plná tvoření, velikonočních
povypráví o léčivých rostlinách zvyků a her. Budeme vyrábět jarní dekorace, pracovat s pedigem
a jejich účincích. Následně - i s bylinkami, na zahradě si zahrajeme jarní hry a nebude chybět
pod jeho dohledem - společně ani něco zeleného.
připravíme a ochutnáme různé Cena: 300 Kč/dítě (v ceně je strava: oběd a 2 svačiny, pitný režim;
druhy bylinkových čajů. Může- dále pedagogický dozor, pomůcky, veškerý výtvarný materiál na
te se těšit i na Vláďovy speciální vyrábění).
bylinkové směsi. Ochutnávku Počet účastníků je omezen, je nutné se předem přihlásit na
čajů si zpříjemníme zpíváním iris@iris.cz
si, co je to rozvojová pomoc
a seznámíme se s možnostmi,
jak se do ní může každý z nás
zapojit. Součástí besedy bude
také ochutnávka Fair trade kávy
a nabídka informačních materiálů.

INZERCE

Pracovní agentura Pavlína Jurníčková
Brněnská 10, Prostějov
agentura s dlouholetou tradicí

000
16012531531

16012531532

•
•
•
•

zajišťujeme práci a brigády pro:

studenty
nezaměstnané s úřadem práce i bez
maminky na mateřské
starobní i invalidní důchodce
to vše převážně v Prostějově a okolí.

PŘIJÍMÁME ZAMĚSTNANCE
Tel.: 603 218 526

PO, ST, PÁ: 8-15.30 hodin

Smoothie maker
Concept SM-3350

16012531521

- pohodlné mixování
- vhodný pro drcení ledu
- druhá nádoba zdarma
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MULTIKULTURNÍ KLUB RODIČŮ A DĚTÍ

Společnost

ČAJOVNA POD POKLIČKOU
KRASICKÁ 59, 796 01 PROSTĚJOV – KRASICE, www.cajovnapodpoklickou.cz
Srdečně Vás zveme Pod pokličku na únorové programy.

PROGRAM NA ÚNOR
Pondělky 9.30 – 11.30 – naše lektorky pro- se dozvíte především o Finech, jejich životvedou hravou formou děti i s rodiči postup- ním stylu a o zvláštnostech, se kterými se ve
ně celým světem. Navíc říkanky, tanečky, Finsku můžete setkat.
rukodělné činnosti.
9. 2. H2Omx – promítání dokumentárního
Čtvrtky 9.30 – 11.30 – program pro rodiče filmu (Jeden svět)
(přednášky, besedy, tvořivé dílny), děti mají Mexico City, město obývané 22 miliony lidí,
vlastní program.
leží na místě někdejšího jezera. Tam, kde
4. 2. Korálková technika – tvořivá dílna bylo vody dříve mnoho, je jí teď alarmující
se S. Samkin. V průběhu dílny se účastníci nedostatek. Znečištěná odpadní voda pak
naučí vyrobit jednoduchý náramek z drob- protéká oblastmi, kde ji farmáři používají
ných barevných korálků tzv.rokajl. Lektorka k zavlažování polí. Obtížná situace má řešení
vysvětlí princip, pomůže s volbou barev v projektu zadržování dešťové vody, který je
a velikostí korálků, ukáže, jak začít a pak však teprve v začátcích. Filmová esej kombiindividuálně pomůže účastníkům s tvorbou nuje odborný pohled s osobním svědectvím
náramku.
lidí, jichž se situace bezprostředně dotýká.
11. 2. Valentýnská dekorace – tvořivá dí- Délka 82 min.
lna se Z. Kadlčíkovou
16. 2. Francie na talíři – kulinářský podveNa této tvořivé dílně si můžete vytvořit čer s M. Bonnefoy
pěknou valentýnskou dekoraci, kterou V rámci kulinářských podvečerů přichází na
můžete věnovat milované osobě, nebo si s ní řadu vyhlášená francouzská kuchyně. Díky
vyzdobit byt.
spolupráci s ICM Prostějov předvede v Mo18. 2. Odpuštění - základ duševního zaice jejich francouzská dobrovolnice příprazdraví – beseda s L. Poskočilovou M.A
vu tradičního savojského jídla Tartiflette.
Jde o umění, bez kterého nelze prožívat Jedná se o originální recept na „francouzzdravé vztahy. Odpuštění křivd nás osvobo- ské brambory“. Samozřejmostí bude opět
zuje. Účastníci budou společně s lektorem i ochutnávka.
diskutovat nad tím, co nám brání odpouštět, 23. 2. Rej domorodých masek – dětská
co k tomu naopak potřebujeme, co dělat, maškarní zábava s E. Svobodovou
když se sami proviníme, jak odpustit sobě Tento podvečer bude patřit nejen dětem,
samým, atd.
ale i jejich rodičům a všem, kteří se přijdou
25. 2. Kam se poděl můj čas? - přednáška podívat na maškarní dětskou zábavu. Každé
Ing. P. Mečkovského
dítě, které přijde v masce indiána, eskymáka
Všimli jste si, co všechno si žádá naši po- a dalších domorodců ze všech koutů planezornost, čas a energii? Lektor povede ty, dostane sladkou odměnu. Pro děti budou
účastníky k osvojení strategie, která přispěje připraveny hry, tance, soutěže a nejlepší
k dlouhodobému vyrovnanému životnímu masky budou oceněny. Děti také dostanou
stylu a schopnosti udržovat zdravé vztahy prostor předvést, co umí.
v rodině a skloubit všechny povinnosti.
Čtvrtky 16.00 – 19.00 Čajovna – přijďte
MULTIKULTURNÍ PODVEČERY
si posedět, poznat nové lidi, popovídat si,
Úterky 17.00 – 19.00 - kulturní a vzdělávací zahrát stolní hry, ping pong, nebo zdarma
setkání s hlídáním dětí, vstupné 20 Kč, hlí- využít PC (Internet, Skype, levnější telefodání dětí 20 Kč.
nování).
2. 2. Život ve Finsku – beseda s P. TeplíčAdresa: Raisova 1159, Prostějov,
kovou
bližší info: J. Rozehnalová 776 347 021,
Finsko je považováno za nejbezpečnější
mozaika@zebrik-os.cz,
zemi světa. Je to země, kde je na každé dvě
FB: mozaika.multikulturni.centrum,
osoby jedna sauna a jejíž obyvatelé si nedowww.zebrik.org
káží představit život bez kávy. Při této besedě

PONDĚLÍ - 16.00-20.30 hod.
VĚDOMÉ CVIČENÍ S DECHEM – Petra Kubíčková
PÁTEK – 10.00-12.00 hod.
SETKÁNÍ NOSÍCÍCH RODIČŮ
2.2. - úterý - 17.00-19.00 hod.
POPORODNÍ KRUHY s Hankou Zámečníkovou, Zdraví od malička, z.s.
3.2. - středa - 17.30-19.30 hod.
JAK TO VIDÍM JÁ aneb rok 2016 očima numeroložky Magdaleny Hudecové
4.2. - čtvrtek - 17.30-20.00 hod.
DOSTAVENÍČKO S ŽIVLY – automatická kresba
- Ing. Anetta Pantělejevová
7.2. - neděle - 16.00-19.00 hod.
TÉMATICKÝ VEČER VE SPOLEČNOSTI –
CENTRUM ESENCE
10.2. - středa - 17.30-19.00 hod.
FENG SHUEI / Feng Šuej proti zbytečné únavě Milena Moudrá
13.2. - sobota - 9.00-17.30 hod.
VÝVOJOVÁ NUMEROLOGIE VE VZTAZÍCH
- Iva Ďásková (celodenní seminář)
16.2. - úterý - 17.30-20.30 hod.
PROBUĎ SE ZE SNU FYZICKÉ REALITY - Karel Spilko
17.2. - středa - 17.30-19.30 hod.
ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI - Martina

Matyášová – tématický večer klubu MPŽ
18.2. - čtvrtek - 16.30-20.00 hod.
SVĚTLO A DRÁTEK - LADÍME SE NA
JARO - Ing. Anetta Pantělejevová
19.2. - pátek - 18.00-21.00 hod.
RELAXAČNÍ ZVUKOVÁ KOUPEL
- Lucie Čapková
21.2. - neděle - 16.00-17.00 hod.
DIVADLO PLYŠOVÉHO MEDVÍDKA –
OSTROV ODPADKŮ
23.2. - úterý - 17.30-19.30 hod.
JAK SKLÁDAT SVŮJ JÍDELNÍČEK,
ABY TĚLU BYLO DOBŘE - Mgr. Zuzana
Švédová, DiS
24.2. - středa - 17.30-19.30 hod.
INDONÉSIE, JÁVAA BALI – Stanislav Kvíčala
25.2. - čtvrtek - 17.30-19.30 hod.
KARMALOGIE – Eva Matulová
26.2. - pátek - 17.00-19.00 hod.
OBRÁZKOHRANÍ A MEDITACE S EVOU –
Eva PITNEROVÁ
Důležité upozornění!Na veškeré programy je třeba
se předem přihlásit z kapacitních důvodů, vždy
nejpozději 2 dny před dnem jejich konání na info@
cajovnapodpoklickou.cz. Změna programu vyhrazena.
Podrobné informace o programech najdete na našich
webových stránkách: www.cajovnapodpoklickou.cz

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

Upozorňujeme na změnu konání !!!
Seminář na téma: ,, Komunikace v rodině"
V sobotu 5. března od 14,00 - 19,00 hodin
Přednášející Bc. Marcela Kořenková je lektorkou projektu KER a terapeutkou v oblasti
rodičovského poradenství. Součástí semináře je
hlídání dětí. Kapacita je omezena, proto se prosím
nahlaste do 29.ledna 2016 - emailem na cprpv@
seznam.cz nebo telefonicky na 731 626 126
Dále nabízíme: ODBORNÉ RODINNÉ
PORADENSTVÍ A TERAPIE – 1x měsíčně
do Centra pro rodinu Prostějov přijíždí pro
objednané klienty Bc. Marcela Kořenková - terapeutka v oblasti rodičovského poradenství.
Dle potřeby zajistíme i hlídání dětí. Kontakt: 731 626 126
KŘESŤANSKÉ MATEŘSKÉ CENTRUM MATKY MARKÉTY
Zveme k návštěvě všechny maminky a ta-

tínky, kteří jsou s dětmi doma. Naše MC nabízí
setkávání rodičů s dětmi, rodičovské inspirace,
tvůrčí a pohybové činnosti, přednášky, hernu
pro děti.
Můžete nás navštívit bez předchozího přihlášení každé pondělí od 9 - 12 hod.
Volná místa máme v kroužcích:
PRVNÍ ŠKOLIČKA – 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.
Probíhá každé úterý a čtvrtek od 8.30 do
11.30 hod. Je nutné se předem přihlásit.
ABY MALÉ BYLO VELKÉ - kroužek pro
děti a jejich rodiče zaměřený na základní etické
hodnoty a předávání víry pro děti od 3 do 6 let.
Probíhá každý čtvrtek od 16.30 do 17.30 hod.

PRIMALINGUA

O.C. HANÁ – nad lékárnou
Sídl. Svobody 3576/77
Prostějov Tel: 604 809 999
27. ledna 2016

www.primalingua.cz

16012531529

16012531522

INZERCE

Pravidelné týdenní aktivity:
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MGP, p.o., nám. T. G. Masaryka 2
796 01 Prostějov
Tel.: 582 330 991

HLAVNÍ BUDOVA, nám. T. G. Masaryka 2

ŠPALÍČEK, Uprkova 18

EGYPT - DAR NILU

CHLÉB ZA BŘICHEM NECHODÍ

od 11.2. do 27.3.

aneb jak se břicho k chlebu dostane

do 6. 3. 2016
Výstava seznámí návštěvníka s tím, co všechno musel člověk
v minulosti vykonat, aby na stole zavoněl dobrý chléb. Dozví se
nejenom to, jak se hospodařilo na poli, zpracovávalo obilí, ale
také jak se nyní obdělává půda a šlechtí obiloviny. Výstava je
doplněna krátkým filmem ze začátku padesátých let minulého
století a filmem ze současnosti.
Součástí výstavy bude interaktivní program pro děti, žáky
a studenty z mateřských, základních a středních škol ve
spolupráci s pracovníky Šlechtitelské stanice PLANT SELECT v
Hrubčicích.

