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Statutární město Prostějov přeje šťastné 
vykročení do roku 2017!
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Děkujeme svým zákazníkům 
za projevenou důvěru 

v uplynulém roce a přejeme vše 
nejlepší do nového roku 2017
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Poděkování
Přejeme všem našim  
stávajícím i budoucím 

klientům  
do nového roku 2017   
hodně zdraví, štěstí 

a pohody.

Budeme velice potěšeni,  
pokud nám zachováte 

přízeň i v nadcházejícím 
roce.
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Slevy se nesčítají.   
*** Informace v optikách Eurooptik s.r.o.
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SLEVA 30%  na ztenčené brýlové čočky Hoya

VÝPRODEJ SLUNEČNÍCH BRÝLÍ  -  50 %

BRÝLOVÉ ČOČKY ZDARMA pro děti do 15 let ***
SLEVA až 50% na vybrané brýlové obruby

až

Nerudova 11 ,Prostějov 
Návštěvy kdykoliv pondělí až pátek 9.00 – 16.00

BEZPLATNÉ KONZULTACE: 775 220 192

    Na Vaši návštěvu se těší:  
Tomáš Novák Dr.H.C. - 775 220 192 - insolvence, likvidace

E-mail : poradna@oddluzovaci.expert Internet: www.oddluzovaci.expert

Chcete žít bez dluhů?
Oddlužení je určeno pro všechny lidi,  

kteří mají jakékoliv dluhy a mají jakékoliv příjmy 
(mzda, podpora, sociálka, důchod…)

A to jednoduše, podle insolvenčního zákona.

 

Až 70% dluhů je Vám dle zákona odpuštěno

přijďte se zdarma informovat

 

a právní poradenství

                     a poradenství

Okamžitě zastavíte 

nehorázné úroky, 
exekuce,soudy, 

dražby

Leona Greňová            - 727 939 871 - insolvence, likvidace
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WWW.LASKI.CZ

Šťastný nový rok přeje

firma LASKI

PF 2017

2016-12-LASKI-Radni�ní_noviny-novoro�ní.indd   1 9.12.2016   9:22:44
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Výročí měsíce
Lednový kalendář otvíráme vzpomín-

kou na akademického sochaře a komunál-
ního činitele Václava Becka (1867–1930), 
jehož 150. výročí narození si připomínáme 
5. ledna. Po absolvování studií vídeňské 
umělecké akademie v roce 1886 pracoval 
v otcově rodinné firmě, potom si založil 
vlastní firmu a posléze převzal otcův ka-
menosochařský podnik v  Brněnské ulici 
č. 42 a 48. Řadu let byl členem obecního 
výboru a rady. Byl předsedou Průmyslové 
jednoty, Živnostenské záložny a  živnos-
tenského společenstva kamenosochařů. 
Působil také v  živnostenském hnutí na 
okresní a zemské úrovni a zakládal živnos-
tenskou stranu na Moravě. Po jeho smrti 
převzali firmu synové František a Rudolf.  
Z jeho realizací můžeme připomenout na 
prostějovském hřbitově centrální pískov-
cový kříž s  pamětní deskou věnovanou 
bojovníkům za svobodu a pomník na hro-
bě obětí hladové demonstrace z roku 1917.

Zajímavou osobností našeho města byl 
pedagog a  přírodovědec Václav Spitzner 
(1852–1907). Zemřel před sto deseti lety – 
9. ledna 1907. Od roku 1877 do své smrti 
učil na české zemské reálce v Prostějově. Vě-
noval se také botanice, geologii a entomo-
logii. Navštěvoval botanické a  zoologické 
zahrady v různých zemích, zajímavá geolo-
gická ložiska a přírodní lokality na Moravě 
a  zvláště na Prostějovsku. Například pu-
blikoval o  růžích a  ostružinících na Pro-
stějovsku, bludných kamenech, korálech 
Drahanské vysočiny, dropu velkém či kvě-
teně lišejníků na stránkách Časopisu Vlas-
tivědné společnosti muzejní v  Olomouci, 
Výročních zpráv reálky a Věstníku Klubu 
přírodovědeckého. V roce 1887 vydal vlast-
ním nákladem publikaci Květena okresu 
prostějovského a  plumlovského. Sestavil 
také herbář, který byl později věnován Ma-
sarykově univerzitě v Brně. Zabýval se vo-
dárenskou otázkou Prostějova. V roce 1898 
založil v  Prostějově Klub přírodovědecký. 
Byl jeho prvním předsedou. Jeho památku 
připomínají v Prostějově Spitznerovy sady, 
botanická zahrada založená městem v roce 
1934 na jeho přání, název ulice i místo po-
sledního odpočinku na zdejším hřbitově.

Před 120 lety – 12. ledna 1897 – se na-
rodil malíř, grafik a pedagog Jaroslav Port 
( 1897–1982). Plzeňský rodák a absolvent 
pražské Uměleckoprůmyslové školy přišel 
do Prostějova jako profesor kreslení, mo-
delování a rýsování po obsazení Těšínska 
v  roce 1938. Učil na zdejší reálce, gym-
náziu a  základních školách. Vynikl jako 
grafik. Vytvořil řadu litografií, plakátů, 
pamětních listů, diplomů, exlibris, kniž-
ních obálek i vazeb. Zachytil také podobu  
tehdejšího Prostějova (např. obrazy Mosty 
na Hloučele či židovské uličky Hradební, 
Uprkova) .  Zachycoval také postavy  růz-
ných profesí, např. dlaždiče, krejčí.  Zamě-
řením své tvorby bývá řazen k sociálním 

realistům. Maloval také portréty, zátiší 
a vytvářel divadelní scénické výpravy. Při-
pomenout můžeme i jeho odborné články 
a  studie uveřejněné v  Československém 
kreslíři, Kulturním zpravodaji, Kulturním 
kalendáři a Štafetě (např. Obrazová výzdo-
ba prostějovské radnice, Pojednání o ev-
ropském malířství).

16. ledna uplyne 160 let od narození 
pedagoga, komunálního politika a  spol-
kového a kulturního činitele Karla Beneše 
(1857–1929). Byl spjatý svým působením 
s  prostějovskou reálkou – od roku 1884 
jako profesor češtiny a  němčiny, v  letech 
1903–1927 jako její ředitel.  Podílel se nejen 
na budování reálky, ale i  prostějovského 
školství. Jako dlouholetý člen obecního vý-
boru a městské rady (v letech 1902–1919, 
1924–1928) totiž působil v kuratoriích růz-
ných škol. Byl i členem zemské školní rady. 
Má zásluhy na výstavě Národního domu 
jako  zakládající člen Družstva městského 
spolkového domu a člen jeho výboru. Byl 
místopředsedou výstavního komitétu Ná-
rodopisné, průmyslové a umělecké výstavy 
konané 25. 6. –10. 7. 1893 v Prostějově. Byl 
také významným kulturním a osvětovým 
činitelem. Řadu let byl předsedou Besedy, 
členem Čtenářského spolku a prvním sta-
rostou místního sdružení skautů. Byl milov-
níkem a znalcem literatury. Svoje odborné 
a beletristické práce také publikoval (např. 
v Hlasech z Hané, výročních zprávách reál-
ky). Vzácný učitel, otevřený přítel studentů, 
muž šlechetného srdce, milý a vlídný člověk 
– tak jej hodnotili jeho současníci a žáci.

Jan Spáčil -Žeranovský (1857–1905), 
novinář, hanácký spisovatel, humorista, 
překladatel a žešovský rodák se narodil před 
sto šedesáti lety – 26. ledna 1857. Působil 
v redakcích různých listů ve Vídni a v Praze 
(např. Divadelní list, Čech, Hlas, Ratibor). 
Otiskoval v  nich svoje básně, úvahy, feje-
tony, črty a reportáže. Jeho příspěvky mů-
žeme najít také ve Světozoru, Zlaté Praze, 
Koledě, Prostějovských novinách a Hlasech 
z  Hané. Jeho jediná básnická sbírka Výše 
a propasti vyšla až posmrtně v roce 1909. 
Svým obsahem a formou se přihlásila k Ja-
roslavu Vrchlickému. Za jeho života vyšla 
knížka črt a básní v hanáčtině Samó tihó. 
Věnoval ji vlastenci a majiteli hostince Pod 
žudrem v Mlýnské ulici v Prostějově Ště-
pánu Kožušníčkovi. Právě zde se scházel 
v diskusích tzv. hanáckého parlamentu se 
svými vrstevníky – řemeslníky, měšťany 
i  literáty Otakarem Bystřinou a  Karlem 
Zgodou Křenem. V črtě České Prostijov 
napsal: „Vápenico, jož be člověk ani nepo-
znal. Menoje se včel Sadová třida a je skoro 
nová. A tož sem se jako obrátil v tó strano 
ke Kostelecké holece okolo třech kohótu, 
třech zajecu, zámeckém renkem na vale. Ja 
po tech valech néni jož ani zminke. Včel só 
srovnany se zemňó a to misto je vesázeny 
stromama…“ Hana Bartková Domamysličtí hasiči sklízeli letos úspěchy.

Do knihovny se opět slétly sovičky.

Botanická zahrada láká i v  zimě.

Periodický tisk – Prostějovské radniční 
listy vydává jedenkrát měsíčně v nákladu 
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Prostějovské radnièní listy Distribuci Prostějovských radničních listů zajišťuje
Česká pošta, s. p.

V případě problémů s doručováním Prostějovských radnič-
ních listů je možno volat panu Janouškovi – 605 220 360

nebo Waischornové Kláře 730 188 644.
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Cena vodného a stoèného se zvedá
Od 1. ledna 2017 schválila 

vlastnická společnost Vodovo-
dy a  kanalizace Prostějov, a.s. 
novou cenu pro vodné a stočné. 

V Prostějově a dalších městech 
a  obcích zásobovaných pitnou 
vodou společnosti MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ, a.s., bude v roce 
2017 bez DPH vodné navýšeno 
z  38,03 Kč/m3 na 38,90 Kč/m3 
(o 0,87 Kč/m3). Stočné bez DPH 
bude navýšeno z 35,28 Kč/m3 na 
36,09 Kč/m3 (o 0,81 Kč/m3). Cel-

kem za vodné a stočné bez DPH 
74,99 Kč/m3. 

Viz www.smv.cz. Vliv na ko-
nečnou cenu vodného a stočné-
ho pro drobné odběratele, tedy 
pro naprostou většinu domác-
ností, má rovněž sazba daně 
z přidané hodnoty, která pro rok 
2017 činí 15 %. Zatímco letos 
většina obyvatel Prostějovska 
platí za 1  000 l upravené pitné 
vody a  její následné odvedení 
a  vyčištění 84,30 Kč (s  DPH), 

od nového roku to bude v  celé 
tarifní oblasti 86,24 Kč (s DPH). 
Cena vodného a stočného se tak 
zvýší o 1,94 Kč za 1000 litrů ode-
brané a následně vyčištěné vody. 
Nová cena vodného a stočného 
tak zvýší, při odhadované prů-
měrné spotřebě 78 litrů na oso-
bu a den, náklady pro 4 člennou 
domácnost o cca 220 Kč za rok, 
tedy asi o  18 Kč za měsíc. Za 
částku cca sedmi korun za den, 
která zahrnuje úhradu za denní 

spotřebu pitné vody, odvedení 
vody odpadní a  její následné 
vyčištění, získá každý spotřebi-

tel kompletní servis, zahrnující 
vodu k mytí, vaření, pití, praní, 
úklidu, splachování…

NOVÝ SPRÁVCE VEŘEJNÉHO 
OSVĚTLENÍ VE MĚSTĚ OD 1. ledna 2017

Od 1.ledna 2017 bude 
Správu a  údržbu veřejného 
osvětlení ve městě Prostějov 
místo společnosti .A.S.A. TS 
Prostějov, s.r.o. zabezpečovat 
sdružení společností ELTO-
DO, a.s. a  ELTODO-CITE-
LUM, s.r.o., Praha. Jedná 
se o  změnu poskytovatele 
služby na základě výsledku 
realizace nadlimitní veřejné 
zakázky. 