PUTOVÁNÍ ZA CHLEBEM

prázdninový program pro děti od 6 do 11 let

Pro začátek letošní výstavní sezóny připravilo Muzeum
a galerie v Prostějově pro své návštěvníky výstavní bonbónek
v podobě atraktivního projektu EGYPT - DAR NILU, který bude
do Prostějova zapůjčen ze soukromé sbírky slovenského
cestovatele a sběratele Jána Hertlíka.
Na výstavě, která nabízí návštěvníkům možnost seznámit
se s dávnou civilizací na březích Nilu, si mohou zájemci
prohlédnout repliky plastik, bust panovníků, soch vládců
a bohů, obrazů a jiných uměleckých děl, navozujících
jedinečnou atmosféru starověkého Egypta.
Výstava provede návštěvníky všemi časovými obdobími
staroegyptské civilizace od časů sjednocení Egypta panovníkem
Namerem, přes pyramidy, poklady panovníka Tutanchamona,
nejkrásnější ženu starověku Nefertiti, až po Ptolemaiovské
období, kdy Římská říše započala úpadek egyptské civilizace.

HISTORIE A SOUČASNOST
ŠLECHTĚNÍ ROSTLIN V HRUBČICÍCH
Muzeum a galerie v Prostějově a Šlechtitelská stanice
v Hrubčicích si Vás dovolují pozvat na přednášku s názvem
Historie a současnost šlechtění v Hrubčicích. Přednášet bude
Ing . Stanislav Hudec, vedoucí šlechtitelské stanice.
Vyprávění bude doplněno prezentací šlechtění rostlin, zvláště
obilovin .
Kdy: ve čtvrtek 18.února 2016 v 17.00 hod.
Kde: přednáškový sál Muzea a galerie v Prostějově, nám.
T. G. Masaryka 2
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Kdy: ve čtvrtek 3. března 2016 od 8.30 do 12.00 hod.
Kde: výstavní sály Špalíčku, Uprkova 18
Dozvíte se spoustu zajímavých informací o tom, co všechno se
musí udělat, než na stole zavoní chléb.
Nejprve si řekneme, jak se obdělávalo pole, zpracovávalo obilí
nebo jak se dnes šlechtí obiloviny. Vyzkoušíme si mletí obilí
na zrnotěrce nebo žernovu.
Dále si ukážeme, jak se dělá kvásek na chléb, zaděláme na
chlebové těsto, upečete ho a na závěr budeme moci i ochutnat.
Všechny čeká hodně překvapení a zajímavých úkolů!
Vstupné: 40.- Kč
Podrobnější informace a přihlášky na telefonním čísle
582 330 991 nebo e-mailové adrese:
abezroukova@muzeumpv.cz
Přihlášky: do 25. 2. 2016
www.muzeumpv.cz
www.facebook.com/muzeumagalerievprostejove
https://twitter.com/muzgalPv
Otevřeno denně mimo pondělí: 9,30 - 12,00 a 13,00 - 17,00
27. ledna 2016

ww

Město Prostějov

w.

pr

os

te j

o v.e u

Prostějovské radniční listy

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ HVĚZDÁRNA
PŘEDNáŠKA
ČTVRTEK 18. 2. 2016 V 18.00 HODIN – OLOMOUCKá
STOPA V PROjEKTU PIERRE AUgER OBSERVATORy
MgR. jAN TOMáŠTÍK
nar. 1985, člen konsorcia
Cherenkov
Telescope
Array,
ve volném čase hokejový
brankář, zpěvák metalové skupiny
a popularizátor vědy, postgraduální
student Společné laboratoře
optiky
Univerzity
Palackého
v Olomouci a Fyzikálního
ústavu Akademie věd ČR (SLO),
zabývající se konstrukcí a výrobou
unikátních fotografických komor,
sloužících
pro
zaznamenání
nejenergičtějších částic vesmíru,
seznámí návštěvníky s moderní astronomií, která studuje velmi
energetické částice, pro naše oči neviditelné, jako klíč k poznání
nových, doposud skrytých objektů a jevů ve vesmíru. Součástí
přednášky bude i odhalení jednoho segmentu složeného zrcadla
fotografické komory, kterou SLO věnovala naší prostějovské
hvězdárně.
Vstupné dospělí 40 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé
20 Kč. Vstupenky je možné předem rezervovat.

ASTRONOMICKý VÍKEND:
SOBOTA 20. 2. A NEDĚLE 21. 2. 2016
Během Astronomického víkendu je možné navštívit hvězdárnu
a zúčastnit se v sobotu i v neděli pozorování Slunce od 14.00 do 15.00
hodin a v sobotu pozorování večerní hvězdné oblohy v 18.30 hodin.
Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

ASTRONOMICKá SOUTĚž PRO DĚTI:
V neděli 21. 2. 2016 v 15.00 hodin proběhne soutěž pro děti z cyklu
„SLUNEČNÍ SOUSTAVA“ - TRPASLIČÍ PLANETY. Bude jí předcházet
povídání o trpasličích planetách a zodpovíme také častý dotaz: Proč
už není Pluto planetou?
Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři
a invalidé 10 Kč.

POHáDKOVá STŘEDA PRO DĚTI:
jAK SATURN PRSTENEC POZByL
Koná se každou únorovou středu
v 15.30 hodin. Saturn si se svými
kamarády
vyjel
na
projížďku
na pohádkovou planetu, kde svůj
prstenec dal darem krásné Jitřence.
Protože ale bez prstence nemůže
být, musí Jitřenka obstarat jiný, úplně
stejný. Se svým prstencem totiž patří
Saturn k nejkrásnějším planetám.
Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři
a invalidé 10 Kč.

PRáZDNINOVÉ POŘADy PRO NEjMENŠÍ
V prázdninových týdnech 15. - 19. 2. a 29. 2. - 4. 3. 2016 je možné
navštívit Hvězdárnu každý pracovní den. Pozorování Slunce se koná
od pondělí do pátku ve 14.00 hodin, pozorování večerní hvězdné oblohy
v pondělí, čtvrtek a pátek v 18.30 hodin, ve středu již v 17.30 hodin.
27. ledna 2016

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

Vstupné děti, studenti
do 26 let, senioři, invalidé
10 Kč a dospělí 20 Kč.
15. 2. a 29. 2. 2016 v 10:00
hodin: Co hvězdář nevěděl
- pohádka o Merkuru
a Venuši.
16. 2. a 1. 3. 2016 v 10:00
hodin: Jak přichází den povídání o Zemi.
17. 2. a 2. 3. 2016 v 10:00 hodin:
Jak vojenský bubeníček zachránil svět - pohádka o Marsu.
18. 2. a 3. 3. 2016 v 10:00 hodin:
Jak Saturn prstenec pozbyl - pohádka o Saturnu.
19. 2. a 4. 3. 2016 v 10:00 hodin:
Stalo se – nestalo - pohádka o všech planetách.

DLOUHODOBÉ POŘADy A AKCE
PRAVIDELNá ASTRONOMICKá POZOROVáNÍ
PRO VEŘEjNOST:

Pozorování Slunce v pondělí, čtvrtek a pátek od 14.00 do 15.00
hodin.
Večerní pozorování hvězdné oblohy v pondělí, čtvrtek a pátek
v 18.30 hodin a ve středu od 17.30 do 18.30 hodin.
Podmínkou pro uskutečnění pozorování je dobrá viditelnost hvězd
a Slunce, v případě špatného počasí je připraven náhradní program.
Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

VýSTAVy
STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU - Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE
- VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI - OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN
Výstavy a expozice jsou přístupné na začátku astronomických
pozorování i kdykoliv jindy – v takovém případě je vstupné dospělí
20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč. Poslední dvě
uvedené výstavy také zdarma zapůjčujeme.

ASTRONOMICKÉ KLUBy
XXIV. ROČNÍK KLUBU HVĚZDáRNÍČEK
Klub pro děti ve věku 5 – 11 let se schází vždy ve středu od 16.30hodin.
Obsahem únorových setkání bude seznámení se Sluneční soustavou,
za vhodných podmínek doplněné pozorováním Měsíce, planet
a souhvězdí. Pololetní poplatek 150 Kč.

XLV. ROČNÍK KLUBU gEMINI
Členem klubu GEMINI může být každý zájemce o poznání základů
astronomie a astronomická pozorování. Klub GEMINI I je určen
pro všechny od 10 let, schůzky jsou každé pracovní pondělí v 16.30
hodin. Jednorázový poplatek na školní rok činí 300 Kč. Klub GEMINI
II je pokračovací kurz GEMINI I a je určen pro pokročilejší a vážné
zájemce o astronomii. Schůzky se konají každý pracovní čtvrtek
od 16.30 hodin. Jednorázový poplatek na školní rok činí 400 Kč.
Podrobné informace lze získat na telefonu 724 013 039.
Změna programu vyhrazena.
Strana 25
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Kultura

DIVADLO POINT při Gymnáziu Jiřího
Wolkera, Olomoucká 25, Prostějov

Středa 3. února v 19 hodin
E=mc2, LÁSKO MOJE
(Patric Cauvin, Aleš Procházka)
Inscenace Divadla Point vznikla volně na
motivy stejnojmenné knihy francouzského
spisovatele Patrica Cauvina.
Komedie o velké lásce pařížského kluka, který hltá americké filmy a hraje fotbal
a americké dívky, která obdivuje Einsteina
a touží po lásce jako z Romea a Julie. Co na
to kamarádi? A co na to dospělí?
Hrají: Eva Vychodilová/Aneta Dobrovolná, Martin Osladil, Lukáš Kameníček/
David Krchňavý, Monika Nevrlá/Martina
Smékalová/Amélie S. Kostelková, Micheala
Zbudilová/Denisa Kopecká a Jiří Krátký
Režie: Aleš Procházka

Čtvrtek 11. února v 18 hodin,
Sokolovna URČICE
BASKERVILLSKÁ BESTIE
(Arthur Conan Doyle,
Aleš Procházka a kol.)
Sherlock Holmes a doktor Watson na straně
dobra. Proti nim stojí záhadná bestie, která uprostřed ponuré krajiny plné močálů terorizuje rod
Baskervillů. Dokáže si doktor Watson poradit
s metodou dedukční a převleky slavného detektiva?
Komediálně laděná inscenace na motivy
románu A. C. Doyla představí proslulé vyšetřovatele v poněkud jiném světle.
Hrají: J. Šprynar, O. Krátký, A. Procházka, J. Hyndrich, L. Hejlová, V. Lužný, K.
Vejmělková, L. Kameníček, D. Krchňavý, J.
Krátký, J. Mojžíš Krejčí, M. Nevrlá, A. Mlčochová, A. Daněčková a další

Režie: Aleš Procházka

Středa 17. února v 19 hodin
TESTOSTERON
(Andrzej Saramonowicz)
překlad: Tomáš Svoboda
„To znamená, že ony s náma vyjebávají
za to, že se špatně chováme,… my to vůbec
nemůžeme ovlivnit, protože nám to poroučí
nějakej zasranej hormón …a nakonec, když
ony dostanou trochu toho testosteronu... tak
se chovají stejně jak my?“
Sedm chlapů, sedm povah, sedm nátur, sedm rozdílných hladin testosteronu.
Avšak jeden stejný cíl. Stejná radost a stejná
bolest. Muži o ženách a také sami o sobě
v drsné komedii, která si ani na svatební
hostině nebere servítky.
Hrají: Vítězslav Lužný, Aleš Procházka,
Jakub Krejčí, Lukáš Kameníček, Jan Šprynar a Miroslav Ondra nebo David Kolba
Režie: Jakub Hyndrich
Přístupné od 15 let ! ! !
Úterý 23. února v 19 hodin
E=MC2, LÁSKO MOJE
(Patric Cauvin, Aleš Procházka)
Režie: Aleš Procházka
Středa 24. února v 19 hodin
TESTOSTERON
(Andrzej Saramonowicz)
překlad: Tomáš Svoboda
Režie: Jakub Hyndrich
Přístupné od 15 let ! ! !