Případné závady na ve-
řejném osvětlení, světelném 
signalizačním zařízení na 
křižovatkách můžou občané 
města hlásit na dispečink ne-
přetržité pohotovostní služby 
na tel. čísle +420 800 101 109. 
V  oznámení závady je nutné 
nahlásit město (Prostějov), 
ulici a popis závady např. ne-
svítící světlo u  silnice apod.
 Děkujeme, OSÚMM 

Výjezdní poradna při finanční tísni, o.p.s. 
Schůzku si prosím domluvte na telefonu : 595 532 740

Otevírací hodiny Poradny při finanční tísni 
o.p.s. v Prostějově:

11.1.2017 13:30 - 16:00
8.2.2017 13:30 - 16:00
8.3.2017 13:30 - 16:00
5.4.2017 13:30 - 16:00
3.5.2017 13:30 - 16:00
31.5.2017 13:30 - 16:00
28.6.2017 13:30 - 16:00

26.7.2017 13:30 - 16:00
23.8.2017 13:30 - 16:00
20.9.2017 13:30 - 16:00
18.10.2017 13:30 - 16:00
15.11.2017 13:30 - 16:00
13.12.2017 13:30 - 16:00

Konzultace budou probíhat v kanceláři dv.č. 328, Odboru 
sociálních věcí Magistrátu města Prostějova, v ulici Školní 4, 
Prostějov. 

Termíny uzávěrek příspěvků 
do Prostějovských radnièních listů v roce 2017
              Uzávěrka      Datum vydání

11. 1. 2017 26. 1. 2017
15. 2. 2017 23. 2. 2017
15. 3. 2017 23. 3. 2017
12. 4. 2017 27. 4. 2017
17. 5. 2017 25. 5. 2017
14. 6. 2017 22. 6. 2017
12. 7. 2017 27. 7. 2017
16. 8. 2017 31. 8. 2017
13. 9. 2017 27. 9. 2017
11. 10. 2017 26. 10. 2017
15. 11. 2017 23. 11. 2017
13. 12. 2017 28. 12. 2017  

Vydávání Prostějovských radnièních listů
Od ledna roku 2017 bude Prostějovské radniční listy vydávat nově pro město Prostějov společ-

nost Regionální vydavatelství, které bude zajišťovat grafickou úpravu, tisk a inzerci. Kontakt na nové 
inzertní oddělení je:  Ing. Michal Novák, mob: +420 739 724 774, e-mail: novak@regvyd.cz

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ
ČESKÉ OBCHODNÍ INSPEKCE 

na první pololetí roku 2017
Poradenská služba České obchodní inspekce proběhne vždy 

první pracovní pondělí každého měsíce roku 2017  (leden – čer-
ven)  v zasedací místnosti Odboru  rozvoje a investic, kancelář č. 
435 ve třetím poschodí Magistrátu města Prostějova, Školní 4, a to 
v níže uvedených termínech:

 Leden  -  2. 1. 2017
 Únor -  6. 2.2017
 Březen -  6. 3. 2017
 Duben - 3. 4. 2017
 Červen - 5. 6. 2017

Konzultace probíhají v časovém rozmezí 
od 13:00 do 16:00 hodin. 

Bližší informace je možno získat na Odboru obecní živnosten-
ský úřad Prostějov, Školní 4, v přízemí budovy (kanceláře č. 143 
– 147).

Cena vody platná od 1. 1. 2017: (údaje v Kč/m3)

Prostějovsko 2016 
 bez DPH

2017
bez DPH 

2017
včetně DPH 15 %

vodné   38,03       38,90 44,74
stočné   35,28       36,09 41,50

vodné + stočné   73,31       74,99 86,24
Zdroj: Moravská vodárenská a.,s.

Schůze Rady města 
Prostějova v roce 2017:
10. a 24.  ledna
7.  února 
7. a 21.  března
11. a 25.  dubna
9. a 23.  května
6. a 27.  června

25.  července
29.  srpna
19.  září
3. a 17.  října
7. a 21.  listopadu
5.  prosince 

Zasedání Zastupitelstva  
města Prostějova v roce 2017:
 20. února
   3. dubna
 12. června

 11. září
 30. října
 11. prosince
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Máte zájem o popelnici na bio odpad?
Město Prostějov se chystá již popáté za-

koupit občanům nádoby na bio odpad. Prv-
ní nádoby, získané z dotace, se v ulicích měs-
ta objevily v listopadu roku 2011. Následně 
bylo postupně zapůjčeno občanům Prostě-
jova celkem 1 390 kusů těchto popelnic. 

Jelikož se noví zájemci na Odboru 
správy a údržby majetku města stále hlásí, 
proběhne do února roku 2017 anketa a po 
jejím uzavření bude rozhodnuto o případ-
ném dalším nákupu nádob na bio odpad.

Zájemci o  popelnici na bio odpad 
o  objemu 240 litrů se mohou hlásit 
u  paní Ilony Kovaříkové na telefonním 
čísle 582 329 559 nebo na e-mailu ilona.
kovarikova@prostejov.eu

Předpokládaný termín nákupu popel-
nic je jaro roku 2017. -red-

Ceny města Prostějova za rok 2016 – nominujte osobnosti!
Město Prostějov udělí také v  le-

tošním roce významným osobnos-
tem Ceny města Prostějova. Do 

28. února 2017 mohou občané, or-
ganizace nebo občanská sdružení 
nominovat jakoukoli významnou 

osobnost nebo kolektiv, jejichž prá-
ce znamená přínos pro město Pro-
stějov.

„Osobnosti a  kolektivy, které vý-
razně napomohly ke zvýšení prestiže 
města v  jakékoli oblasti své činnosti, 
si zaslouží naše uznání. Oceňované 
obory činnosti nijak nevymezujeme, 
abychom tím nezúžili výběr nomino-
vaných. V uplynulých letech byla Cena 
města udělena mnoha osobnostem, 
jejichž práce je rozmanitá. Od šíře-
ní demokracie, přes celoživotní prá-
ci v  divadelnictví až třeba po činnost 
literární či hudební,“ uvedla vedoucí 
Odboru kancelář primátora Magistrá-
tu města Prostějova Jaroslava Tatarko-
vičová.

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 navr-
hovatele. Nominace doručí navrhovate-
lé v písemné formě osobně nebo poštou 
na podatelnu magistrátu města do 28. 
února 2017.

Přehled oceněných osobností a  ko-
lektivů, 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-mes-
ta-prostejova/   Mgr. Jana Gáborová, 

 mluvčí Magistrátu města Prostějova 

Zastupitelé rozhodli - poplatky za 
odpad v roce 2017 zůstávají stejné

Zastupitelé na svém posledním jed-
nání rozhodli, že ponechají výšku sazby 
za komunální odpad ve stejné výši, jako 
tomu bylo letos. Již pátým rokem se po-
platek nenavyšuje.

„Základní sazba místního poplatku 
za odpad na rok 2017 činí 600 korun na 
osobu a  rok. Osoby starší 65 let zaplatí 
492 korun. Splatnost poplatku je k  30. 
6. 2017,“ uvedl náměstek primátorky Jiří 
Pospíšil. 

 „Také úlevy od poplatků na rok 
2017 budou stejné jako v  roce 2016 
s  tím, že nově nárok na osvobození 
nemá poplatník, kterému byl poplatek 
uhrazen formou sociálních dávek,“ 

doplnil náměstek Pospíšil a přidal, že 
i nadále platí dvojí poplatková povin-
nost pro vlastníky bytů nebo rodin-
ných domů, ve kterých není hlášena 
k  pobytu žádná fyzická osoba a  kteří 
mají současně trvalý pobyt na území 
města Prostějova. Tito vlastníci platí 
poplatek jak z  titulu trvalého pobytu, 
tak z  titulu vlastnictví bytu nebo ro-
dinného domu, tedy hradí poplatek 
minimálně dvakrát. 

V  dalších vydáních Prostějovských 
radničních listů budeme informovat 
o  způsobech úhrady či osvobození od 
místního poplatku za komunální odpad.  
 -red-

Ilustrační foto
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Zastupitelstvo města Prostějova schvaluje
A.  rozpočet statutárního města Prostějova pro rok 2017 s těmito ukazateli:
 celkový objem příjmů ve výši   814.462.980 Kč
 celkový objem výdajů ve výši   923.225.850 Kč
  z toho:
  celkový objem neinvestičních výdajů 713.275.850 Kč
  celkový objem investičních výdajů 209.950.000 Kč
  celkový objem financujících operací ve výši
      108.762.870 Kč  

B. čerpání finančních prostředků ze základního běžného účtu v období od 1.1.2017 
do doby schválení závěrečného účtu statutárního města Prostějova za rok 2016 for-
mou rozpočtových opatření, jako čerpání finančních prostředků v rámci trvalého 
peněžního fondu města Prostějova – fondu rezerv a rozvoje,

C. rozpis investičních výdajů v celkovém objemu  209.950.000 Kč

jmenovitě takto:
Poř. 
číslo Text Tis. Kč

1 Nákup uměleckých děl 400,00
Celkem kapitola 10 – kancelář primátora 400,00
2 Tribuny pro SC DDM 7 800,00
Celkem kapitola 20 – školství, kultura a sport 7 800,00
3 Limit ostatních investic celkem – bude individuálně řešeno v prů-

běhu roku 2017
7 200,00

Celkem kapitola 70 – finanční 7 200,00
99. Komunitní domy pro seniory - Holandská vč. PD 10 000,00
119. Koupaliště Vrahovice (vč. PD) 5 000,00
32. Regenerace sídliště Šárka - možnost dotace 4.000 tis. Kč (vč. PD) 16 000,00
41. Náměstí Spojenců, komunikace, chodníky, VO, úprava hracích 

ploch vč. PD
15 000,00

63. Regenerace sídliště Tylova 16 000,00
123. Rozšíření Aquaparku - krytý bazén (PD) 2 000,00
121. Rekonstrukce DDM Vápenice - tělocvična vč. PD 10 000,00
50. Zimní stadion - rekonstrukce, PD 1 800,00
135. Parkoviště u zimního stadionu PD 11 500,00
24. Zámek - SZ a J křídlo (vč. PD) - dokončení 1 000,00
100. Přivaděč vody do průmyslové zóny vč. PD 300,00
118. Nový park - jih vč. PD - Okružní 300,00
122. Komunitní dům Sušilova ( vč. PD) 5 000,00
39. Obratiště pro autobusy MHD v průmyslové zóně + komunikace 

(vč. PD)
4 000,00

136. Rekonstrukce ulice Plumlovská  vč. zeleně PD 5 000,00
182. MŠ Čechovice - kompletní rekonstrukce + zvýšení kapacity vč. 

PD
10 000,00

185. Chodníky sídliště Hloučela (Kpt. Jaroše a J. Zrzavého) + mlatové 
chodníky

150,00

189. Rekonstrukce budovy Vápenice č. p. 27 5 300,00
250a. Terminál na autobusovém nádraží ul. Janáčkova 7 000,00
78. ZŠ a MŠ J. Železného - zvýšení kapacity (PD) 400,00
120. Severní obchvat města (přeložka II/366) společná investice 200,00
476. Dílny a učebny na pv ZŠ PD 400,00
466. Dopravní terminál na Floriánském náměstí PD 400,00
180. Nakládání s odpady PD 500,00
3. Nová radnice - klimatizace kanceláří (vč. PD) 500,00
9. CS Prostějov - Žešov  (vč. PD) 2 700,00
17. ZŠ E. Valenty vybudování hyg. kabinek - rek. soc. zaříz. II. stupeň 

(vč. PD)
1 500,00

18. Komunikace a chodník v Čechovicích č.p. 18/71  zúžení komu-
nikace (PD)

100,00

23. Autobusové čekárny vč. PD 500,00
29. Vrahovická - most (vč. PD) 3 000,00

36. Dešťová kanalizace  a komunikace J. Köhlera a Hrázky (vč. PD) 10 000,00
52. Městský hřbitov - urnové hroby III. etapa PD 200,00
61. Úprava veřejného prostranství v okolí zámku (PD) 300,00
70. Revitalizace nám. Odboje a Neumannova nám. vč. PD 800,00
73. Biocentrum Močidýlka – přírodě blízká opatření 300,00
75. Krasický rybník - stavební úpravy 3 000,00
79. CS Kostelecká 3 000,00
83. Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce - zastávky Vrahovice, 

chodník
200,00

86. Objekt Kostelecká 17 - zateplení objektu 10 500,00
87. Plochy na ulici Zahradní - hřiště, chodníky vč. PD 1 200,00
88. Podzemní kontejnerová stanoviště 3x vč. PD 2 000,00
93. EÚO MŠ Šárka 4/ budova Dvořákova 5 vč. PD 9 600,00
94. EÚO MŠ Partyzánská 34 / budova A. Krále 16 vč. PD 7 000,00
96. Rekonstrukce vnitrobloku Waitova, Manharda, Bulharská, Dr. 

Horáka - PD
200,00

105. Parkoviště  a garáže ve dvoře ul. Knihařská 14, U Spořitelny (vč. 
PD)

200,00

106. Komunikace a realizace nového oplocení a branek na ul. Říční vč. 
PD

1 000,00

108. Norská 2, 4 - výměna výtahu z roku 1998 - dokončení 1 000,00
117. Tělocvična pro sálové sporty - studie 300,00
168. Přístavba a rekonstrukce požární zbrojnice Vrahovice  vč. PD 3 000,00
350. ZŠ Dr. Horáka - úprava vnitřního atria školy 2 000,00
125. Chodník ulice Žitná, Čechovice PD 3 000,00
163a. Rekonstrukce zatrubněného potoka v Žešově - PD 200,00

Celkem kapitola 60 – rozvoj a investice 194 550,00

Celkem investice 209 950,00

D. rozpis oprav a údržby u kapitoly 60 – rozvoj a investice v celkovém objemu 
       29.750.000 Kč
jmenovitě takto:

Poř. 
číslo Text Tis. Kč

20. Národní dům - střecha 5 000,00
21. Národní dům - střecha (PD) 300,00
33. Regenerace sídliště Šárka - zeleň 2 000,00
74. Rozšíření biookoridoru Hloučela vč. PD 2 000,00
134. Národní dům stavební úpravy vč. PD 3 000,00
219. ZŠ a RG Pv - Oprava podlahy tělocvičny a obložení stěn 3 000,00
472. Studie proveditelnosti Národní dům 200,00
6. Revitalizace školních zahrad  I. a II.et. - udržitelnost 200,00
7. ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ Skálovo oprava WC 2 100,00
10. CS Prostějov - Žešov  (vč. PD) 100,00
11. Městské hradby 3 200,00
12. Městské hradby (PD, TDI) 300,00
24a. Zámek - restaurátorské práce 1 500,00

49.
Realizace dětských hřišť při MŠ v PV v přírodním stylu 
- udržitelnost 100,00

15. Arkády městského hřbitova - střecha 2 000,00
16. Arkády městského hřbitova - střecha (PD) 100,00
76. Krasický rybník - stavební úpravy - zeleň 150,00
107. Sociální zařízení v ND ( vč. PD) 2 500,00
170. Stavební úpravy  bývalé školy Komenského 4  vč. PD 2 000,00

Celkem kapitola 60 – rozvoj a investice 29 750,00

Celkem opravy a údržba u kapitoly 60 – rozvoj a investice 29 750,00

Zastupitelé schválili rozpočet na příští rok!
Informace
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bere na vědomí
A. rozpis účtu financujících operací v úhrnné sumě  108.762.870 Kč

jmenovitě takto:
Poř. 
číslo Text Tis. Kč

1 Užití rezerv města (fond rezerv a rozvoje) – stavební 
investiční akce 112 470,03

2 Dotace do fondu reinvestic nájemného -2 187,16
3 Dotace do fondu zeleně -2 000,00
4 Příděl do sociálního fondu z rozpočtu města -2 933,75

5 Užití přídělu do sociálního fondu ve výdajích kapitoly 
71 2 933,75

6 Příděl do sociálního fondu (předpokládaný zůstatek SF 
k 31.12.2016) 480,00

Celkem financování 108 762,87

B. rozpis rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2017 tak, jak je uveden 
v příloze č. 3 důvodové zprávy,

C. rozpis neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím schvále-
ných RMP 8.11.2016 v rámci finančních plánů v úhrnné sumě  79.947.460 Kč

jmenovitě takto:
Poř. 
číslo Příspěvková organizace Tis. Kč

1 MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23, PO 1 418,21
2 MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a, PO 2 580,00
3 MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34, PO 3 359,36
4 MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24, PO 2 785,96
5 MŠ Prostějov, Moravská ul. 30, PO 1 279,29
6 ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 5 200,68
7 ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 4 014,01
8 ZŠ a MŠ JŽ Prostějov, Sídliště svobody 24/79 7 830,29
9 ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 4 876,15

10 ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 2 670,00
11 RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 5 527,00
12 ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 5 700,00
13 ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 4 284,40
14 Sportcentrum – DDM Prostějov, PO, Olympijská 4 8 581,61
15 ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov, Kravařova 14 1 525,00
16 Městské divadlo v Prostějově, PO, Vojáčkovo nám. 1 5 222,81
17 Městská knihovna Prostějov, PO, Skálovo nám. 6 8 499,00
18 Kino Metro 70, PO 2 417,00
19 Jesle, sídliště Svobody, Prostějov 2 176,70

Celkem příspěvkové organizace 79 947,46

D. ekonomické a hmotné údaje příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Pro-
stějovem pro rok 2017 schválených RMP 8.11.2016 v rámci finančních plánů, tak, jak jsou 
uvedeny v příloze č. 11,
stanovuje
A. výši osobních výdajů na činnost MMPv a zvláštních orgánů statutárního města Prostějova 
v celkovém objemu 207.354,2 tis. Kč,
B. výši věcných výdajů na činnost MMPv a zvláštních orgánů statutárního města Prostějova 
v celkovém objemu 48.001,09 tis. Kč,
svěřuje
A. v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů a § 16 odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Radě města Prostějova opráv-
nění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o použití nových, rozpočtem nepředvídaných 
příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, jedná-li se v jednotlivém případě 
o změny rozpočtu do výše 2.000.000 Kč včetně, vyjma nabytí nemovitých věcí do majetku 
města, akcií a majetkových podílů,

B. v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů a § 16 odst. 3 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Radě města Prostějova oprávnění 
provádět rozpočtová opatření, pokud jde o přesun rozpočtových prostředků, mimo užití re-
zervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření a rezervy pro havarijní a krizové situace, 
při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový 
objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů, jedná-li se v jednotlivém případě 
o změny rozpočtu do výše 5.000.000 Kč včetně, (tzn. přesuny mezi jednotlivými položkami 
v rámci schválených celkových objemů příjmů a výdajů rozpočtu města Prostějova), jde-li o:
− investiční výdaje, které nemají charakter nabytí nebo převodu nemovitého majetku města, 
akcií a majetkových podílů,
− snížení finančního objemu jedné stávající investiční akce nebo její úplné vypuštění z roz-
počtu a navýšení finančního objemu jiné investiční akce nebo zařazení nové investiční akce 
do rozpočtu, vyjma
1. finančních prostředků již schválených Zastupitelstvem města Prostějova na investiční akce 
spojené s nemovitým majetkem města Prostějova, nebo
2. nabytí nemovitých věcí do majetku města, které dosud nebylo schváleno Zastupitelstvem 
města Prostějova,
C. Radě města Prostějova oprávnění užít prostředky rezervy Rady města Prostějova pro roz-
počtová opatření takto:
− k  pokrytí požadavků na navýšení neinvestičních výdajů jednotlivých kapitol rozpočtu 
k zajištění nezbytných potřeb kapitoly v průběhu rozpočtového roku 2017 (do 5.000.000 Kč 
včetně),
− poskytnutí veřejné finanční podpory v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zásadami 
poskytování veřejné finanční podpory, které schválilo Zastupitelstvo města Prostějova,
− k zařazení nových investičních akcí včetně pořízení dlouhodobého hmotného majetku 
a dlouhodobého nehmotného majetku do výše 5.000.000 Kč včetně v jednotlivém případě, 
vyjma nabytí nemovitého majetku, akcií a majetkových podílů,
D. Radě města Prostějova oprávnění užít prostředky rezervy na škodní a havarijní události 
k pokrytí neinvestičních i investičních výdajů souvisejících s likvidací škodních a havarijních 
událostí vzniklých na majetku města, vyjma nabytí nemovitého majetku (do 3.000.000 Kč 
včetně),
E. v souladu s ust. § 16 odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vedoucímu Finančního odboru MMPv 
oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o použití nových, rozpočtem nepřed-
vídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový 
objem rozpočtu, jedná-li se o úpravu transferu ze státního rozpočtu ČR v rámci tzv. souhrn-
ného dotačního vztahu nebo o jiné účelové transfery ze státního rozpočtu, státních fondů, 
zvláštních fondů ústřední úrovně, Národního fondu, Fondů EU a jiných veřejných rozpočtů, 
s následným schválením ZMP při pololetních rozborech hospodaření statutárního města 
Prostějova a při projednání závěrečného účtu statutárního města Prostějova po skončení 
kalendářního roku,
pověřuje
vedoucí odborů, vykonávající metodickou funkci vůči příspěvkovým organizacím zřízeným 
městem, projednávat a schvalovat: 
− řádně odůvodněné změny ukazatele - spotřeba energie ve finančních plánech příspěvko-
vých organizací předložených v průběhu roku 2017 a vést o těchto změnách úplnou evidenci 
v rámci každé příspěvkové organizace s údaji, kdy byla změna provedena (datum), o jakou 
finanční částku se jednalo (Kč), odůvodnění provedení změny (text) a kdy byla změna projed-
nána a schválena vedoucím odboru vykonávajícím funkci zřizovatele (datum),
ukládá
A. vedoucímu Finančního odboru MMPv zaslat rozpis rozpočtu správcům kapitol v členění 
dle podrobné rozpočtové skladby s výší ukazatelů rozpočtu statutárního města Prostějova pro 
rok 2017, kterými jsou povinni se řídit,
B. správcům kapitol zaslat písemnou formou řízeným organizacím – právnickým osobám, 
jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je statutární město Prostějov a dalším subjektům 
- příjemcům dotací a příspěvků z rozpočtu města, rozpis rozpočtu v členění dle podrobné 
rozpočtové skladby s výší ukazatelů rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2017, kte-
rými jsou povinny se řídit,
C. Radě města Prostějova a správcům kapitol krýt případné nově zjištěné výdaje rozpočtu sta-
tutárního města Prostějova pro rok 2017, které vyvstanou v průběhu rozpočtového období 
roku 2017:
− navýšením příjmové stránky rozpočtu o nově zjištěné příjmy běžného období,
− bez navýšení příjmové stránky o nově zjištěné příjmy běžného roku přesunem určitého ob-
jemu finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu mezi položkami v rámci jedné kapito-
ly nebo v rámci jednotlivých kapitol tak, aby nedošlo ke zvýšení celkových výdajů,
− bez navýšení příjmové stránky o nově zjištěné příjmy běžného roku využitím rezerv v roz-
počtu statutárního města Prostějova pro rok 2017 (rezerva pro rozpočtová opatření prová-
děná Radou města Prostějova a rezerva pro škodní a havarijní události) tak, aby nedošlo ke 
zvýšení celkových výdajů.
Tímto opatřením je sledována nutnost zamezit dalšímu zvyšování rozpočtového deficitu běž-
ného období roku 2017 zapojováním rezervních zdrojů města.