Žezlo po Haně Hegerové převzala Szidi Tobias

Koncert mimořádné slovenské šansoniérky s maďarskými kořeny Szidi Tobias uvede Městské divadlo v Prostějově
v pondělí 15. února 2016 v 19 hodin. Na
koncertu nazvaném Jolanka zazní mimo
jiné i písně z jejího posledního stejnojmenného alba. Poté, co pěveckou kariéru
ukončila Hana Hegerová, převzala pomyslné žezlo první dámy českého šansonu
právě Szidi Tobias. Za velký objev zpěvačku označil také uznávaný přední český
hudební kritik Jiří Černý.
„Szidi si na desce obléká písně jako šaty ze
šatníku. V každé dokáže být jiná a do každé
si doplní nějakou „cetku“, drobnost, cingrlátko,
něco, co najde nebo má po ruce. Szidi miluje
příběhy obyčejných lidí a to je z jejich písní cítit.
Vybírá si texty, které působí velmi osobně, ale
najdeme se v nich všichni. Zpěvačka má na
tomto albu několik tváří. Dokáže být něžná

Strana 26

i provokující, bláznivá i pokorná, ze všeho
nejvíc však upřímná,“ napsala kritika o interpretce, která je také výtečnou slovenskou herečkou. Účinkuje v inscenacích Slovenského
národného divadla a dalších bratislavských
scén ̶ Divadla Astorka Korzo ’90 a Štúdia
L+S.
„Szidi Tobias přivítáme v Prostějově již
podruhé. Asi před třemi lety jí publikum
aplaudovalo na koncertě uspořádaném
po vydání alba Do vetra,“ uvedla ředitelka
Městského divadla v Prostějově Jana Maršálková.
Pro české publikum šansoniérku objevil
Michal Horáček, spolupracoval s ní i Petr
Hapka. Hudbu k poslednímu albu zkomponoval Milan Vyskočáni, jeden text napsal
Milan Lasica, ostatní jsou z pera Petera Lipovského. Poprvé si jednu píseň otextovala
i Szidi Tobias.
-eze-

27. ledna 2016
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Kultura

Setkání seniorů
Lidí v tzv. seniorském věku
stále přibývá. O tom, že je možné i toto životní období strávit
příjemně a aktivně, jsme se přesvědčili na lednovém setkání senior klubu v knihovně. Setkání
jsme připravili společně s Janou
Šmudlovou, která provozuje
obchůdek pro seniory Filemon
& Baucis na náměstí T.G. Masaryka a kromě toho pořádá
také výlety pro seniory. Pozvali
jsme nejen příznivce našeho senior klubu, ale i účastníky jejích

akcí a společně jsme se ohlédli
za uplynulým rokem. Zavzpomínali jsme na zajímavé kurzy,
přednášky a besedy v knihovně
i na spoustu výletů za krásami
našeho kraje, které připravila
paní Šmudlová. O tom, že jsou
tyto výlety mezi seniory velmi
oblíbené, svědčí i výstavka fotografií na chodbě knihovny. Na
těchto společných výpravách
můžete navštívit místa, která neznáte nebo se vrátit tam,
kde se vám líbilo. Rozšíříte své

znalosti, strávíte příjemný čas
ve společnosti lidí se stejnými
zájmy a vytvoříte si nová přátelství. Zveme vás tedy na další
zajímavá setkání v knihovně
i na výlety za poznáním – čekají
na vás i v tomto roce. Příští senior klub se uskuteční v úterý 9.
února v 10 hodin v podkrovním sále knihovny a přivítáme
na něm paní Janu Zikmundovou, která bude povídat o svých
oblíbených autorech a číst
ukázky z jejich knih.

Knihovna v roce 2015
Začátek roku je časem bilancování. Vězte tedy, že v roce
2015 vlastnilo čtenářský průkaz
prostějovské knihovny 5.812
čtenářů. Na všech pracovištích
knihovny evidujeme více než
90 tisíc návštěvníků, kteří si
vypůjčili přes 270 tisíc knih, časopisů, nahrávek hudby a mlu-

veného slova i filmů na DVD.
Dalších 200 tisíc uživatelů pak
navštívilo knihovnu virtuálně, prostřednictvím internetu.
Třeba proto, aby si prodloužili
výpůjční lhůtu nebo vypůjčili
některou z elektronických knih.
Ve fondu knihovny přibylo za
celý rok bezmála 6.000 nových

knih, v hodnotě téměř jednoho milionu korun. Uspořádali
jsme také 160 akcí pro dospělé
a více než 500 akcí určených dětem. Zúčastnilo se jich téměř 20
tisíc lidí. Jsme rádi, že knihovnu
využíváte a budeme rádi, když
vám to vydrží i v roce 2016.
Těšíme se na vás!

Knihovna jako škola malých detektivů

Jedním z nejžádanějších
knižních žánrů v knihovně
zůstávají detektivky. Ale pozor. Nejenom ty pro dospělé.
I s těmi pro děti se roztrhl
knižní pytel. Řešení záhad,
napětí a šikovní detektivové
prostě táhnou čtenáře každého
věku. Knihovna v současnosti
zahájila spolupráci s organizací Věda a technika nadosah

(www.geniator.cz), a společně
připravujeme zábavné a především záhadné soutěžní odpoledne pro děti ve věku od 9 do
12 let. Spočívat bude v aktivitách inspirovaných literárními
detektivními příběhy, ale také
s poctivou detektivní laboratoří. V úterý 23. února se ve
13 hodin otevřou dveře bývalé
ZUŠ na Husově náměstí a ně-

kolik tříd prostějovských základních škol si vyzkouší, jaké
by bylo začít s detektivní kariérou a učit se od těch nejslavnějších... doktora Lupy, Kalle
Blomkvista, komisaře Vrťapky
nebo od samotného Sherlocka
Holmese. Pokud se vše podaří,
určitě se i všechny ostatní prostějovské děti budou moci těšit
na pokračování.

Znáte prostějovské osobnosti?

V prosinci pro vás knihovna připravila zajímavou online soutěž. Měla prověřit vaše
znalosti o významných prostějovských rodácích, ale taky
pobavit, poučit, probudit ve vás
zvědavost. 17 otázek o 17 osobnostech nebylo úplně snadných.
A zdaleka nešlo jen o osobnosti
kultury. Objevily se otázky, které vedle sebe postavily tanečnici
27. ledna 2016

Manon Chaufour, průmyslníka
Rolného, Ottu Wichterle i jeho
sestru, sochařku Hanu Wichterlovou, filozofa Husserla, hokejistu Machače, herce Županiče
a další. 113 lidí se zúčastnilo, 35
z nich odpovědělo na všechno
správně a 3 z nich byli vylosovaní jako výherci knížek o Prostějově. Jak soutěž vypadala
a jaké byly správné odpovědi,

to můžete zjistit na adrese www.
knihovnapv.cz/soutez. A jak se
soutěžícím líbila? „Super nápad.
Cela rodina si lámala hlavu.“
„Super soutěž. Dozvěděla jsem
se spoustu informací o lidech,
kteří jsou spojeni s Prostějovem.“ „Úžasná, člověk ani neví,
co všechno ví.“ „Krásná soutěž,
člověk si uvědomí kolik známých lidí pochází z Prostějova“.
Strana 27
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Sociálně aktivizační služby pro seniory

Tetín 1, 796 01 Prostějov, telefon 582 360 295

nabízí všem zájemcům příjemná a zajímavá setkání
v rámci AKADEMIE SENIORŮ
Termín
Hodina Tematické zaměření setkání 
Lektor
2. 2. 2016
14.00	Vaříme rychle, chutně a zdravě s Jitkou –
tentokrát brambory
Další z cyklu besed o přípravě dobrého jídla s ochutnávkou.
Těší se na Vás Vaše oblíbená lektorka
Jitka Grumlíková
9. 2. 2016
14.00 Prostějov je město, které znám III.
Třetí a poslední přednáška z historie našeho města. Hana Vybíhalová
16. 2. 2016 14.00 Jak si doma zajistit pohodlí a bezpečí?
Druhá část povídání o kompenzačních pomůckách, což je vše od ortopedických vložek až po polohovací lůžko. Alena Oswalda Valentová
23. 2. 2016 14.00 Tvoříme ze sena 
Zora Dostálová
Rukodělné setkání, na kterém si vyrobíme figurku ze sena. Seno bude
připraveno, vezměte se nůžky a dobrou náladu.
Všechny přednášky a besedy AKADEMIE SENIORŮ se uskuteční
v prostorách LIPKA, z.s., Tetín 1, II. patro (pokud není uvedeno jinak).
Setkání Akademie seniorů se konají za podpory
Nadačního fondu Veolia.

AKCE PRO SENIORY
ÚNOR (BŘEZEN)

Když venku mrzne a občas je i náledí, tak se pochopitelně nikomu moc cestovat nechce. O to víc mě těší zájem všech, kteří se
zastavili v našem obchůdku a ptali se, co plánujeme letos.
Abychom neproseděli celý únor doma, domluvili jsme se
s Českým svazem ochránců přírody na společné akci. Zvu
vás v sobotu 20. února ve 13:00 hodin do klubovny Iris na
Husově náměstí č. 67. Bylinkář Vladimír Vytásek nám poradí
jak a z čeho vařit bylinkové čaje. Nebude chybět ochutnávka
a také nějaké písničky na téma bylinky. Mimochodem, znáte
nějakou?
Zároveň bych Vás chtěla pozvat na první předjarní výlet. V úterý
8. března navštívíme Expozici času ve Šternberku. Odpoledne je
pak na programu prohlídka fortu Radíkov.
Na výlet se můžete, jako vždy, přihlásit na prodejně v Prostějově na
nám. T. G. Masaryka 24, prostřednictvím internetu na webu www.filemon-baucis.cz nebo telefonicky na čísle 728 337 983.
Akce jsou pořádané ve spolupráci se Zdravým městem Prostějov.
Těší se na vás Jana Šmudlová

Společnost

Blahopřejeme

Dodatečné blahopřání jubilantům, kteří oslavili svá
jubilea v měsíci listopadu 2015

91 let
70 let
75
80

Božena Vinklárková.

Seznam jubilantů, kteří v měsíci
prosinci 2015 oslavili svá jubilea

 NDr. Václav Marek CSc., Marta Kneiflová, Miloš Lisický, Rudolf Marke, Jiří Hlavizna,
R
František Špaček, Věra Fišerová, Ing. Eva Matyášová, Jiřina Šebestová, Jana Prokopová,
Bohumil Strnad, Jaroslav Špičák, Jindřich Stach, Vlasta Šatinská, Marie Slámová, Josef
Soldát, Petr Vyjidáček, Miloslav Lžičař, Pavel Bartošek, Jaroslav Vozníček, Oldřich
Opavský, Zdeněk Medřík, Jaroslav Mrázek, Vladimír Pinkava, Pavel Koleček
Zdenka Růžičková, Josef Koukl, Libuše Plisková, Jiří Cabák, Antonín Růžička,
let Alena Loučná, František Kolář, Jana Hrušková, Naděžda Kesslerová, Blažena
Kubicová.
Ladislav Holoubek, Soňa Kubinová, Ludmila Bábková, Ing. Jan Ševčík, Vladimír
let Běhal, Eliška Pochylová, Mira Kovářová, Antonín Galář, Miroslav Kocourek,
Štěpán Grepl, Bedřiška Kaštilová, Vladimír Vondra, Zdeněk Kratochvíl, Anděla
Leišnerová, Ing. Tomáš Janečka.
Ludmila Řehulková, Libuše Reiterová, Lubomír Šindelář, Leopold Dolák, Karel Profant, Ing.
let Miroslav Jirásek, Vavřinec Hynšt, Oněgin Jauernik, Karel Korejtko.
Marie Reková, Bohumila Mikelová, Marie Stavělová.

85
90 let
91 let
92 let
93 let
94 let

Vlasta Havlová, Františka Míková, Františka Navrátilová, Jarmila Novotná,
Milan Matula, Jaroslava Veselá.
Irma Vrbová, Jiřina Říhová, Božena Spirovová, Anna Koblihová.
Veronika Zatloukalová, Jan Sedláček.
Jan Trunda.

Zdroj: Pavel Noha, oddělení DUHA - Kulturní klub u hradeb. Telefon 582 329 625

Moravsko - slezská křesťanská akademie region Prostějov, Vás srdečně zve na přednášku,
kterou prosloví Mgr. Jindřich Miklas

Otevření svaté brány v ŘÍMĚ

Druhá část povídání o Arcidomu
habsburském 1848-1914

Přednáška se bude konat 16. února 2016 v 17.30 hod. na Cyrilometodějském Gymnáziu
Komenského 17, Prostějov.
Přednáška se uskuteční za finanční podpory statutárního města Prostějova.
Srdečně zveme Vás a Vaše přátele

přednáška Klubu historického
a státovědného v Prostějově

POZVÁNKY NA PŘEDNÁŠKY

Na únor letošního roku připravil Klub historický a státovědný v Prostějově pokračování
loňského Povídání o Arcidómu
habsburském 1848-1914. Tato
akce vzbudila u posluchačů
velký zájem, a proto bylo roz-
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hodnuto o jejím pokračování.
O méně známých skutečnostech
ze života členů habsburské panovnické rodiny v kontextu dobového českého i světového dění
bude posluchačům vyprávět
Milivoj Žák z prostějovské Galerie N7. Zaměří se zejména na
Františka Josefa I. s jeho rodinou
a zajímavé bude zejména sledovat vztah císaře, potažmo celého
arcidómu, k Moravě, Hané a samotnému Prostějovsku.
Akce se uskuteční v tradiční
třetí úterý v měsíci dne 16. února 2016 v 17 hodin ve výstavním
sále Státního okresního archivu
Prostějov v Třebízského ulici.
Všichni jsou srdečně zváni. -tc-

1. přednáška:
Promyšlený život - Jak složitá je i ta nejméně složitá buňka?
Přednášející: Pavel kostečka, Ph.D.
Kdy: 5. února 2016 v 18 hodin
Kde: Sbor Církve adventistů sedmého dne, Šafaříkova 9, Prostějov

2. přednáška:
Věda a víra - Kdo s koho? A nebo jsou to přátelé?
Přednášející: Pavel kostečka, Ph.D.
Kdy: 19. února 2016 v 18 hodin
Kde: Sbor Církve adventistů sedmého dne, Šafaříkova 9, Prostějov

Stručné představení přednášejícího: Pavel Kostečka, Ph.D. vystudoval genetiku a molekulární biologii na
Přírodovědecké fakultě v Brně a tamtéž obhájil doktorát. Zároveň vystudoval teologii na TS CASD v Sázavě.
Dlouhodobým předmětem jeho zájmu jsou názory na vznik života a vztah vědy a náboženství.
-dh-
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Mateřské centrum
Cipísek

NOVÍ OBČÁNCI města Prostějova

Seznam přivítaných dětí
Michala Murková
Šimon Kulda
Elena Dobrovolná
Jáchym Otáhal
Markéta Chytilová
Amálie Novotná
Adam Müller
Tobiáš Kyselý
Karolína Divilová
Nikol Juříčková
Samuel Kaľavský
Šimon Dokládal
Guillermo Rafael

Program MC Cipísek /únor 2016
Zahájení nového tříměsíčního cyklu programů s Cipískem od 4. 1. 2016 dle rozpisu skupin.
Informace o programech a volných místech v jednotlivých skupinách na našich kontaktních adresách.
Cipískova narozeninová párty Cipísek slaví 17. narozeniny
22. 2. - 26. 2. - karnevalový narozeninový program v maskách ve všech
skupinách pravidelných programů k 17.
výročí založení Mateřského centra Cipísek v Prostějově
Voňavý týden
8. 2. - 12. 2. besedy o vůních a aromaterapii v rodině s dětmi všech pravidelných programech pro rodiče s dětmi
Pohádková sobota / Zimní pohádka
sobota 20. 2. 15.00-17.00
Další pohádkové odpoledne pro rodiče a prarodiče s dětmi.
Maňásková pohádka, hry, tvořivá dílnička. Pro předem přihlášené.
Jak zvládnout období dětského vzdoru?
Úterý 23. 2. 18.00-20.00, beseda pro
rodiče. Rezervace míst předem.

Kaleidoskop

Rodičovská setkávání
Cyklus rodičovských setkání. Rodičovská skupina je určena pro ty, kteří
přemýšlejí o svém rodičovství, chtějí
sdílet své zkušenosti, najít vzájemnou
oporu, konzultovat s ostatními rodičovské radosti i starosti. Jednotlivá setkání volně navazují na Kurzy efektivního rodičovství a besedy MC. Jednou
měsíčně - únorová skupina proběhne
v úterý 16. 2. 18.00-20.00. Rezervace
míst předem.
Individuální psychologické poradenství s PhDr.P. Tenglerovou 4. 2. dle objednání
Individuální právní poradenství
s Mgr. A.Hálkovou dle objednání
Odpolední herny pro rodiče a prarodiče s dětmi do 5 let
vždy v pondělí 15.00-17.00. Na tyto
herny není potřeba se hlásit předem.
www.mcprostejov.cz
www.facebook.com/cipisekprostejov
e-mail: mcprostejov@centrum.cz

Vítání občánků dne 17. 12. 2015
Adéla Šišmová
Jolana Houšťová
Tobias Klimeš
Maxim Guskov
Anissa Janálová
Adriana Hrabovská
Aneta Koláčková
Sofie Hraničková
Petr Kalabis
Žofie Schotliová
Petr Doseděl
Sofie Růžičková
Teodora Janků
Samuel Říha
Jan Prokeš
Eliška Jana Hradečná
Adam Ježek
Anna Kučerová
Eliška Nevrlová
Mikuláš Petr Brus
Liliana Julinková
Viktorie Machová
Tomáš Vinkler
Vanesa Tylšarová
Vítání dětí 14. 1. 2016

Vanessa Sedláčková
Marianna Kašparová
Tereza Hušková
Jakub Jančík
Libuše Svobodová
Adéla Kalodová
Matěj Nevrlý
Kamil Křížan
Berenika Báťková
Marek Pelzl
Ellen Babicová
Oliver Popelka
Tereza Novotná
Samuel Kadlčík
Jakub Fajt

Nikolas Borovský
Michael Koutek
Dominik Balcárek
Martin Hradil
Dominik Štencl
Simona Elisková
Nicolas Antl
Adéla Horáková
Dominika Ella Jánová
Oskar Zapletal
Sára Janečková
Adam Trnavský
Karel Zápařka
Jakub Staněk
Dana Pilarová

Isabela Richterová
Lukáš Černý
Jakub Feltl
Oliver Komárek
Simon Komárek
Žofie Dvořáková
Gréta Dušková
Natálie Karásková
Adriana Bartošová
Jindřich Petr Mlčoch
Petr Vašek
Jan Kudela
Eliška Kašpárková
Agáta Matoušová
Hynek Hermann

Velikonoční trhy v Prostějově

Velký zájem o vánoční trhy stojí za rozhodnutím vedení města uspořádat trhy veskrze jarní.
Náměstí T. G. Masaryka se tak na jeden týden promění ve velikonoční tržiště.
Poměrně veliký zájem o vánoční trhy stojí za
myšlenkou vedení města zrealizovat trhy velikonoční. Jde o krok směřující k založení nové
tradice.
„Na náměstí T. G. Masaryka budou trhovci
moci nabízet své produkty vztahující se k Velikonocům. Už teď se mohou hlásit. Pochopitelně budeme mezi přihlášenými dávat přednost
právě těm, kteří budou nabízet tento typ zboží,“
uvedla náměstkyně Ivana Hemerková.
Trhy potrvají jeden týden v konkrétním termínu od 18. do 26. března 2016.
Zájemci o účast na trzích se mohou hlásit už
v těchto dnech. Podrobnosti včetně přihlašova-

cího formuláře poskytne paní Renata Hromadová z Odboru správy a údržby majetku města – tel. 582 329 196 (mobil: 604 680 913),
mail: renata.hromadova@prostejov.eu. Dále
budou informace také zveřejněny na webových
stránkách města Prostějova www.prostejov.eu .
Poslední přihlášky bude odbor přijímat ještě
29. února 2016.
„Po tomto termínu vybereme trhovce,
kteří svým zbožím takzvaně zapadnou do
tematiky trhů. Vyjádření o výběru zašleme
všem přihlášeným,“ doplnila náměstkyně
Ivana Hemerková. Podle jejích slov bude
velikonoční trhy provázet i kulturní program.
Pilotní projekt města Prostějova ukáže, zda o
trhy s velikonoční tematikou bude mezi lidmi
stejný zájem jako o trhy vánoční.
-red-

Ilustrační foto

INZERCE

Chcete pracovat a mít zajištěnou existenci?

16012531527

15082130790

Obraťte se přímo na nás...

27. ledna 2016

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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TERMÍN

AKCE

obec

POŘADATEL

Kulturní dům Lipová

Lipová

SDH Hrochov

MÍSTO KONÁNÍ

LEDEN
30.1.

Hasičský ples

30.1.

Fotbalový ples

Sokolovna Ptení

Ptení

FC Ptení

30.1.

Šibřinky pro dospělé

Kulturní sál Obecního domu Pivín

Pivín

TJ Sokol Pivín

30.1.

Velké sportovní plesy

Sokolovna Čechovice

Čechovice

TJ Sokol Čechovice

30.1.

70. Reprezentační ples KDU

Městské divadlo v Prostějově

Prostějov

KDU Prostějov

30.1.

Hasičský bál

Sokolovna Němčice n/H

Němčice n/H

SDH Němčice n/H

31.1.

Dětský karneval

Sokolovna Němčice n/H

Němčice n/H

31.1.

Dětský karneval

Sokolovna Čechovice

Čechovice

MŠ Čechovice

Městské divadlo v Prostějově

Prostějov

SOŠ podnikání a obchodu Prostějov

Město Němčice n/H, DDM Orion
a SDH Němčice n/H

ÚNOR
5.2.

Maturitní ples

Společenský dům Prostějov

Prostějov

Trivis, SŠ veřejnoprávní Prostějov

Městské divadlo v Prostějově

Prostějov

Cukrovar Vrbátky

6.2.

Maturitní ples
IV. Společný ples Cukrovaru Vrbátky a.s.
a Skláren Moravia
Hanácký bál

Kulturní dům Kralice

Kralice n/H

HSPT Klas Kralice n/H

6.2.

Ostatkový ples

Sokolovna Ptení

Ptení

JSDH Ptení

6.2.

Školní ples

Sokolovna Dubany

Dubany

KPŠ Vrbátky

6.2.

Maturitní ples

Společenský dům Prostějov

Prostějov

RG a ZŠ města Prostějova

6.2.

Maškarní ples

Sokolovna Mostkovice

Mostkovice

Obec Mostkovice

6.2.

Obecní ples

Kulturní dům Smržice

Smržice

Obec Smržice

6.2.

Školský ples

Sokolovna Určice

Určice

Klub přátel při ZŠ a MŠ

5.2.
6.2.

6.2.

VII.Společenský ples

Restaurace U tří bříz

Prostějov

Tyflocentrum Olomouc, o.p.s., Regionální
pracoviště Prostějov

7.2.