Zastupitelé schválili rozpočet na příští rok!
Informace
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Informace

Přinášíme Vám aktuální vizua-
lizaci pozemku parcelní č. 3104/1 
se starým židovským hřbitovem, 
k. ú. Prostějov, kterou obdržela 
primátorka statutárního města 
Prostějova RNDr. Alena Rašková 
od pana Tomáše Jelínka z nadace 
Kolel Damesek Eliezer.

Na základě dotazů občanů ke 
zveřejněné vizualizaci přináší-
me vyjádření nadace Kolel Da-
mesek Eliezer:

„Vizualizace projektu rehabi-
litace místa starého židovského 
hřbitova, které se v  posledním 
období šíří mezi občany Pros-
tějova a na internetu, v žádném 
případě neodpovídají záměru 
úprav, který byl městu předlo-
žen ze strany dobročinné orga-
nizace Kolel Damesek Eliezer či 
Federace židovských obcí v ČR. 
Abychom zabránili šíření ne-
pravdivých informací o  našem 

projektu, připravil architekt Si-
dej dva pohledy, jež odpovídají 
jím připravenému záměru, který 
byl předán městu v  lednu 2016. 
Předpokládáme, že jednotlivé 
části projektu budou zpřesňo-
vány na základě dalšího jednání 
s  vedením města a  dotčenými 
orgány. Následně připravíme 
vizualizace se všemi detaily,“ 
uvedl k vizualizaci Tomáš Jelínek 
z nadace Kolel Damesek Eliezer. 

„Jak jsem deklarovala už ně-
kolikrát, nejsme v  tuto chvíli ve 
fázi, kdy by bezprostředně měla 
nastat jakákoli úprava daného 
místa. Všechny informace, kte-
ré od zástupců židovských obcí 
v této záležitosti dostáváme, zve-
řejňujeme, aby se s  nimi mohli 
seznámit občané. V  okamžiku, 
kdy nám bude předložen návrh 
včetně technických řešení, ze-
jména přístupových cest ke ško-

le, tak tento návrh zveřejníme 
a  projednáme v  Zastupitelstvu 
města Prostějova,“ dodala pri-
mátorka města Alena Rašková.
 -jg-

Pozn. red. – Statutární měs-
to Prostějov na svých webo-
vých stránkách, facebooku ani 
v  Prostějovských radničních 
listech nikdy neinformovalo 

o  tom, že probíhají jednání 
o  projektu, který předpoklá-
dá budování zdi kolem po-
zemku se starým židovským 
hřbitovem.

Vizualizace návrhu možné úpravy plochy starého židovského hřbitova

Pozemek se starým židovským 
hřbitovem je kulturní památkou

Město Prostějov obdrželo 
rozhodnutí Ministerstva kultu-
ry České republiky, kterým se 
potvrzuje prohlášení pozemku 
parcelní č. 3104/1 se starým 

židovským hřbitovem, k. ú. 
Prostějov kulturní památkou. 
Zamítlo tak rozklad, který měs-
to Prostějov podalo v  červenci 
letošního roku. 

„Rozhodnutí ministerstva kul-
tury bereme na vědomí. Důvody, 
proč jsme nesouhlasili s prohláše-
ním lokality kulturní památkou, 
byly podrobně vypsány v  poda-

ném rozkladu. Stručně řečeno jde 
o  to, že se v dané lokalitě nalézají 
veškeré inženýrské sítě pro soused-
ní školu a blízké sídliště. Prohlášení 
pozemku kulturní památkou tak 

dle našeho názoru může znamenat 
určité komplikace při budoucích 
rekonstrukcích těchto sítí,“ uvedla 
primátorka města Prostějova Alena 
Rašková. -jg-

Pohled z Lidické ulice, kde je vidět živý plot se vstupní brankou. Zde je navrhová-
no umístění laviček a informačních panelů.

Pohled z Tylovy ulice, kde by mohla na živý plot navazovat zídka s fragmenty náhrob-
ků. V pozadí je vidět parková úprava a umístění skupiny osmi nalezených náhrobků.

Pohled z ulice Lidická - stávající situace. Pohled z Tylovy ulice - stávající situace.

Detail s fragmenty nalezených náhrobků v zídce o výšce 125 cm, která by podle počtu umístě-
ných kamenů mohla být dlouhá 10 – 20 m.
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INZERCE

Bytová komise nadělovala 
v Azylovém centru 

Důkazem průběžného zájmu 
Bytové komise o  problematiku 
Azylového centra byla už třetí 
návštěva jejich členů v tomto pro-
spěšném zařízení.

Členové komise tak na počátku 
Adventu opět uspořádali sbírku 
zaměřenou právě na toto období. 
K obvyklým věcem, jako je ošacení, 
ložní povlečení či kuchyňské po-
třeby, tak přibyly i vánoční perníky 
a  adventní věnec. K  této vánoční 
sbírce se tentokrát přidali i zaměst-
nanci Domovní správy Prostějov 
s.r.o. a  náměstek primátorky sta-
tutárního města Prostějova Pavel 
Smetana.

Sbírku předali zástupci Bytové 
komise zaměstnancům a klientům 
Azylového centra spolu s  přáním 
poklidného adventního času, klid-
ných vánočních svátků a všeho dob-
rého do nastávajícího roku 2017.

Pro někoho může představovat 
příští rok změnu k lepšímu. Klienti, 
kteří se v azylovém domě osvědčí 
a jsou schopni samostatného života, 
mají totiž možnost získat sociální 
byt. V něm pak dále žijí pod dohle-
dem terénního pracovníka. Dou-
fáme, že pobyt v Azylovém centru 
bude pro mnohé z klientů odrazo-
vým můstkem do nového, lepšího 
života. -jh-

Finance pro výkup koupaliště ve Vrahovicích
Koupaliště ve Vrahovicích se dočká obnovy

„Jedná se o  částky potřeb-
né na výkup pozemků, které 
jsou součástí areálu koupališ-
tě a  správní poplatek spojený 
s podáním návrhu na povolení 
vkladu vlastnických práv do 
katastru nemovitostí. Dále o fi-
nance potřebné na výkup staveb 
v areálu koupaliště. Celkem jde 
o  částku 8,05 milionu korun,“ 
uvedl náměstek primátorky Jiří 
Pospíšil s tím, že odkup koupa-
liště Zastupitelstvo města Pros-
tějova schválilo dne 05.09.2016. 
Kupní cena (cena obvyklá) byla 
stanovena dle znaleckého po-
sudku a  kupní smlouva byla 
uzavřena dne 21.11.2016. 

 -kaa-,-jg-

Kino Metro 70 čeká v lednu provozní odstávka
Příspěvková organizace KINO 

METRO 70 si na začátku ledna 
2017 vyžádá krátkou provozní 
odstávku.

Inventarizace majetku, podpisy 
smluv, uzávěrka a  podobné nále-
žitosti čekají novou příspěvkovou 
organizaci KINO METRO 70, a to 

již v prvních dnech příštího roku.
„Hned v prvním lednovém týd-

nu, konkrétně od 2. do 5. ledna 
2017 (včetně), je třeba počítat s tím, 
že kino bude pro veřejnost uza-
vřeno a nebude promítat. V rámci 
vzniku nové organizace je totiž po-
třeba, aby vše prošlo inventarizací 

a  nová ředitelka si následně kino 
převzala,“ vysvětlila důvod odstáv-
ky náměstkyně primátorky Ivana 
Hemerková. Ještě do konce roku 
2016 kino spravuje Odbor školství, 
kultury a sportu, oddělení Duha - 
Kulturní klub u hradeb Magistrátu 
města Prostějova. -kaa-,-jg-

www.fcc-group.cz

Společnost .A.S.A. TS Prostějov 
s novou tváří

Od 1. února 2017 mění společnost .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. 
svůj název a logo, kterým se bude prezentovat.

Důvodem této změny je sjednocení názvu a značky na celoevropském trhu. Společnost FCC je majitelem 
společnosti .A.S.A. od roku 2006 a pro sjednocení se vedení FCC rozhodlo z důvodu posílení globálního vnímání 
značky v celé Evropě, kde poskytuje služby v oblasti životního prostředí a služeb pro obyvatele.
Ostatní údaje společnosti (sídlo, IČ, DIČ) zůstávají beze změny.

FCC Prostějov, s.r.o..A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.

MĚNÍME 

JEN JMÉNO

FCC_inzerce_Prostejov_204x142_v01.indd   1 20.12.2016   15:39:14
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CS Žešov II. a III. etapa
Město Prostějov postupuje 

při vybudování cyklistických 
stezek v souladu s generelem 
zpracovaným v  roce 2000 
a aktualizací z roku 2004.

Kromě bezproblémového 
průjezdu městem ucelenými 
úseky cyklistických stezek je 
hlavním záměrem napojení 
okolních obcí s tzv. radiálami. 

V dnešní době jsou vybudo-
vány cyklistické stezky smě-
rem na Smržice, Kostelec na 
Hané, Kralice na Hané a Bedi-
hošť. Před několika týdny byla 
dokončena cyklistická stezka 
směrem na Žešov. 

Tato stavba si vyžádala 
mnoho jednání s  majiteli 
pozemků, na kterých musela 
být vybudována, a obrovskou 
vstřícnost od Správy silnic 
Olomouckého kraje a  Ředi-
telství silnic a  dálnic vzhle-
dem k  tomu, že byl využit 
most před D46 (bývalá R46). 
Velkým problémem bylo 
také zajištění přejezdu přes 
komunikaci II. třídy smě-
rem na Výšovice. V letošním 
roce byla vybudována II. 
a III. etapa, která nyní končí 
u hřbitova v Žešově, s tím, že 
následně by měl být dobudo-

ván úsek do Žešova a  poté 
úsek směřujícím východně 
k  Výšovicím (k  zemědělské-
mu družstvu).

Obě etapy jsou pokračová-
ním Cyklistické stezky Pro-
stějov – Žešov,  navazují na 
cyklistickou stezku o  délce 
cca 1,9 km vedoucí podél ul. 
Brněnská v úseku od ul. Libu-
šinka po začátek zahrádkářské 
kolonie. Byla vybudována v le-
tech 2009 až 2013 za finanční 
podpory ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury (výše 
dotace 5,353 mil. Kč, celkové 
náklady 9,139 mil. Kč).

Celková délka nově vybu-
dované II. a III. etapy je téměř 
1 km.

Stavbu realizovala firma 
Strabag a.s.. Celkové náklady 
činily 7,8 mil. Kč.

Výše poskytnuté podpory 
ze Státního fondu dopravní in-
frastruktury je  téměř 2,7 mil. 
Kč. Ing. R. Švarc, 

 Ing. P. Brückner, ORI

KŘIŽOVATKA OLOMOUCKÁ, E. VALENTY A V. OUTRATY
Projektová příprava rekon-

strukce této křižovatky byla 
zahájena již před 10 lety. Bylo 
zřejmé, že rekonstrukce této 
křižovatky musí navazovat na 
rekonstrukci křižovatky Olo-
moucká, Sladkovského, Baráko-
va.