Sokolovna Ptení

Ptení

JSDH Ptení

Společenský dům Prostějov

Prostějov

GJW Prostějov

12.2.

Dětský karneval
Reprezentační ples školy a klubu přátel
GJW
Maturitní ples

Městské divadlo v Prostějově

Prostějov

SOŠ automobilní Prostějov

12.2.

Ples sportovců

Kulturní dům Lipová

Lipová

SK Lipová

II 12

13.2.

Hanácký bál

Kulturní dům Kralice

Kralice n/H

HSPT Klas Kralice n/H

13.2.

Ples Spolku plumlovských nadšenců

Kulturní dům Žárovice

Žárovice

SPN

19.2.

Hanácký bál

Městské divadlo v Prostějově

Prostějov

Mánes

19.2.

Reprezentační maturitní ples

Společenský dům Prostějov

Prostějov

SOŠ průmyslová a SOÚ strojírenské Prostějov

19.2.

Ples

Kulturní dům Kralice

Kralice n/H

Relax Prostějov

19.2.

Hasičský ples

Sokolovna Mostkovice

Mostkovice

SDH Mostkovice

20.2.

Společenský večer Mého divadla

Městské divadlo v Prostějově

Prostějov

Moje divadlo

20.2.

XXII. Zemědělsko‐potravinářský ples

Společenský dům Prostějov

Prostějov

Okresní agrární komora Prostějov

20.2.

Obecní ples

Sokolovna Dubany

Dubany

Obec Vrbátky

20.2.

Velké sportovní plesy

Sokolovna Čechovice

Čechovice

TJ Sokol Čechovice

20.2.

Maškarní ples

Sokolovna Smržice

Smržice

TJ Smržice

20.2.

Rockový bál

Kulturní dům Žárovice

Žárovice

SPN

20.2.

Sokolský ples

Sokolovna Určice

Určice

TJ Sokol Určice

21.2.

Dětské šibřinky

Sokolovna Kralice

Kralice n/H

TJ Sokol Kralice n/H

21.2.

Dětský karneval

Sokolovna Čechovice

Čechovice

ZŠ Čechovice

27.2.

Hasičský ples

Kulturní dům Lipová

Lipová

SDH Lipová

27.2.

Šibřinky

Sokolovna Kralice

Kralice n/H

TJ Sokol Kralice n/H
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Ohlédnutí za prostějovskou (hudební) vánoční dobou

Vánoční svátky jsou za námi
a tak se nabízí určitá rekapitulace aspoň hudebních programů v adventní a vánoční době
v Prostějově. Myslím, že nabídka byla tradičně velmi pestrá
a široká.
Rodiče i prarodiče se potěšili svými ratolestmi při mikulášských a vánočních besídkách zejména v mateřských
školách. V prostorách Masarykova náměstí v Prostějově, vkusně
vyzdobeném vánočními stromky
s ozdobami vyrobenými dětmi
z prostějovských mateřských
i základních škol, se konala celá
řada zdařilých akcí. Přiznám se,
že o některých dnech, zejména
pak o sobotách a nedělích, nebylo
absolutně možné obsáhnout celou
nabídku vánočních programů.
A tak mne z těch koncertů na prostějovském náměstí nejvíce zaujalo
sobotní vystoupení prostějovských
Proměn, kdy spolu se skautským
oddílem Světlušek paní Dudíkové
zazpívaly společně před radnicí.
Desítky posluchačů si z velice pěkného vystoupení odnesli do svých
domovů kromě pěkných dojmů
také betlémské světlo. Možná, že
by na příště neškodilo jinak velice
pěkný a bohatý program koordinovat tak, aby se nekřížily programy
v divadle, na náměstí, v prostějovských kostelích atd. Nicméně se
mi zdá, jako by se vánoční hudební
„prach“ „vystřílel“ v adventní době
a o samotných Vánocích už je pak
programová nabídka podstatně
chudší.
Rád bych se ale zaměřil na adventně – vánoční program prostěINZERCE

jovských pěveckých sborů. K těm
tradičním patří prostějovské sbory
Orlice a Vlastimila, dále je potřeba
zmínit pěvecký sbor Exaudi a před
pár lety vzniklý sbor – snad můžu
použít přídomek „dívek a paní“
Proměny. Je potřeba zmínit také
sbor Nota Bene a snad i sbory
existující při CMG, Gymnáziu atd.
Jsou tu i chrámové sbory a scholy
mladých, které se věnují zejména
hudebním doprovodům bohoslužeb.
Chtěl bych se však zmínit o těch
nejstarších prostějovských sborech
– Orlice a Vlastimila. Po odchodu prostějovských dirigentských
osobností – jmenujme aspoň ty
z těch předchozích, jako pány Karla Hejduška, Otakara Hanzelku,
Zdeňka Přikryla či Karla Bezdíčka. Po jejich odchodu to vypadalo, že tyto tradiční sbory budou
stagnovat či dokonce i přes tradici
přetrvávající o mnoho let století své existence, zaniknou. Díky
Bohu se tomu tak nestalo a sbory

žijí dál, schází se, cvičí a mnohokrát do roka vystupují v Prostějově
i blízkém či vzdálenějším okolí.
Vlastimilu tak během nemoci
Karla Hejduška převzal na čas Karel Bezdíček resp. Zdeněk Přikryl.
Později převzala vedení Vlastimily dcera Karla Hejduška, Marie
Hejdušková, která jej řídí velice
obětavě dodnes. Mužský pěvecký
sbor Orlice po odchodu dlouholetého dirigenta Otakara Hanzelky
a po čase hledání nového (např.
paní Anička Králová ve spolupráci s paní Drahou Ondrovou)
našel svoji dirigentku v osobě paní
Pavly Šamánkové. Oba pěvecké
sbory tak dále existují a vystupují, ať už samostatně, či společně.
V minulém roce společně absolvovaly řadu koncertů v Prostějově
a okolí. Ke společnému vystoupení pozval prostějovské sbory také
mužský pěvecký sbor z rakouského Loosdorfu, který rok předtím
koncertoval zase v Prostějově.
V uplynulém Adventu měly oba

Patří vlastenci a antifašisté mezi extremistická hnutí?

16012531533

Čas rychle běží, před pár týdny
jsme přivítali Nový rok a už je tu opět
první letošní číslo vydání Prostějovských radničních listů. Vraťme se ještě
spolu, jen na malou chviličku, do nedávné doby před Vánoce ke krátkému zamyšlení o stavu v mezilidských
vztazích. Omlouvám se těm spoluobčanům, kteří očekávají nějakou
převratnou zprávu o dění kolem nás.
V tom případě prosím, odložte tento
článek a začtěte se raději do dalších
s příjemnější tématikou. Tak, a teď již
k věci.
Regionální mutace jednoho z celostátních deníků otiskla v předvánočním čase článek obviňující vedení
Olomouckého kraje, že přiznává dotace
levicovým extremistům. Tím má být,
podle autora a jeho chlebodárců spolek
- Vlastenecké sdružení antifašistů ČR
v Prostějově.
Připomínat jména politických inkvizitorů, není v tomto případě nutné, ani
důležité. O svou další negativní reklamu
mezi lidmi našeho regionu se jistě postarají sami.
Raději si dovolím předložit všem trpělivým i moudrým čtenářům vysvětlení, čím a jakými aktivitami jsme si toto
27. ledna 2016

sbory zdařilé společné vystoupení
v Litomyšli., Vlastimila pak také
v Hradci Králové. V samém závěru vánoční doby přijala Vlastimila
pod vedením Marie Hejduškové
pozvání z rakouského Wulzeshofenu, kde uvedla několik českých
i mezinárodních koled, včetně
známé „Tiché noci“ v němčině.
Na závěr zazpívaly Vlastimilky se
zdejším sborem společnou píseň.
K dlouholeté tradici obou sborů patří společné vánoční koncerty uváděné na 2. svátek vánoční
- svátek sv. Štěpána, v Husově
sboru v Prostějově. Kromě známých koled zazněla pastorální
mše Jiřího Pavlici „MISSA BREVIS“, jejíž nastudování bylo pro
oba sbory premiérové. K posílení
partu ženského sboru si tentokráte Vlastimily přizvaly několik
členek sboru „Proměny“. Že se
toto krásné dílo oběma sborům
pod vedením Pavly Šamánkové
podařilo velice dobře nastudovat,
dokládá jeho úspěšné uvedení

tradičně v Husově sboru v Prostějově a posléze i jeho repríza
v klášterním kostele sv. Jana Nepomuckého - „u Milosrdných“. Návštěvníci obou koncertů nešetřili
potleskem a také „standig ovation“. Dlužno dodat, že na varhany
oba sbory doprovázel a celoročně
s nimi úzce spolupracoval výborný prostějovský varhaník, Ondřej Mucha. Ten mimo varhanní
doprovod Pavlicovy mše uvedl
se svou manželkou Aničkou pro
Prostějov myslím zcela ojedinělé,
bravurní čtyřruční provedení variace na dílo Jakuba Jana Ryby „Hej
Mistře“. No a co mne zaujalo, či velice o těchto Vánocích potěšilo? Že
se do obou sborů opětovně zapojili
velice úspěšně i členové prostějovských sborů Exaudi a Proměny.
Je to pro mne známka toho, že
mezi sbory není nějaká nezdravá
rivalita, každý sbor zpívá svůj žánr,
ale zároveň jsou členové sborů
ochotni „přiložit“ svůj hlas i ke
společnému zpěvu. To je pro mne,
a myslím i pro všechny milovníky
sborového zpěvu, nesmírně cenné
a patří za to všem velký dík.
Nutno dodat, že jmenované
sbory mají velkou pomoc při zajišťování své existence v podpoře
statutárního města Prostějov, které
finančně přispívá na jejich činnost.
Na závěr snad jen malá zajímavost – myslím, že v současné době
vládnou všem prostějovským
sborům ženy. Nechce se věřit, že
by odchodem dirigentů z „mladší
historie“ pánů Grumlíka, Laníka,
Hejduška, Hanzelky, Bezdíčka,
Přikryla vymřeli prostějovští dirigenti „po meči“? Václav Adam

označení (ne)zasloužili a prosím, po
přečtení celého textu si sami odpovězte
na otázku: Patří vlastenci a antifašisté
mezi extremistická hnutí?
Ti, kteří tak snadno vynesli svůj
nenávistný ortel s obviněním z extrémismu, zřejmě nemají mnoho znalostí
o historickém období rozpínavosti hitlerovského Německa a také pravděpodobně neví nic o třistatisících českých
obětí fašistické zvůle v době trvání německé okupace.
Nikdo z těch, kteří dnes hovoří o extrémismu, nepoložil květy na společné
hroby vyvražděných mužů v Ležákách,
Javoříčku, Lidicích nebo při uctění památky umučených v Terezíně. Nesetkali
jsme se s nimi ani na jednom z tradičních míst protifašistického odboje na
Moravě - v Rajnochovicích, na Rusavě,
v Prlově nebo u památníku německými
fašisty vypálené osady Ploština.
Naopak, s dobrými pocity vždy vnímáme a uvědomujeme si aktivní spoluúčast vedoucích představitelů z Olomouckého kraje na všech místech pro
nás vlastence tak významných.
Jistí vládní představitelé a straničtí
lídři, ideově spřízněni s olomouckou
politickou opozicí, navštěvují bez osty-

chu sudetoněmecké srazy v Bavorsku.
Jsou vřele vítáni a bratříčkují se s pohrobky henleinovců. Nevadí jim zanícené projevy a různě opakovaná verze stále stejně znějící falešné písně o nutnosti
zneplatnit Postupimské dohody a zrušit
Dekrety prezidenta Československé republiky Dr. Edvarda Beneše.
Jako demokratické vlastenecké sdružení, hájící zájmy slovanské vzájemnosti
a kulturní památky českého národa
by nás například zajímalo, jak by třeba
podobní „experti na extremismus,“ kritizující Olomoucký kraj a naše aktivity,
jak by asi hodnotili politiku brněnských
radních, vstřícných sudetoněmeckému
landsmanšaftu s obhajobou politiky revanšismu.
Nezavání to snad přesvědčivěji
komu dát nálepku s označením „extremista“? Zamyslete se nad tím, páni zastupitelé, do příštích komunálních voleb
máte ještě čas.
VSA ČR v Prostějově děkuje Olomouckému kraji za poskytnutou finanční podporu a přízeň v roce 2015.

RNDr. Josef Liška,
předseda Vlasteneckého
sdružení antifašistů
ČR v Prostějově
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V polovině listopadu 2015
se naše třída 9.B po návrhu
jejich ochotného a vždy nápomocného pana učitele třídního dala dohromady a rozhodla se uspořádat předvánoční
sbírku pro psí útulek Voříšek,
který se nachází v malebné
krajině v Čechách pod Kosířem.
Pan učitel kontaktoval příslušné lidi, aby je o akci informoval, zařídil zhotovení a vyvěšení plakátů, zkrátka udělal
vše pro to, aby se o akci vědělo
na všech pracovištích naší školy, tedy v MŠ v Čechovicích
a na Mánesově ulici, na prvních
stupních v Čechovicích a na
Skálově náměstí a samozřejmě
v našem „hlavním stanu“ na
Palackého třídě.
Další krok byl již na nás –
oběhnout celou školu, všechny třídy a informovat jednotlivé žáky. Tento počin nás
sice stál dost času, ale bylo to
pro dobrou věc a to se počítá.
Chtěli jsme udělat krásné Vánoce pro pejsky, kteří nemají
zahradu na dovádění a kte-

ří nemají nikoho, kdo by si
k nim třeba lehl a podrbal je
za uchem. Jsou to pejsci, kteří
byli opuštěni, kterým kolikrát
bylo bohužel i ubližováno rukou člověka.
Důkladně jsme zvažovali,
jakou formu pomoci zvolit.
Jako ideální řešení jsme místo
peněžní sbírky vyhodnotili nashromáždit co největší množství psích granulí, konzerv,
piškotů, pamlsků a hygienických potřeb (šamponů, odblešovacích přípravků apod.), což
se ve výsledku ukázalo jako
dobrá volba.
Každý den dva určení žáci z
pořádající třídy 9.B stáli u šaten
a od dětí vybírali jejich dary
nakoupené za peníz, který jejich rodiče vydělali a rozhodli
se obětovat pro dobrou věc.
Před Vánocemi jsme vše sečetli
a zjistili jsme, že přepočteme-li
nasbírané kilogramy na radost,
kterou jsme chtěli opuštěným
pejskům udělat, obdarovali
jsme je (a vlastně i sami sebe)
osmi sty kilogramy radosti, což
rozhodně není málo.

Po skončení sbírky jsme ze
všech nasbíraných věcí vytvořili mohutnou pyramidu,
kterou jsme dozdobili obrázky
pejsků (namalovali žáci z 1.
stupně), a potom jsme u nás ve
škole přivítali správce útulku s
Pongem, nádherným a velmi
přátelským křížencem zlatého retrívra. Pan správce nám

velmi ochotně povyprávěl
o fungování takového zařízení a zodpověděl nám všechny
naše dotazy.
Jsme velice rádi, že se tato
sbírka uskutečnila. Velice děkujeme všem žákům, rodičům,
učitelům i správním zaměstnancům, kteří do sbírky přispěli, byť jen malým sáčkem, pro-

tože i ten zajisté udělal pejskům
radost. Takovou radost, kterou
by na ulici nezažili.
Jsme přesvědčeni, že akce se
povedla na jedničku a doufáme,
že po odchodu naší třídy na
střední školu najde náš projekt
nadšené pokračovatele.
Filip Holý (9.B) a Mgr.
Pavel Šťastný, tř. učitel 9.B

„DOBRÉ MYŠLENKY, DOBRÁ SLOVA, DOBRÉ SKUTKY“

Oznamujeme, že byla založena
Svépomocná psychoterapeutická skupina
/SPS Prostějov/pro lidi s problémem závislosti.

Akce plánované na únor
Tvořivá dílna s ICM – nástěnka na vzkazy i fotky
Chtěli byste si vyrobit nástěnku do pokoje, kuchyně, zkrátka kamkoliv, kde si
chcete vystavovat vzkazy, fotky či přáníčka? Přijďte na tvořivou dílnu naší dobrovolnice Marion – v pondělí 15. ledna 2016 do ICM. Dobrovolný příspěvek na
materiál je 20 Kč.

Cestuj a buď aktivní s ICM – Chceš být dobrovolníkem?
Všechny ty, kteří by se rádi zapojili jako dobrovolníci u nás nebo v zahraničí, ale neví
jak, zve ICM Prostějov na seminář, který proběhne v pondělí 22. února od 16.30 hod.
v T-klubu Knihovny K. Dvořáčka ve Vyškově. Více informací najdete na našem webu.

Jarní prázdniny s ICM
Nemáte ještě plány na jarní prázdniny? Naše dobrovolnice Elena a Marion pro
vás chystají herní program – hrát se budou míčové hry, deskové hry apod. Více
informací najdete na webu www.icmprostejov.cz.
Míčové hry in English
Je vám 10 až 14 let a rádi hrajete basketbal nebo volejbal? A chcete si u toho ještě procvičit angličtinu, francouzštinu nebo španělštinu? Přihlaste se na Míčové hry s našimi
dobrovolnicemi Marion a Elenou – hrát se bude každou středu od 15.00 do 16.30 hod.
Stále ještě jsou volná místa. Přihlásit se můžete na e-mailu info@icmprostejov.cz.
Konverzace pro veřejnost
Od října probíhají v ICM jazykové konverzace se zahraničními dobrovolnicemi – Elenou ze Španělska a Marion z Francie. Volná místa jsou aktuálně ještě ve
francouzské (pro pokročilé) a španělské (pro začátečníky) konverzaci. Zájemci se
mohou hlásit na e-mailu info@icmprostejov.cz, na telefonu 582 302 553 (od 12.00
do 17.00 hod.) nebo osobně v ICM Prostějov, Komenského 17. Termíny jednotlivých jazykových konverzací najdete na stránkách www.icmprostejov.cz.

Scházíme se každé úterý v 17,00 hod. na adrese
Demelova ul.č. 2, Prostějov.
(Naproti Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova, za OC Zlatá Brána)
Kontakt: E-mail: spspv@post.cz, tel.: 606 294 711

Zveme Vás na „ARToviny 2016“
Studenti ART ECON – Střední škola, s.r.o. připravili pro veřejnost již 9. ročník umělecké výstavy své tvorby v Galerii Metro 70 v Prostějově. Fotografické, výtvarné a propagační práce
vzniklé z tvůrčí dílny mladých začínajících grafiků, fotografů
a módních designérů mají svým pohledem na umění určitě co
nabídnout, u mnohých autorů lze odhadnout, že mají uměleckou budoucnost dobře nastartovanou.
Práce vznikaly např. v odborných předmětech Fotopraktikum, Počítačová grafika, Propagace a reklama a také jako samostatná volná tvorba podle zájmu studentů.
Vernisáž výstavy proběhne ve středu 25.1.2016 v 17.oo hod a výstava potrvá do
3.3.2016.
Pokud zvažujete studium takového uměleckého oboru na SŠ, můžete se u nás
informovat o právě probíhajícím doplňujícím kole přijímacího řízení! 
-ir-

Slevové karty ISIC, ISIC SCHOLAR a ITIC
Končí vám platnost slevové karty ISIC (studenti), ISIC SCHOLAR (žáci)
nebo ITIC (pedagogové) v prosinci 2015? Přijďte po Novém roce do ICM Prostějov, rádi vám vystavíme novou kartu na počkání v otevírací době. Pozor: od
1. ledna je nová cena průkazů 350 Kč. Další informace o tom, co potřebujete k
vyřízení karty (včetně formuláře), a naši otevírací dobu najdete na našem webu
www.icmprostejov.cz.
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Úspěch studentek SŠDAM

Studentky SŠDAM úspěšně reprezentovaly na malířském bienále OSKAR Ostrava 2015

Studentky Střední školy designu a módy v Prostějově
z oboru Užitá malba a design interiéru se letos poprvé
zúčastnily malířského bienále Oskar Ostrava 2015.
Soutěž je určena pro studenty středních a vyšších
odborných škol výtvarného zaměření a klade si za cíl
povzbudit začínající umělce - malíře a zmapovat aktuální úroveň vzdělávání v tomto výtvarném médiu.
Do soutěžního klání se přihlásilo celkem 13 škol
z České republiky a Běloruska.

27. ledna 2016

Práce více jak 50 studentů hodnotila odborná komise. Ke zpřehlednění celé soutěž přispělo rozdělení
do 5 kategorií - krajina, architektura, figura a zátiší.
V kategorii figura získaly 3.místo studentky SŠDAM
Pavlína Košáková a Michaela Bagárová. Michaela Korčáková získala třetí místo v kategorii zátiší.
Bienále Ostrava je ojedinělou přehlídkou, která sleduje úroveň malířského média na středních a vyšších
odborných školách v celé České republice a umožňuje

i konfrontaci se zahraničím. Soutěžní práce studentů
jsou pak dále vystaveny v Ostravě a jsou rovněž reprodukovány v katalogu. Studentkám gratulujeme
a přejeme další úspěchy v umělecké tvorbě.
-ivNa fotografiích zleva:
Pavlína Košáková - Divadlo - akryl na plátně 90 x 120
Tereza Vrtalová – Sen – akryl na plátně 100 x120
Michaela Bagárová – Bez názvu – olejomalby na plátně,
různé rozměry
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Kaleidoskop

Představujeme: Lenka Hatašová
Lenka Hatašová (1969)
prošla s fotoaparátem v ruce
válečným bojištěm na Balkáně, zeměmi severní a střední
Ameriky či tenisovými kurty
slavného grandslamu. Svět
reportáží a dokumentaristiky
opustila v devadesátých letech
ve chvíli, kdy začala fotografovat pro média známé osobnosti kultury, sportu či politiky.
Více než akce a adrenalin ji
začal zajímat stylizovaný portrét, kterému se v posledních
letech věnuje již výhradně. Její
fotografie zdobí titulní stránky magazínů, přebaly autobiografických knih, kalendáře,
obaly desek českých zpěváků
či kapel nebo fotografické vizuály k televizním kampaním
a kampaně spojené se známými osobnostmi vůbec.
K fotografování ji přivedl
otec, maminka jí zase ukázala,
co je skutečná láska k lidem. Jak
sama autorka říká, láska otevírá
srdce a mění tak i vidění vnější
reality, což je pro fotografa klíčové. Od portrétů si poslední
roky čím dál častěji odskakuje
do přírody, kde s kapesním foINZERCE

toaparátem či mobilem hledá
každodenní zázraky na své
cestě, které lze ve spěchu a tepu
naší doby snadno přehlédnout.
Výstava je pohled na známé
tváře v trochu jiném úhlu, než
je veřejnost zvyklá je vídat. Zahaleni v atmosféře stínů, jejichž
zdrojem je ve většině případů
modulované denní světlo nebo
v situacích či prostředích, kde se
běžně fotografovat nenechávají,
poodhalují tak osobnosti cosi ze
svého soukromí, naladění i ze
svého hlubokého nitra. Jakési
intimní napojení mezi fotografem a jeho objektem je zřejmé
na první pohled, důvěra pramenící z dlouhodobé spolupráce
tak umožnila vytvořit dokonalou perspektivu V jiném světle.
Fotografka Lenka Hatašová
představila koncem července 2015 v pražské Nikon Photo Gallery autorskou výstavu
fotografií známých osobností
nazvanou V jiném světle. „Vzhledem k názvu, zatím mého největšího fotografického projektu,
jsem na portrétech pracovala
trochu jinak než doposud. Známé osobnosti jsem zachytila „

v jiném světle“ hned v několika
rovinách - jednak je představuji
v situacích nebo prostředích, na
které nejsme u nich úplně zvyklí,
navíc jsem pak podle možností
použila ne zcela běžné světelné
podmínky či efekty, ve většině

případů vycházející z přirozeného denního osvětlení,“ vysvětluje
svůj záměr sama autorka. Na
padesáti snímcích, které vznikly mimo jiné i v Paříži či Malé
Fatře můžete tak najít například
Simonu Stašovou, Petra Koláře,

Kateřinu Neumannovou, Karla
Gotta, Lucii Bílou, Jana Saudka, Zlatu Adamovskou či Báru
Basikovou. Výstava bude ve
zmenšené formě nyní k vidění od
26.2. do 26.3. v galerii U Hanáka
v Prostějově.