Tato časová následnost vy-
cházela především z toho, že 
světelná signalizace této kři-
žovatky musela být spřažena 
a  závislá na světelné signa-
lizaci křižovatky s  železnič-
ním přejezdem. To byl hlavní 
důvod, proč došlo k  rekon-
strukci až nyní.

Co se změnilo? Na nepří-
liš funkční křižovatce byly 
dobudovány odbočovací 
pruhy směrem do ulice   E. 
Valenty a  kromě přechodu 
řízeného světlenou signa-
lizací je dnes řízena světel-
nou signalizací křižovatka 
celá. Je velmi pravděpodob-
né, že stejně jako v  přípa-
dě již zmíněné křižovatky 
Olomoucká, Sladkovského 
a Barákova dojde k podstat-
nému zlepšení.

Stavbu realizovala firma 
Strabag a.s. Celkové náklady 
města Prostějova činily cca 4 
mil. Kč. Ing. Antonín Zajíček,  
 Ing. Petr Brückner
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Novinka: školní pomůcky prvákům uhradí město
Jeden tisíc korun na prv-

ňáka.  To jsou finance, které 
půjdou z  městské pokladny 
základním školám zřizova-
ným městem na pořízení zá-
kladních školních pomůcek. 
Novinka má alespoň trochu 
ulevit peněženkám rodičů 
budoucích školáků.

„Základní pomůcky, jako 
jsou sešity, pastelky, barvy 
apod. od příštího školního 
roku zaplatí škola. Rodiče poří-
dí dětem jen aktovky, přezůvky, 
penály a cvičební úbor,“ popsa-
la náměstkyně primátorky Iva-
na Hemerková.   

„Hned po vyhodnocení zá-

pisů zjistíme, kolik máme kte-
ré škole poskytnout financí na 
nákup základních pomůcek. 
Rodiče budou o  tomto kroku 
pochopitelně informováni, aby 
nemuseli vynakládat zbytečné 
částky na pomůcky, které jim 
zajistí škola.

A  kolik bude tento krok 
město stát?

„To záleží na počtu přijatých 
dětí do prvních tříd. Každoroč-
ně jde ale o podobná čísla. Před-
pokládáme, že to bude 380 - 400 
tisíc korun,“ doplnila náměst-
kyně Hemerková a  tím, že ka-
pacita tříd je tradičně zaplněna.

 -jg-

Spolupráce prostějovských škol v novém projektu „Pojďme se vzdělávat spoleèně“
Švehlova střední škola poly-

technická  Prostějov zahájila ve 
spolupráci se statutárním měs-
tem Prostějovem projekt „Pojď-
me se vzdělávat společně“. Do 
realizace tohoto projektu jsou 
zapojeny také vybrané partnerské 
základní školy – Základní škola 
Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 
a Základní a mateřská škola Pro-
stějov, Palackého tř. 14.

Cílem projektu „Pojďme se vzdě-
lávat společně“, jak samotný název 
projektu vypovídá, je podpora spo-
lečného vzdělávání žáků a vytvoření 
inkluzivní školy. Projekt se snaží 

o podporu problémových a sociál-
ně slabých žáků a o prevenci jejich 
školní neúspěšnosti.

Na vybraných základních ško-
lách a na Švehlově střední škole po-
lytechnické Prostějov se vybudují 
školní poradenská pracoviště. Škol-
ní poradenská centra budou tvořit 
klíčoví pracovníci projektu - školní 
psychologové, školní speciální pe-
dagogové a  koordinátoři inkluze. 
Tito pracovníci budou pracovat 
nejen s žáky, ale také s jejich rodi-
či a  pedagogy. Poradenská centra 
budou vstřícná k dodržování zásad 
inkluzivní kultury škol. Žáky vy-

braných škol dále podpoříme for-
mou doučování a formou kroužků, 
a také pomocí „staršího kamaráda“, 
který bude žáky doprovázet na růz-
né volnočasové aktivity a bude tak 
mít výrazný vliv na zlepšení kvality 
využití volného času těchto žáků. 

Důležitým cílem projektu bude 

také rozvoj komunitních vazeb 
a  spolupráce s  městem Prostějo-
vem. Spolupráce se statutárním 
městem Prostějovem bude spočí-
vat například v realizaci workshopů 
pro rodiče znevýhodněných žáků 
nebo v realizaci osvětových předná-
šek pro veřejnost. Realizace těchto 

aktivit by měla vést ke zlepšení po-
stojů veřejnosti k možnostem spo-
lečného vzdělávání žáků, kteří žijí 
v  odlišných sociálních poměrech, 
a  ke zvýšení tolerance k  diverzitě 
a odlišnosti. 

Ing. Barbora Michalcová 
(projektový manažer) 

Parkoviště
u zimního stadionu

Fanoušci hokejových utkání 
se brzo dočkají nového par-
koviště. Jeho výstavbou se eli-
minují dopravní rizika, která 
představovala zaparkovaná 
auta fanoušků v okolí zimního 
stadionu.

„V rámci stavby dojde k vy-
budování nových komuni-

kací, chodníků, parkoviště, 
veřejného osvětlení a výsadbě 
nových stromů. Sama stav-
ba bude realizována do 30. 
6. 2017 a  její finanční náklad 
činí 7,8 milionu korun a  to 
včetně DPH,“ uvedl první 
náměstek primátorky Zdeněk 
Fišer.  -kaa-

Stavební úpravy krasického rybníka 
budou provádět Ekostavby Brno

„Konkrétně jde o  vysvaho-
vání a  zpevnění břehů i  hráze 
kamenným pohozem. Bude vy-
budována nová spodní výpusť 
s vypouštěcím potrubím, na pří-
toku budou vybourány a  znovu 
vybudován vtokový objekt, roz-
dělovací šachta a čelo na výtoku 
propustku. Opravena bude také 
usazovací jímka a  vyčištěna od-

padová potrubí. Součástí bude 
údržba zeleně, odstraní se ne-
vhodné náletové dřeviny a vysa-
dí vodní rostliny,“ uvedl již před 
časem první náměstek primátor-
ky Zdeněk Fišer s tím, že zadávací 
řízení probíhá v  režimu zjedno-
dušeného podlimitního řízení, 
který odpovídá předpokládané 
hodnotě veřejné zakázky, která 

je 3,1milionu korun (bez DPH). 
Předpokládaný termín zahájení 
stavebních prací je od 1. 3. 2017. 
Požadovaný termín dokončení 
díla je nejpozději do 30. 9. 2017. 
Stavební práce budou financová-
ny z prostředků města a současně 
je podána žádost na dotaci na Mi-
nisterstvo zemědělství ČR.  

 -jg-,-kaa-
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DEN BEZPEČNOSTI na ZŠ Palackého již podruhé
Dne 8. 11. 2016 proběhl 

v naší ZŠ a MŠ Prostějov, Pa-
lackého tř. 14 již 2. ročník Dne 
bezpečnosti.

Krizové situace jsou mimo-
řádně stresové, zvláště v  pro-
středí dětí. Proto je potřebná 
příprava a  nácvik postupů 
v  těchto situacích. Věnujeme 
tento den bezpečnostní preven-
ci, nácviku krizových postupů, 
krizové komunikaci a  první 
pomoci.

Začali jsme hned ráno cviče-
ním požárního poplachu a eva-
kuací všech přítomných osob ve 
všech budovách naší základní 
školy, tj. v  Palackého ulici, na 
Skálově náměstí i  v  Čechovi-
cích. Poté na prvních stupních 
proběhl pouze nácvik barikádo-
vání, druhý stupeň měl činnosti 
rozdělené do dvou bloků – prv-
ní pomoc a krizové situace. 

Do programu pro žáky 5. 
až 9. tříd se zapojili i  studen-
ti Střední zdravotnické školy 
v  Prostějově pod vedením je-
jich zkušených pedagogů. Svá 
zranění měli studenti SZŠ pří-
mo mistrovsky namaskovaná. 
Co se týče poskytnutí první 
pomoci, byly bohužel výsledky 
našich žáků poněkud horší než 
v  loňském roce, přestože vše 
se odehrávalo podle stejného 
scénáře. Vázla komunikace ve 
skupinkách, mnozí nevěděli, 
jak  pacienta ošetřit. Zde máme 
rezervy, ale jelikož víme, kde 
nás bota tlačí, uděláme vše pro 
to, abychom příští rok byli lépe 
připraveni. 

Nácvik řešení nečekaných 
nebezpečných situací, které nás 
ve škole mohou překvapit, se 
podařil žákům mnohem lépe, 
než v  loňském roce. Bodování 

bylo tentokrát velmi těsné, roz-
hodl hlavně čas, který jednotlivé 
třídy potřebovaly ke kvalitnímu 
zabarikádování v učebnách. 

Tato naše akce zaujala i Doc. 
Ing. Otakara J. Miku, CSc. 
z  Fakulty logistiky a  krizové-
ho řízení Univerzity Tomáše 
Bati ve Zlíně (Ústav ochrany 
obyvatelstva). Dozvěděl se o ní 
od naší bývalé žákyně, která 
na toto téma píše bakalářskou 
práci pod jeho vedením. Oba 
naši školu navštívili, aby zhléd-
li průběh celé akce, avšak dění 
je nakonec vtáhlo natolik, že se 
stali i aktivními účastníky. Pro 
nás bylo cenné, že jsme mohli 
svoje zkušenosti sdílet s  od-
borníkem, vyslechnout si jeho 
postřehy a  názory. Překvapilo 
nás, že se s podobnou akcí na 
základní škole dosud v  praxi 
nesetkal, a  nebráníme se být 

v  jeho přednáškách inspirací 
a  příkladem dobré praxe pro 
ostatní školy. 

Jelikož považujeme prevenci 
za velmi důležitou a žáci ji v této 

formě velice dobře přijímají, 
určitě tuto akci máme v  plánu 
práce i pro příští školní rok  

  Mgr. Eva Najbrová
školní metodička prevence

Kontroly na honech
Sezóna honů na Prostějov-

sku je v  plném proudu. S  tou 
také již tradičně souvisí i kon-
trolní činnost policistů  z  Od-
boru služby pro zbraně a bez-
pečnostní materiál Krajského 
ředitelství policie Olomoucké-
ho kraje. Také v sobotu 10. 12. 
2016 se policisté vydali do okolí 
Prostějova se seznamem pořá-
daných honů.  Dnes zkontrolo-
vali myslivce na honech v Něm-
čicích nad Hanou, v  Hrušce 
a  Tvorovicích.  Celkem dnes 
zkontrolovali  24 náhodně vy-
braných myslivců. U těch kont-
rolovali dodržování ustanovení 
zákona o  střelných zbraních 
a  střelivu, zejména zda nejsou 
účastníci honu pod vlivem al-
koholických nápojů. Dalšími 
předměty kontroly jsou mani-

pulace se zbraní  a  předepsané 
doklady. Letos to byla již  pátá 
taková kontrola.  Žádná pochy-
bení, která by byla v rozporu se 
zákonem o zbraních nebyla při 
dosavadních letošních kontro-
lách zjištěna.  Obdobné výsled-
ky přinesly  kontroly i  v  minu-
lých letech. Když už se nějaký 
přestupek vyskytne, jedná se 
o pochybení administrativního 
rázu, jako jsou například zapo-
menuté doklady, nebo jiný prů-
kaz zbraně. V  případě zjištění 
závažnějších závad jsou si totiž 
myslivci již velice dobře vědomi 
postihů, které by je čekaly. Tuto 
sezónu je v plánu ještě alespoň 
jedna kontrola a  i v dalších le-
tech se s nimi počítá.

 por. Mgr. František Kořínek 
 komisař

STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
MĚSTSKÁ POLICIE PŘIJÍMÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU 

UCHAZEČE NA POZICI 

STRÁŽNÍK
Strážníkem může být občan 

České republiky, který:
•	 je bezúhonný
•	 je spolehlivý
•	 je starší 21 let
•	 je zdravotně způsobilý 
•	 dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou 

Další požadavky pro přijetí:
•	 úspěšné absolvování přijímacích testů (fyzic-

ké a psychologické)

•	 úspěšné absolvování vstupního pohovoru
•	 řidičské oprávnění minimálně skupiny B
•	 uživatelská znalost práce na PC  
•	 morální předpoklady pro výkon funkce stráž-

níka
•	 zbrojní průkaz skupiny D výhodou
•	 časová flexibilita
•	 znalost místního prostředí výhodou

Bližší informace na tel. 582 402 222 nebo osobně 
na Městské policii Prostějov

Za obrázky s dopravní tematikou obdrželi ocenění 
Druhý prosincový týden, ti 

nejlepší dětští malíři z  mateř-
ských škol, získali za své výtvarné 
práce z  rukou strážníků dárky 
a diplomy, věnované BESIPEM. 
Ten vyhlašuje každým rokem 
soutěž pod názvem „Děti, pozor, 
červená!“. Tentokrát se akce zú-
častnilo 9 mateřských škol. Cel-
kem bylo hodnoceno 47 prací. 

Děti malovaly různé dopravní 
situace a porotci měli těžký úkol 
vybrat, ty nejvydařenější.   Ko-
nečné pořadí dopadlo takto:  Na 
prvním místě se umístil Jiří Palat-
ka z MŠ Rumunská, na druhém 
místě Adam Sita z MŠ Žešov a na 
3. místě Šimon Urbánek z MŠ A. 
Krále. Ocenění dostalo dalších 7 
dětí, a to: Jakub Kýr - MŠ Žešov, 

Nela Flíčková - MŠ Němčice 
nad Hanou, Sára Ticháčková -  
MŠ Partyzánská, Adéla Raclová 
a Gabriela Páleníková z MŠ Dvo-
řáková, Eliška Horáková – MŠ 
Rumunská a  Adéla Pšeničková 
– MŠ A. Krále. Všem zúčastně-
ným dětem patří velká gratulace 
a hodným paním učitelkám po-
děkování za jejich podporu.  -red-

Mít reflexní doplněk je velice důležité 
Proto se v  průběhu prosin-

ce zaměří strážníci na chodce. 
V ranních hodinách, kdy je v této 
roční době snížená viditelnost, 
věnují těmto účastníkům silnič-
ního provozu reflexní doplňky. 
Přestože současný zákon ukládá 
tuto povinnost, mít reflexní prvek 
při pohybu po vozovce jen mimo 
obec, je cílem těchto preventiv-
ních akcí zvýšit bezpečnost chod-
ců i  ve městě, zejména na těch 
méně osvětlených místech.  -ja-
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Centrum léèebné rehabilitace v Nemocnici Prostějov 
se nově zaměřuje na terapii poruch řeèi a polykání

Nové oddělení, ale také mo-
derní ambulanci si mohou 
od podzimu letošního roku 
pochvalovat pacienti, kteří na-
vštíví Centrum léčebné reha-
bilitace v Nemocnici Prostějov. 
To od března prošlo celkovou 
rekonstrukcí a  nyní se řadí 
mezi nejlepší centra v celé Čes-
ké republice.

„Rekonstrukce centra byla 
zaměřena převážně na stavební 
úpravy a  proběhla v  rekordním 
čase zhruba šesti měsíců. Staveb-
ními změnami se rozšířilo lůž-
kové oddělení na třináct pokojů 
pro pacienty, z nichž většina má 
nově vlastní sociální zázemí. Na 
ambulanci vznikla nová čekárna 
a recepce, zároveň proběhla opra-
va bazénu, výměna podlah, vzdu-
chotechniky a inženýrských sítí,“ 
popisuje rozsah rekonstrukcí 
primář Centra léčebné rehabilita-
ce Nemocnice Prostějov MUDr. 
Petr Konečný, PhD., MBA a do-
dává, že touto stavební inovací se 
v  rehabilitačním centru zlepšilo 
pacientské i  provozní prostředí, 
které je komfortnější, praktičtější 
a  tím se zlepšily i  léčebné mož-
nosti pro pacienty.

Nejen stavební inovace, ale 
také rozšiřování služeb patří mezi 
hlavní cíle v rozvoji a  fungování 
centra.

„Naše centrum poskytuje 
léčbu pomocí klasických terapií, 
jako jsou fyzikální, magnetická, 
ergoterapie a  tak dále. Mezi ty 
nejmodernější pak patří robo-
tická terapie pomocí robotic-
ké ruky. Horkou novinkou je 
také zavedení klinické logope-
die v Centru léčebné rehabilitace 
se zaměřením na terapii poruch 
řeči a  polykání, pod vedením 

Mgr. Marcely Roskolové“ vy-
světluje primář Centra léčebné 
rehabilitace s tím, že tato terapie 
je vhodná pro pacienty po cév-
ní mozkové příhodě či vážných 
úrazech nebo operacích na krku, 
kteří mají problémy s  příjmem 
potravy.

Centrum léčebné rehabilitace 
je otevřené všem pacientům, kteří 
potřebují odbornou rehabilitač-
ní pomoc a rady. Na rehabilitaci 
přichází pacienti s doporučením 
od praktického nebo odborného 
lékaře. Před vlastní rehabilitací je 
nutné lékařské vyšetření naším 
lékařem se stanovením léčebné-
ho plánu. Objednání k vyšetření 
a rehabilitaci je možné osobně na 
naší ambulantní recepci  pondělí 
- pátek v čase 7:00 -15:00 hodin 
nebo telefonicky na tel. čísle:    + 
420 582 315 356. -dm-
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Zastupitelé města Pros-
tějova schvalovali na svém 
jednání 12. 12. 2016 mimo 
jiné  novou investiční akci 
viz obrázek. Akce se jmenu-
je Parkoviště u  zimního sta-
dionu. Vedení města tvrdí, 
že je určeno pro městskou 
hokejovou halu a  nikoliv 
pro spolek, který buduje Te-
nisové centrum. Přitom ka-
pacita 45 míst je spočítaná 
podle velikosti tenisové haly. 
Koalice zamítla požadavek 
opozice, aby město skutečně 
vybudováno parkoviště pro 
hokejovou halu o  kapacitě 
120 míst s  vjezdem i  výjez-
dem na severní okruh mís-
to nových komunikací pro 
spolek. Především nám vadí 
světlemodře označená ko-
munikace z Kostelecké k bý-
valému koupališti, kde místo 
pěší cesty má být silnice pro 
motorová vozidla. Tato silni-
ce není v územním plánu a je 
důvodem pro vykácení celé 
lipové sokolské aleje!!!

Dosud nám nikdo uspo-
kojivě neodpověděl na tyto 
otázky:

 1)  Kdo schvaloval právo 
stavby Národního tenisového 
centra na městském pozemku 
původního sokolského koupa-
liště? Zastupitelstvo to nebylo, 
rada to nebyla. Toto je dotaz 
spíš na stavební úřad. Toto 
není ledajaký altánek na sou-
kromém pozemku. Přitom už 
se staví. Tvrdíme, že smlouva 
o výpůjčce pozemku není do-
statečný institut pro zahájení 
stavby samotné.

2) Jak je financovaná stavba 
NTC a provoz a jaké je finanč-
ní krytí nové haly z veřejných 
prostředků? 

Proč začala stavba jen na 
ústní příslib? Kdo ponese ri-
ziko, že stavbu dofinancuje, 
pokud dotace nebude?

Toto je spíš politický dotaz 
na Ing. Faltýnka, který to ně-
jak domlouvá na MŠMT s mi-
nistryní školství Valachovou, 

a  která  nějaké finanční krytí 
časem zajistí. A  pokud ne 
ona, tak někdo jiný. Dotační 
titul na to sice zatím není, ale 
umístění nové tenisové haly je 
takové, aby přiléhala k TK Ag-
rofert aréně a  impériu PhDr. 
Černoška. Že tam mělo být 
koupaliště, o tom se v Prostě-
jově diskutovat nebude, všich-

ni buďte rádi, že tenis bude 
mít novou halu. 

3) Projekční práce na kou-
paliště u  zimního stadionu 
stály asi milion korun.  Vý-
kup areálu od Sokola stál asi 
18 milionů. Proč vlastně do-
šlo ke změně původních zá-
měrů? Kdo za to zodpovídá 

a  kdo bude tuto částku hra-
dit? Toto je spíš politický do-
taz na exprimátora Miroslava 
Pišťáka, který dle aktuálního 
dnešního výpisu ve spolku 
Prostějov Olympijský, z.s. je 
stále členem představenstva 
spolku s  PhDr. Černoškem, 
podobně jako exhejtman Ing. 
Rozbořil.

Je smutné, že obelhávání 
se stalo (nejen v Prostějově) 
normou a  jak lobbystické 
vztahy ovlivňují čerpání ve-
řejných peněz, státní správu 
i  samosprávu (zastupitel-
stvo města a  kraje). Rádi 
bychom to změnili. 

 Vaše Změna 
 pro Prostějov.

Ing. Jaroslav Faltýnek,
zastupitel a poslanec ANO 2011: 
„Za sebe mohu k výše uvedenému uvést pouze tolik, že mojí povinností jako poslance je 

zajistit do regionu, za který jsem zvolen, maximální množství veřejných prostředků na pod-
poru rozvoje dopravní infrastruktury, opravy silnic, budování sportovišť v obcích apod.“. 

Mgr. Jiří Pospíšil, náměstek primátorky:
„Stavba je povolena na základě smlouvy o výpůjčce. Dle sdělení stavebního úřa-

du je tím naplněn zákon, a  tím i  možnost stavby na daném pozemku. Tvrzení 
Zelených a Pirátů se nezakládá na pravdě“.

Ing. Jan Košťál, 
vedoucí Stavebního úřadu 
Magistrátu města Prostějova:
„Veřejnoprávní smlouva o provedení stavby, která ve smyslu § 115 a 116 na-

hrazuje stavební povolení, byla uzavřena mezi stavebníkem a Stavebním úřadem 
dne 9. 8. 2016, jelikož byly splněny veškeré zákonné podmínky“.

Miroslav Pišťák, zastupitel:
„V současné době nejsem členem představenstva spolku Prostějov Olympij-

ský“.

Kdo zas dělá z lidí blbce?

O vyjádření jsme požádali i osoby zmíněné v èlánku
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Od 3.1. probíhá další cyklus 
pravidelných programů s  Ci-
pískem pro rodiče s dětmi dle 
nahlášených skupin.

Jednorázové akce, které 
jsou určeny i veřejnosti, nejen 
pravidelným návštěvníkům 
MC:

Sourozenci 
Jak podpořit zdravý a dobrý 

vztah mezi sourozenci? Jak na 
dětskou žárlivost, když přichází 
sourozenec?

Jak na sourozenecké soupe-
ření a bitky? A spousta dalších 
témat na téma sourozeneckého 
soužití.

Beseda pro rodiče v  úterý 
31.1. v 18.00 s Mgr. M. Skláda-
lovou, rezervace míst předem.

Individuální právní pora-
denství 

s  Mgr. A. Hálkovou dle ob-
jednání, korespondenční pora-
denství zdarma-hrazeno z  do-
tací.

Individuální psychologické 
poradenství 

s  PhDr. P. Tenglerovou dle 

objednání, v  lednu 17.1., doto-
vaná cena.

 
Rodičovské setkání
Další z  pravidelných měsíč-

ních setkání rodičů na téma 
děti, výchova a  komunikace 
v rodině.