Umělecká skupina Chaoscompany

Live art: Chaos v GAlerii N7
pozvánka na kreativní večer v GAlerii N7.
Chaoscompany - známá olomoucká umělecká
skupina
Prezentace tvorby, malování několika autorů přímo
v galerii, recitace básní........tvořivý večer s kávou
v inspirujícím prostředí - poznejte s námi svět Chaoscompany.
Ve středu 17. února 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

KOKTEJL navyšuje
kapacitu kurzů

Rozšiřujeme nabídku kurzu malování. Začátečníkům jsou věnovány úterky od
15 do 17 hodin a čtvrtky jsou ve stejném čase určeny pokročilejším. Vhodné pro
zájemce nad 60 let.
Nabízíme poslední volná místa v kurzu angličtiny pro dospělé. Lekce se konají
v úterý 17:15 – 18:00 h.
NOVINKA – interaktivní přednáška ve dvou termínech
17.2. středa		
9:30 – 10:30 h
Podpořte svoje zdraví
18.2. čtvrtek		
17:15 – 18:15 h
Podpořte svoje zdraví

16012531525

Zajímá vás, jak posílit imunitu nebo předcházet bolestem těla? Přijďte se naučit
ovládat akupresurní body, které vám pomohou udržovat a upevňovat zdraví. Vstupné 45 Kč. Rezervace míst na telefonním čísle 774 293 029, Jana Lukele nebo na e-mailu: koktejlpv@email.cz.
Kurzy a přednášky plné pohody v příjemné atmosféře probíhají v budově Sportcentra-DDM ve dvoře vpravo, Vápenice 9, Prostějov.
Strana 34
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Základní umělecká škola V. Ambrose

v Prostějově

Kravařova 14, telefon: 582 406 050
ÚNOR 2016
VÝTVARNÝ OBOR
Galerie linka – únor - březen 2016
Absolventi ZUŠ se představují
Výstava – Adéla Bednářová
Vyhlášení soutěže „ŠKOLA SNŮ“

HUDEBNÍ OBOR
10. 2. 2016 Společný koncert žáků a rodinných příslušníků
– Veselé muzicírování
v 17.00 hod. sál ZUŠ
Školní kola soutěže – sál ZUŠ
4. 2. 2016 – Komorní hra s převahou dechových nástrojů
16. 2. 2016 – Komorní hra smyčce
Okresní kola soutěže – sál ZUŠ
24. 2. 2016 – Komorní hra s převahou dechových nástrojů
TANEČNÍ OBOR
7. 2. 2015 v 17.00 hod. v Městském divadle Prostějov
„Dnes tančí“
Vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ Prostějov a ZUŠ Iši
Krejčího Olomouc.

Kaleidoskop

Výstava v Avatarce
Výstava obrazů paní Soni
Holíkové z Prostějova bude
v Art kavárně Avatarka ve
dnech 9. 2. až 6. 3. 2016. Autorka Soňa Holíková prezentuje svou malířskou tvorbu,
kterou nazvala POCITY.
Svými obrazy vyjadřuje
některé obsahy svého prožívání a citlivosti ke světu.
Malbu a kresbu jako druh
výtvarného umění Soňa

Holíková pokládá za nedíl- várny Avatarka na náměstí
nou relaxační součást svého T. G. Masaryka v Prostějově.
-redživota. Vernisáž výstavy se 
uskuteční v úterý 9. února
2016 od 17 hodin, kde úvodní řeč pronese PhDr. Antonín Bůžek, Ph.D. Malířka
Soňa Holíková a kurátorka
výstavy Zdeňka Trnečková
srdečně zvou uměnímilovné
návštěvníky do příjemného prostředí umělecké ka-

Pozvánka
na výstavu

V kavárně CANALL na Wolkerově 27a představí své práce
od 8. února do 4. března 2016
student 4. ročníku ateliéru volné grafiky Fakulty umění Ostravské univerzity Mira Macík.
Poprvé vystavuje samostatně.
V Prostějově se minulých letech zúčastnil dvou skupinových výstav v kulturním klubu
DUHA.

INZERCE

Společnost SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s.,
100 % dceřiná společnost francouzské skupiny
SOUFFLET největšího výrobce sladu na světě,
hledá kandidáty na pozice

Infuzní terapie vitamínem C
7 důvodů proč aplikovat Infuzní vitamín C

Univerzální obráběč kovů
Požadavky:
vyučen v oboru soustružník, frézař
dobrý zdravotní stav
výhodou - platný svářečský průkaz pro základní oprávnění, oprávnění
svařování metodou TIG, řidičský průkaz B (C)

• Je nejúčinnější prevencí nádorových a cévních nemocí
• Zastaví nastupující chřipku a nachlazení v řádu hodin
• Zkráá až na polovinu dobu hojení po úrazu, operaci

Zámečník
-

• Vyčisá játra od toxinů, sníží hladinu LDL cholesterolu

vyučen v oboru, nebo příbuzném oboru
dobrý zdravotní stav
výhodou - platný svářečský průkaz pro základní oprávnění, oprávnění
svařování metodou TIG, řidičský průkaz B (C)

• Uleví od opakovaných chronických zánětů a infektů
• Zmírní revmaacké a chronické bolesa zad či kloubů

Technický pracovník – konstruktér
-

• Nabije Vás energií a zbaví úzkosa, deprese a únavy

znalost anglického jazyka
výhodou znalost práce v CAD

Nabízíme:
trvalý pracovní poměr v uvedené profesi
základní plat dle profesí – výše dle osobní dohody
třináctý a čtrnáctý plat
příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění popř. životní pojištění
jeden týden dovolené navíc
po zapracování možnost i zahraničních montáží s velmi zajímavým
výdělkem.

Dále aplikujeme injekčně nebo infuzně vitámíny a minerály

Trvalé pracoviště v Prostějově, montážní práce v závodech společnosti mimo Prostějov.

D3 B1 B2 B6 B9 B12

Profesní životopisy zasílejte na e-mailovou adresu: frantisek.cetkovsky@slad.cz

Kontakt: František Cetkovský, tel.: 602 729 594

SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s., Průmyslová 2170/12, 796 01 Prostějov

27. ledna 2016

15112431204

16012531530

Nástup ihned, nebo po dohodě.

Mg Mn Ca Cu Se Zn K J

IVC Olomouc+ centrum prevenavní medicíny

Olomouc, Horní Lán 10A

777 806 513 www.ivcolomouc.cz
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Kaleidoskop

Podané ruce v roce 2016
Skončil rok, ve kterém Podané
ruce, z. s. oslavily 15 let od založení
projektu Canisterapie a vstupujeme
do roku, kdy oslavíme 15. výročí
založení projektu Osobní asistence.
Prostě z oslav jen tak nevyjdeme J.
Rádi bychom toto výročí oslavili
hlavně kvalitní službou našim klientům. Motem organizace Podané
ruce – osobní asistence je „Pomáháme těm, kteří si sami pomoci
nemohou“. Všichni zaměstnanci
– od vedení po asistentky, pracují
na tom, aby to nebyla jen hezká

Restaurant Day již 21. února:
Kuchařští mágové, hlaste se!
Okrašlovací spolek města Prostějova, Marky anglický bazárek a Martina
Šponarová srdečně zvou na Prostějovský Restaurant Day. Uskuteční se 21.
února v Národním domě.
Protože se podzimní Restaurant Day opětovně setkal s ohromným zájmem, organizátoři kromě osvědčených účastníků a specialit hledají i nové
chutě. „Byli bychom moc rádi, kdyby se nám přihlásili další kuchaři a kuchařky, cukráři a cukrářky, aby byla nabídka zase o něco bohatší,“ vyzvala
předsedkyně Okrašlovacího spolku Milada Sokolová. Hlásit se mohou
na restaurantdaypv@seznam.cz.
Restaurant Day se koná pod záštitou Zdravého města Prostějov. -ms-

Strana 36

slova, ale skutečnost. Klientům nabízíme službu až 24 hodin denně
a 7 dní v týdnu, podle potřeby a dle
našich aktuálních personálních a finančních možností. Našimi klienty
jsou lidé všech věkových kategorií,
jejichž společným rysem je určitá
míra omezení soběstačnosti – z důvodu věku nebo postižení. Nabízíme jim pomoc v různých ohledech
každodenního života – při zvládání
běžných úkonů péče o vlastní osobu, při zajištění chodu domácnosti,
při obstarávání osobních záležitostí,

ale také doprovod do školy, družiny, na sportovní a kulturní akce atd.
Osobní asistence však nepomáhá
bezprostředně jen klientům, ale
i jejich blízkým. Také v tomto roce
budeme usilovat o to, abychom
byli známí dobře odvedenou prací
a spokojeností našich klientů.
Co se týče projektu Canisterapie,
do dalšího roku činnosti bychom
si přáli hlavně dostatek aktivních
canisterapeutických týmů a spokojené klienty. Máme radost, když vidíme jejich zájem, úsměv a dobrou

náladu, které jim návštěvy dobrovolníků a jejich psích společníků
přinášejí.
Všem čtenářům Prostějovských
radničních listů přejeme do nového
roku mnoho radosti, zdraví a krásných okamžiků.
Více informací o obou našich
projektech, kontakty a další údaje
najdete na našich webových stránkách www.podaneruce.eu . Adresa
prostějovské pobočky: Polišenského 4467/3, telefon: 777 011 034.

Bc. Jana Marková

Zákon přitažlivosti, znáte ho?

Jaké to asi je umět si přitáhnout
do života přesně ty věci, které chcete? Umíte to?
Každý z nás si asi umí něco přát.
Akorát s postupujícím věkem to
buď vylaďujme, nebo téměř zapomínáme. Někdy máme přání
tak intenzivní a vroucné, že jsme
nakonec překvapeni, možná zaskočeni, když se pak nečekaně opravdu
splní. Jak to? Jde to, přát si na objednávku? A dá se naučit správně
si přát? Existuje mnoho knih a poučných videí, které nás tím mohou
provést. Možná jste již nějakou
knihu četli nebo se teprve chystáte
číst. Možná se shodneme, že osobní
příběh, vlastní zkušenost, popř. ces-

ta pokusu a omylu vždycky budou
nade všechny knihy. Martina Matyášová, lektorka našeho tematického večera je přesně tou osobou,
která si touto cestou prošla. Byla
nucena změnit svůj přístup, aby se
v životě mohla posunout dál, jinam.
Naučila se používat „zákon přitažlivosti“, přečetla mnoho knih na toto
téma, doplnila si vzdělání. Skutečně
si umí přát a vyřízení svých přání
objednávat. Můžete se nechat inspirovat, jak věci, které jsou pro vás
důležité změnit k lepšímu, jak sebe
motivovat, jakým způsobem začít
v konkrétní životní situaci. Anebo
chcete raději zůstat sedět doma?
Vždycky je to jen na vás.