V  lednu se setkání koná 
v úterý 17.1. v 18.00. 

 
Volné herny pro rodiče 

s dětmi do 5 let
herny probíhají vždy v  pon-

dělí 15.00-17.00, bez společné-
ho programu a bez předchozího 
nahlášení od 9.1.

 
Bližší informace na
www.mcprostejov.cz, 
www.facebook.com/cipi-

sekprostejov a e-mailem: 
mcprostejov@centrum.cz
 
Mateřské centrum Cipísek 

děkuje všem svým příznivcům 
za celoroční podporu.

Přejeme dětem i  dospělých 
šťastný nový rok ve zdraví, hod-
ně společných radostí, úspěchů 
i spokojenosti.

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA 
V PROSTĚJOVĚ INFORMUJE

Velká novela zákoníku práce – rezervujte si včas místa na semináři!
Nový pohled na práci z domo-

va, jiné počítání dovolené a také 
postih za stres v práci. 

To jsou některé z  chystaných 
změn v  zákoníku práce, které by 
měly začít platit od dubna příštího 
roku. Díky novele zákoníku práce 
budou pracovněprávní vztahy více 
flexibilní. Ministerstvo práce a soci-
álních věcí tak reaguje na požadav-
ky z praxe a pak také na vývoj čes-
kého právního řádu i  Soudního 
dvora Evropské unie. Zároveň by 

měly chystané změny částečně sní-
žit zaměstnavatelům administra-
tivní náročnost s aplikací zákoníku 
práce.

Rozsáhlá koncepční novela má 
nabýt účinnosti od 1.4.2017 a při-
nese zásadní změny v personální 
a mzdové praxi.

Ve spolupráci s  Oblastním 
inspektorátem práce pro Olo-
moucký a  Moravskoslezský kraj 
pořádá OHK v  Prostějově k  to-
muto aktuálnímu tématu seminář, 

který se uskuteční dne 24. ledna 
2017 v  Prostějově v  Národním 
domě od 9 hodin. Přednášet 
bude Mgr. Radek Havran – ve-
doucí pracovník Oblastního in-
spektorátu pro Olomoucký a Mo-
ravskoslezský kraj.

K  účasti na semináři je nut-
ná registrace v  kanceláři OHK 
– tel.č.582332489, nebo na email 
ohkpv@ohkpv.cz

 Helena Chalánková,
 ředitelka OHK v Prostějov

Pořádání tomboly jednodušší
Do konce roku 2016 je po-

vinnost všech provozovatelů 
tomboly s  herní jistinou do 
50 000,-Kč postupovat v soula-
du se zákonem č. 202/1990 Sb., 
o loteriích a jiných podobných 
hrách, v  platném znění (dále 
jen „zákon o  loteriích“), tzn. 
podat žádost o povolení na Fi-
nančním odboru Magistrátu 
města Prostějova.

Od 1. 1. 2017 nabývá účin-
nosti nový zákon č. 186/2016 
Sb., o hazardních hrách (dále jen 
„zákon“), který nahrazuje stávají-
cí zákon o loteriích. Nový zákon, 
na rozdíl od stávajícího, zavádí 
administrativně jednodušší po-
stup, na jehož základě bude mož-
né provozovat tombolu. 

Nově bude podléhat ohlášení 
obecnímu úřadu pouze tombo-

la, u níž výše herní jistiny (součin 
počtu prodaných sázkových tike-
tů v jedné hře a prodejní ceny za 
jeden sázkový tiket) bude činit 
více než 100 000,- Kč (§ 105 zá-
kona). 

V případě provozování tom-
boly s  herní jistinou pod uve-
denou částku 100.000,- Kč není 
potřeba žádné povolení či ohlá-
šení. -fo-

Mateřské centrum Cipísek
Program MC Cipísek leden 2017

vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Náplň práce:
Vedení kolektivu 30-ti zaměstnanců – organizace práce na  svěřeném 
úseku, zajištění plynulosti výroby, přidělování práce jednotlivým 
zaměstnancům, kontrola dodržování pracovních postupů. 
Přinášení a   odnášení mezivýrobků a   hotových výrobků, 
mezioperační kontrola. 
Kontrola úkolových listů, zpracování podkladů pro mzdy.

Nabízíme:
Měsíční prémie za plnění úkolových norem, podíl na hospodářských 
výsledcích společnosti (13. plat), příspěvky na stravování, práce na 
HPP. 

Další informace:
Své životopisy s   názvem nabízené pracovní pozice zasílejte do   
29.01.2017.

Bližší informace Vám poskytne Hana Wiesinger, 
personální manažerka

tel: +420  582  314  264, mail: h.wiesinger@gala.cz
adresa: Gala a.s., Západní 1/75, 797 32  Prostějov - Krasice

Mistr šicí dílny
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  Výklad karet
  Výuka tarotu
  Reiki terapie
  Léčebné  

meditace
  Iniciace reiki

Prostějov
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Informace

Členové Rady města Prostějova přejí všem obèanům 
Prostějova hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2017!

RNDr. Alena Rašková Ing. Zdeněk Fišer Mgr. Jiří Pospíšil Mgr. Ivana Hemerková Bc. Pavel Smetana

PaeDr. Jaroslav Šlambor Ing. Jiří Pospíšil Ing. Bedřich Grulich Mgr. Milada Galářová Ing. Václav Šmíd

Vše nejlepší přejí také zastupitelské kluby ČSSD, Pévéèko a KSČM
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Prostějovské radniční listy Informace

Mgr. František Jura Ing. Jaroslav Faltýnek Marcela Župková

MUDr. Aleš Nevrla PhDr. Václav Kolář Mgr. Ing. Aleš Matyášek

Ing.Petr Kousal MVDr.Zuzana Bartošová

Milada Sokolová Tomáš Blumenstein

Vše nejlepší, hodně spokojenosti 
a zdraví v roce 2017 přeje občanům 

klub zastupitelů ANO 2011

PF 2017
Milí spoluobčané, vánoční svátky 

pomalu končí a opět stojíme na pra-
hu nového roku. Vánoční dárky jsou 
rozdané a věřím, že i my zastupitelé za 
KDU-ČSL, jsme  přispěli k vaší  spo-
kojenosti s  právě končícím rokem. 
Na posledním zastupitelstvu města se 
nám podařilo prosadit vytvoření od-
borně- pracovní skupiny, která bude 
hledat řešení prevence proti násled-
kům provozování hazardních her, což 

považujeme za krůček k radosti, poci-
tu pohody a štěstí v mnoha rodinách.

Milí spoluobčané, přejeme vám, 
abyste zbytek roku prožili   v kruhu 
rodiny a  svých blízkých  ve vánoční 
pohodě a  v  novém roce 2017 - ať 
Boží pomoc a láska Vás provází, ať jste 
zdraví, ať každý den je pro vás naplně-
ný štěstím.  Vaši zastupitelé 

za KDU-ČSL  Ing.Petr Kousal 
a MVDr.Zuzana Bartošová

Přání ODS
Vážení a  milí Prostějované 

a Prostějovanky, 
dovolte, abychom Vám jménem 

zastupitelů Občanské demokratické 
strany v Prostějově popřáli všechno 
dobré a zejména hodně štěstí a zdra-
ví v novém roce 2017. Městu Prostě-
jov do nového roku potom přejeme, 
aby se v roce 2017 rozvíjelo i nadále 

směrem k  moderní, pro občany 
otevřené a  prosperující obci. Jako 
opoziční zastupitelé za naši politic-
kou stranu Vám můžeme slíbit, že 
se k tomu budeme snažit i v příštím 
roce maximálně přispět. 

Šťastný Nový rok!
Milada Sokolová, 

Tomáš Blumenstein

Přání TOP 09
Vážení spoluobčané,
na prahu nového roku 2017 

Vám za klub TOP09 a  Nezá-
vislých Prostějovanů přejeme 
hodně úspěchů, hodně štěstí 
a pokoje. I v příštím roce chce-
me pracovat pro náš společný 
zájem, který se jmenuje Pros-
tějov. Nechceme rozdělení, ale 
spojení, nechceme konfrontaci, 

ale spolupráci a respekt. Věříme, 
že se v Prostějově můžeme mít 
všichni dobře, ba lépe. Slibuje-
me, že i v novém roce uděláme 
pro tento cíl, co bude v našich 
silách. 

Děkujeme paní primátorce 
Aleně Raškové, za snahu o změ-
nu povětří. Děkujeme i  všem 
našim kolegům v  zastupitelstvu 

za spolupráci a  tříbení názorů. 
Děkujeme všem zaměstnancům 
magistrátu, za poctivou práci. 
Děkujeme Vám všem za Vaši 
práci pro naše krásné město.

Přejme si rok spokojenosti 
a dobrých rozhodnutí.

 MUDr. Aleš Nevrla, 
PhDr. Václav Kolář, Mgr. Ing. 
Aleš Matyášek, vaši zastupitelé.
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NEDĚLE 1. LEDNA
N e h r a j e m e

PONDĚLÍ 2. LEDNA
N e h r a j e m e

ÚTERÝ 3. LEDNA
N e h r a j e m e

STŘEDA 4. LEDNA
N e h r a j e m e

ČTVRTEK 5. LEDNA
N e h r a j e m e

PÁTEK 6. LEDNA
15.30 Anděl Páně 2  česká ván. filmová pohádka
V  předvečer svátku svatého Mikuláše se naši 
známí hrdinové zamotají do podivuhodného reje. 
Nejúspěšnější český film poslední doby!
V hl. rolích: I. Trojan, J. Dvořák, V. Kerekes, A. 
Čtvrtníčková, J. Bartoška, B. Polívka, V. Dyk aj.
Režie: Jiří Strach, 96 min., repríza, mládeži 
přístupný , vstupné 110 Kč
17.30 La La Land  am. hudební a taneční film
V hl.rolích R. Gosslinig, E. stone, J. K, Simmons, J. 
Legend. Režie:Damien Chazelle, 127 min., české 
titulky, premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, 
vstupné 110 Kč
20.00 Anděl Páně 2

SOBOTA 7. LEDNA
15.30 Anděl Páně 2
17.30 Anděl Páně 2
20.00 La La land

NEDĚLE 8. LEDNA
15.30 Anděl Páně 2
17.30 La La Land
20.00 Anděl Páně 2

PONDĚLÍ 9. LEDNA
14.00 Pondělní Bijásek –Robinson
Crusoe:Na ostrově zvířátek
Belgie/ Francie 2016, 90 min.,
Režie: V. Kesteloot, B. Stassen, český dabing
JEN PRO DRŽITELE PRŮKAZKY BIJÁSEK !
Režie: Morten Tyldum
17.30 La La Land
20.00 Velká čínská zeď  americko čínský thriller
V hl. rolích: M. Damon, A. Lau aj. Režie: Yimou 
Zhang , 94 min., české titulky, premiéra, pro 
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 120 Kč

ÚTERÝ 10. LEDNA
17.30 Pasažéři  americké sci-fi
V hl.rolích J. Lawrence, Ch. Pratt, M. Sheen,
Režie: Morten Tyldum, 116 min., české titulky, 
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 120 Kč
20.00 Velká čínská zeď

STŘEDA 11. LEDNA
17.30 Pasažéři
20.00 Velká čínská zeď

ČTVRTEK 12. LEDNA
17.30 Všechno nebo nic  česká rom. komedie
V  hl.rolích T. Pauhofová, K. Issová, O. Sokol, 
P. Delag, P. Vaněk, L. Kostelný, Z. Krónerová, 
a mnoho dalších. Režie: Marta Ferencová, 107 
min., premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, 
vstupné 120 Kč
20.00 Proč právě on?  americká komedie
V hl.rolích J. Franco, B. Cranston, M. Mullally, Z. 
Deutch aj. Režie: John Hamburg, 110 min., české 
titulky, premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný, 
vstupné 120 Kč

PÁTEK 13. LEDNA
18.00 Rammstein in Amerika
JEDEN DEN JEDEN VEČER STO KIN V ĆR !
A VY MŮŽETE BÝT U TOHO !
dokument o  kapele RAMMSTEIN IN 
AMERIKA122 min. německy s českými titulky
a koncert LIVE FROM MADISON SQUARE 
GARDEN 101 min. original zvuk
Vstupné na celý večer 160 Kč

SOBOTA 14. LEDNA
15.30 Ozzy  španělský animovaný film
Režie: Alberto Rodriguez, Nacho LaCasa, český 
dabing, remiéra, mládeži přístupný, vstupné 110 Kč
17.30 Proč právě on?
20.00 Všechno nebo nic

NEDĚLE 15. LEDNA
15.30 Ozzy
17.30 Proč právě on?
20.00 Všechno nebo nic

PONDĚLÍ 16. LEDNA
17.30 Všechno nebo nic
20.00 Pod rouškou noci  americký film
V hl.rolích Z. Saldana, E. Fanning, B. Affleck aj.