Jinak jste srdečně všichni zváni
ve středu 17. února 2016 do Čajovny pod pokličkou od 17:30 do
20:00 hodin. Vzhledem k omezené
kapacitě čajovny doporučujeme si
své místo zavčas rezervovat u paní
Heleny Volfové formou sms na tel.
605 051 955, vstupné je 200 Kč.
Stále ještě váháte? Jak vám v uších
zní „NAUČIT SE V NOVÉM
ROCE PŘITAHOVAT SI DO
SVÉHO ŽIVOTA PŘESNĚ TY
VĚCI, SITUACE A LIDI, KTERÉ
CHCEME!“ Na sezení doma bude
ještě kupa jiných dlouhých zimních
večerů. Zkuste to a uvidíte.
Těší se na vás Klub Moudrého
podnikání žen v Prostějově. -PP-
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Společnost

Četa Aktivních záloh cvičila v závěru roku 2015

Poslední cvičení příslušníků
čety Aktivních záloh 102. průzkumného praporu v loňském
roce proběhlo v termínu 23.
11. – 1. 12. 2015 ve vojenském
újezdu Libavá a v posádce Prostějov.
První den v dopolední části proběhla běžná administrativa a pořadová prohlídka před cvičením za účasti
zástupce velitele praporu majora
Ing. Václava Maláta. V odpoledních
hodinách se instruktoři i cvičící
jednotka přesunuli do výcvikového prostoru Libavá na ubytovnu
Berounská, kde proběhlo seznámení s plánem výcviku a poučení
o bezpečnostních opatřeních. Ihned
následovalo zaměstnání ze střelecké přípravy zaměřené na základní
pravidla střelby, instruktáž a nácvik
manipulace s TK 50 M2HB QCB
a následně praktický nácvik na střelby. Poslední část výcviku byla zaměřená na spojovací přípravu.
Hned další den příslušníci Aktivních záloh procvičovali střelbu z vozidel IVECO ve dne i v noci. Střelby
z vozidel IVECO byly zařazeny do
výcviku vůbec poprvé. Třetí den výcviku byl věnovaný jízdám v terénu
s vozidly T 815, LRD a IVECO. Po
dopoledních jízdách část instruktoINZERCE

rů připravovala trasu na noční jízdy
a záložáci zatím procvičovali manipulaci s útočnou puškou CZ 805
BREN a univerzálním kulometem
UKL vz. 59. Poté následoval výcvik
v taktické přípravě zaměřený na
činnost při kontaktu s nepřítelem.
Ve večerních hodinách poté záložáci
procvičili opět jízdu terénem.
Čtvrtý den výcviku opět proběhly střelby ve dne i v noci, ale
tentokrát z ručních zbraní. Záložáci
si procvičili střelbu nejen z útočné
pušky CZ 805 BREN, ale i z pistole
CZ 75 PHANTOM a univerzálního
kulometu UKL vz. 59. Novou zkušeností příslušníků Aktivních záloh
byla společná střelba ve dvoučlenné
skupině, která kladla velký důraz
na bezpečnou manipulaci se zbraní
a dodržování bezpečné vzdálenosti.
Tento den byl také věnován nácviku
aeromobilního zasazení. Bohužel
k samotnému nácviku i s vrtulníkem nedošlo z důvodu nepříznivého počasí.
Předposlední část cvičení byla
věnována procvičení doposud
získaných dovedností. Proběhlo
vydání úkolu, zkrácený plánovací
proces a v nočních hodinách samotné zasazení průzkumné skupiny. Úkolem průzkumných skupin

bylo skrytě propátrat a pozorovat
přidělený prostor. Jelikož nepřítele
značkovali zkušení příslušníci 2.
průzkumné roty, neměli záložáci
plnění úkolu vůbec jednoduché.
Během této činnosti byli záložáci
několikrát donuceni reagovat na
přítomnost nepřítele v prostoru.
Po splnění úkolu a stažení průzkumných skupin bylo provedené
podrobné vyhodnocení.
Předposlední den výcviku byl
věnovaný návratu do kasáren
v Prostějově a údržbě zbraní a ma-

teriálu po výcviku. Jelikož důležitým požadavkem na příslušníka
Aktivních záloh je i fyzická kondice, proběhlo přezkoušení ze zrychleného přesunu na 5 km. Na závěr
výcvikového dne byla provedena
i pořadová příprava.
Poslední den výcviku proběhl
slavnostní nástup k výročí založení
102. průzkumného praporu a nejlepší záložáci byli oceněni velitelem
praporu za práci v roce 2015. Ocenění 102jkař roku 2015 získal rotný
Mojmír Kadlec a finanční odměnu

si převzali svobodník Petr Bodnár
a desátník Petr Urban.
„Opět se u kluků projevilo nadšení, zodpovědnost a odhodlanost
splnit úkol co nejlépe. Je vidět, že ti
chlapi tuhle práci mají skutečně rádi
a jsou na ní hrdí!“ komentuje závěrem nrtm. Jan Ulman.
Velké díky patří i všem příslušníkům 2. průzkumné roty, kteří se podíleli na plánování, řízení a zabezpečení
výcviku. Foto: 2. průzkumná rota
Autor:
 kapitán Bc. Václav Pokluda

Na radnici nejčastěji vítali

Viktorky a Matyáše

Zhruba dvakrát do měsíce probíhá
v obřadní síni prostějovské radnice velmi
příjemná akce, kterou je tradiční vítání
občánků do života. Zaměstnankyně Odboru školství, kultury a sportu, které mají
tento oficiální akt na starosti, si mimo
jiné vedou i statistiku přivítaných dětí
a oblíbených jmen.
V roce 2015 tak v obřadní síni přivítali
celkem 482 dětí, z toho 254 dívek a 228
chlapců.
Co se jmen týče, z děvčat vedly Viktorie
(13 x), bodovaly i Karolíny, Natálie či Niko-

ly (10x), na výsluní se dostává znovu i Anna
(9x); těsně za Aničkou jsou Adély (8x). Na
oblibě získávají i takzvaná zdvojená jména;
ta rodiče dali celkem 7 děvčátkům.
U chlapců se mezi nejoblíbenější jména prostějovských rodičů probojoval Matyáš (10x), vysoko v žebříčku oblíbených jmen je i Jakub,
Lukáš, Petr, Šimon a Tomáš (9x), dále
Adam, Filip či Michal (7x). Zdvojených
jmen u chlapců bylo dokonce více než
u děvčat – celkem 11 hochů má hned dvě
křestní jména.

Celkem 976 dětí se loni narodilo v Nemocnici Prostějov

16012531528

Celkem 976 dětí se v loňském roce narodilo v Nemocnici Prostějov. To je o 23
méně než v roce 2014. Mezi novorozenci
bylo 493 chlapců, 483 děvčátek a 6 párů
dvojčat. Nejplodnějším měsícem byl
březen a srpen, kdy se narodilo vždy 92
dětí.
Na první miminko roku 2016 nemuseli
prostějovští porodníci dlouho čekat, malá
Natálie se narodila v pátek 1. ledna již 1 hodinu a 20 minut po půlnoci s mírami 49 centimetrů a 3300 gramů. Její maminka přijela
rodit až ze Zlína a od Nemocnice Prostějov
dostala dárkový balíček s drobnostmi pro
sebe i holčičku.
Nejčastěji se v uplynulém roce rodili
v prostějovské nemocnici mezi chlapci Ja27. ledna 2016

nové, Jakubové, Adamové, Filipové a Matyášové. Mezi děvčátky vedly Elišky, Terezky
a Adélky. „Někteří rodiče se však rozhodli pro
netradiční jméno, například jsme pomáhali
na svět dětem se jménem Andrew, Dastin,
Etien, Abigail, Thea, Evelína či Jasmína,“
uvedla Bc. Věra Tisoňová, vrchní sestra
gynekologicko-porodnického oddělení
Nemocnice Prostějov.
Nemocnice se pyšní titulem Baby friendly
hospital - nemocnice přátelská k dětem. Rodičkám nabízí tři samostatné, klimatizované
porodní boxy se sociálním zázemím. Součástí vybavení je také porodní vana a velká
pohodlná polohovatelná porodní lůžka. Rodička může využít přítomnost blízké osoby
po celou dobu porodu zcela zdarma.
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Vánoční turnaj v kulečníku
V neděli 27. 12. 2015 se v prostějovském kulečníkovém klubu
uskutečnil tradiční turnaj dvojic
v kvartách. V přátelském duchu se v turnaji hraném systé-

mem každý s každým odehrálo
45 utkání. Turnaj se ziskem 15
bodů vyhrála dvojice Zdeněk
Galíček - Milan Hejtman. Na
druhém místě skončila dvojice

Petr Kalabis - Ivan Ftačník. Třetí
v turnaji byli Martin Dostál a Jan
Holzer. Největší série turnaje 15
kvart dosáhl Zdeněk Galíček.

-md-

Sport, zvířata

Přehled odchycených psů v Prostějově,
které je možné si osvojit
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. 4044, 4045, 4046, 4047, 4048 (Kamin, Kiwi,
Khatt, Khaki, Kydar) – štěňata, kříženci, narozena dne
1. 12. 2015. Na fotkách zleva: Kydar, Khaki, Khatt, Kiwi.

Zprávy z šachových polí
V Prostějově jsme zahájili okresní přebor jednotlivců
v šachu, který se bude hrát na
rozdíl od propozic této akce ne na
9 kol, ale pouze na 7. Důvodem je
nízká účast hráčů pouhých 8 hráčů se rozhodlo změřit síly v tomto
turnaji na LOK.
Zastoupeny jsou pouze prostějovské oddíly SK Prostějov a SK
ROŠÁDA Prostějov shodně po 4

hráčích. Silnější jsou jak je již obvyklé v těchto dlouhodobých turnajích
„hosté“ z Rošády, kteří podle ELO
mají nasazené hráče č. 1 Dvořák, č.
2 Vaculka, č. 6 Navrátil a č. 7 Krejsa
Domácí pořádající oddíl vyslal do
turnaje
nasazené hráče č. 3 Virgler, č. 4
Meissel; č. 5 Hradský a č. 8 Strejček.
Los prvního kola proti sobě postavil hráče z mateřských oddílů a tak

se v prvním kole spolu utkali Dvořák vs. Vaculka a celý bod získal
silnější hráč V. Dvořák. Ve druhé
dvojicí Navrátil vs. Krejsa se po 3,5
hodinách oba soupeř shodli na remíze. V partii domácích hráčů se již
po zahájení shodli Meissel s Hradským na remíze. Ve druhé dvojici
využil s bílými kameny hrající Virgler výhodu prvního tahu a porazil
S. Strejčka.
Ing. Karel Virgler

Evid. č. 4049 (Kappa)
– fena, kříženec, matka Evid. č. 4052 (Blut) – pes,
štěňat, nalezena dne 22. 11. kříženec, nalezen dne 4. 1.
2015 na ulici M. Pujmanové 2016 na ulici J. B. Pecky

16012531526

INZERCE

Strana 38

27. ledna 2016

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 1,99%
• Americké hypotéky od 4,99%
• Osobní účty u ČS, a. s. zdarma
• Stavební spoření (založení, úvěr)
• FLEXI životní pojištění
• Pojištění majetku a autopojištění
• Povinné ručení pro Vaše auto
• Fabia 1.2 od 1525,- Kč Octavia 1.9 od 2075,- Kč

(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.

15112331183

15072930713
16012531510

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

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

Na základě spokojených
ohlasů z předešlých ročníků
startujeme již 1. února 2016

VELKOU
SOUTĚŽ

Více informací o průběhu a podmínek soutěže
najdete ve vydání Prostějovského Večerníku.....

16012531513

16012531511

ve výkupu kovového odpadu.

STAVEBNÍ
PARCELY
na prodej v obci
Otaslavice

15112431203

určené pro výstavbu
rodinných domů
včetně jejich
příslušenství
Veškeré informace najdete na:

INZERCE:

NEMOVITOSTI

Hledám ke koupi chatu, chalupu k rekreaci.
V Prostějově nebo okolí. T: 773 545 092
Sháním ke koupi garsonku, nebo 1+1. Hotovost mám.
Mobil.: 792 284 168

Koupím byt min. 2+1. Pokud možno s balkonem.
Tel.: 792 273 285

16012530514

16012531512

Na Stražisku prodávám dřevěnou chatu se zděným
základem, zastřešené posezení a krb. 773 513 220