ÚTERÝ 17. LEDNA
17.30 Fantastická zvířata a kde je najít
V hl. rolích: E. Redmayne, C. Farell, E. Miller aj.
Režie: David David Yates, 133 min., český dabing, 
repríza, mládeži přístupný, vstupné 110 Kč
20.00 Pod rouškou noci

STŘEDA 18. LEDNA
17.30 Fantastická zvířata a kde je najít
20.00 Pod rouškou noci

ČTVRTEK 19. LEDNA
17.30 xXx: Návrat Xandera Cage am. akční film
V hl. rolích: V. Diesel, S. L. Jackson, D. Padukone, 
T. Jaa. Režie: D.J. Caruso, české titulky, premiéra, 
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 120 Kč
20.00 Rozpolcený  americký thriller
V  hl.rolích J. McAvoy, H. Lu Richardson, K. 
Director, A. Taylor-Joy aj. Režie: M. Night 
Shyamalan, 116 min., české titulky, premiéra, pro 
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 120 Kč

PÁTEK 20. LEDNA
17.30 xXx: Návrat Xandera Cage
20.00 Rozpolcený

SOBOTA 21. LEDNA
15.30 Fantastická zvířata a kde je najít
17.30 Rozpolcený
20.00 xXx: Návrat Xandera Cage

NEDĚLE 22. LEDNA
15.30 Fantastická zvířata a kde je najít
17.30 Rozpolcený
20.00 xXx: Návrat Xandera Cage

PONDĚLÍ 23. LEDNA
14.00 Pondělní Bijásek – Děda
ČR 2016, 90 min.
Režie: Mejla Basel, Marta Santovjáková 
Gerlíková, Jiří Novotný
JEN PRO DRŽITELE PRŮKAZKY BIJÁSEK !
17.30 Rogue One: Star Wars Story
V hl. rolích: H. Ford, C. Fisher, M. Hamill aj.
Režie: J. J. Adams, 136 min., české titulky, 
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 110 Kč
20.00 Pirko  česko-slovenské filmové drama
V hl. rolích: D. Zeleníková, T. Kotlár, aj. Režie: 
Lucia a Petr Klein YSvoboda, 90 min., premiéra, 
mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 110 Kč

ÚTERÝ 24. LEDNA
14.00 Úterní Bijásek – Děda
ČR 2016, 90 min., režie: Mejla Basel, Marta 
Santovjáková Gerlíková, Jiří Novotný
JEN PRO DRŽITELE PRŮKAZKY BIJÁSEK !
17.30 Rogue One: Star Wars Story
20.00 Strnadovi - Art film celovečerní dokument
Nový celovečerní dokument Heleny Třeštíkové, 
která jej natáčela nepřetržitě 35 let
Režie: Helena Třeštíková, 102 min., premiéra, 
mládeži přístupný, vstupné 90 Kč

STŘEDA 25. LEDNA
17.30 Pirko
20.00 Rogue One: Star Wars Story

ČTVRTEK 26. LEDNA
17.30 Resident Evil: Poslední kapitola
 koprodukční sci- fi thriller
Nová dobrodružství…
V  hl.rolích M. Jovovich, S. Roberts, A. Larter, 
S. Guillory aj. Režie: Paul W.S. Anderson, 
český dabing, premiéra, pro mládež do 12 let 
nevhodný, vstupné 120 Kč
20.00 Miluji tě modře  česká rom. komedie
O zamilovaném malíři, dívce z výlohy i o lecčems 
jiném….
V hl. rolích: V. Jilek, D. Nesvačilová, V.Kratina, 
T.medvecká, R. Novák ml., H.Vágnerová, M. 
Vašut aj. Režie: Miroslav Šmídmajer, 90 minut, 
premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, 
vstupné 120 Kč

PÁTEK 27. LEDNA
15.30 Divoké vlny 2 americký animovaný film
Sportující tučňáci se vracejí…
Režie: Chris Buck, Ash Brannon, 91 min., český 
dabing, premiéra, mládeži přístupný, vstupné 110 Kč
17.30 Miluji tě modře
20.00 Resident Evil:Poslední kapitola 3D
Vstupné 140 Kč

SOBOTA 28. LEDNA
15.30 Divoké vlny 2
17.30 Miluji tě modře
20.00 Resident Evil:Poslední kapitola 3D

NEDĚLE 29. LEDNA
15.30 Divoké vlny 2
17.30 Resident Evil:Poslední kapitola
20.00 Miluji tě modře

PONDĚLÍ 30. LEDNA
17.30 Zakladatel  americký životopisný film
Riskoval.  Porušoval zákony. Měnil pravidla
V hl. rolích: M. Keaton, L. Cardellini, L. Dern
Režie: John Lee Hancock, 115 min., české 
titulky, premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, 
vstupné 120 Kč
20.00 Resident Evil:Poslední kapitola

ÚTERÝ 31. LEDNA
17.30 Resident Evil:Poslední kapitola
20.00 Agnus Dei - Art film  franc.-polské drama
Smiluj se nad námi
Režie: Anne Fontaine, 115 min., české titulky, 
premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 
100 Kč

Na měsíc únor připravujeme:
Padesát odstínů temnoty

Volání netvora, Jackie

Kino Metro 70 Školní 1, Prostějov, tel.: 582 329 642

Kultura

Změna programu a výše vstupného vyhrazena!
Zdroj: kino METRO 70, tel. 582 329 640

Kulturní
klub  DUHA
Školní 4, PV, tel.: 582 329 625

SOBOTA 7. LEDNA
15.00 Broučci – A byla zima…
Vstupné 20 Kč pásmo pohádek
17.30 Kniha džunglí
  americký rodinný film
Režie: Jonn Favreau, 105 minut, 
český dabing, repríza , mládeži 
přístupný, vstupné 40 Kč
20.00 Decibely lásky 
 česká hudební komedie
V  hl. rolích: R. Hrušínský nejml., 
L. Potměšil, F. Cíl, J. Čvančarová, 
L.Vondráčková, B. Polívka aj. Režie: 
Miroslav Halík, 85 min., repríza, 
mládeži přístupný, vstupné 40 Kč

STŘEDA 11. LEDNA
14.00 Bio Senior – Ptáci a lidé
Fr. 2014, Režie: Pascal Ferrari,  
127 min., české titulky, mládeži do 
15 let nepřístupný, vstupné: 35 Kč

SOBOTA 14. LEDNA
15.00 Dvanáct měsíčků
Vstupné 20 Kč  pásmo pohádek
17.30 Lovecká sezóna: Strašpytel 
 americký animovaný rodinný film
Režie: David Feiss, 84 min., český 
dabing, repríza, mládeži přístupný, 
premiéra, vstupné 40 Kč
20.00 Jak se zbavit nevěsty
 česká komedie
Zničit cizí svatbu je ta správná výzva !
V hl. rolích: D. Matásek, V. Žilková, 
K. Stropnická, A. Kerestešová aj. 
Režie: Tomáš Svoboda, 85 min., 
repríza, mládeži přístupný. Vstupné 
40 Kč

SOBOTA 21. LEDNA
15.00 Kytice pohádek I. 
Vstupné 20 Kč pásmo pohádek
17.30 Doba ledová 5: Mamutí 
drcnutí anim. rodinná komedie
Už popáté se vrátíme do doby 
ledové….a dostaneme se do vesmíru!
Režie: Mike Thurmeier, 96 min., 
český dabing, repríza, mládeži 
přístupný, vstupné 40 Kč;
20.00 Den nezávislosti: Nový útok 
 americký sci fi thriller
V hl. rolích: J. Goldblum, B. Pullman, 
L. Hemsworth, Ch. Gainsbourg aj.
Režie: Roland Emmerich, 120 min., 
český dabing, repríza, pro mládež do 
12 let nevhodný, vstupné 40 Kč

SOBOTA 28. LEDNA
15.00 Co to bouchlo
Vstupné 20 Kč  pásmo pohádek
17.30 V  Tajný život mazlíčků 
 animovaná rodinná komedie
Režie: Chris Renaud a  Yarrow 
Cheney, 90 min. český dabing, 
repríza, mládeži přístupný,  
vstupné 40 Kč
20.00 Jason Bourne
  americký thriller
A teď je pravá chvíle na návrat Jasona 
do kin!
V  hl.rolích M. Dammon,  
A. Vikander, J. stiles, T.-L. Jones aj.
Režie: Paul Greengrass, 117 min., 
české titulky, repríza, mládeži do 15 
let nepřístupný, vstupné 40 Kč
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ZUŠ Vladimíra Ambrose v Prostějově - výtvarný obor

vyhlašuje výtvarnou soutěž 

„CESTY, CESTOVÁNÍ…“
Soutěž je určena pro žáky základních škol 
a ZUŠ okresu Prostějov. Práce mohou zasílat 
školy i  jednotlivci našeho regionu. Jednotlivé 
plošné a prostorové práce vyhodnotí odborná 
porota, oceněné práce budou odměněny a vy-
staveny v prostorách výtvarného oboru ZUŠ na 
Vápenici. 
Téma : Jak jsme jeli na prázdniny, kudy a čím 
– výtvarné vyprávění nebo seriál, dopravní pro-
středky, mapy, co zabalíme do kufru, pohledni-
ce z cest, poštovní známky, letáky pro cestovní 
kancelář, co všechno poznám – architektura, 
památky a  zvyky, cestování v  čase  (Historie, 
budoucnost).
Výtvarné techniky: kresba, malba, koláž, gra-
fika, kombinovaná a autorská technika, hlína, 
papír, netradiční materiál. 

Formát plošných prací: maximálně A2
Věkové kategorie:                                                              
 6   -  10 let
11  -  15 let
Označení soutěžních prací: jméno a věk autora, 
adresa školy nebo bydliště, telefonní kontakt 
a email. 
Práce zašlete nejpozději do 3. března 2017 na 
adresu ZUŠ Vl. Ambrose, výtvarný obor, Vápe-
nice 3, Prostějov, 796 01.
Slavnostní vernisáž a vyhodnocení soutěže se 
uskuteční ve čtvrtek 23. března 2017 v 16.00 
hodin v  prostorách výtvarného oboru ZUŠ 
Vl. Ambrose, Vápenice 3, Prostějov.

Informace – telefon 582 35 17 52, email - va-
penice@zusprostejov.cz

 Základní umělecká škola Vladimíra 
Ambrose Prostějov, Kravařova 14

HUDEBNÍ OBOR - Besídky žáků v 17.00 hod. sál ZUŠ: 12.,17.,18., a 24. 1. 2017
VÝTVARNÝ OBOR - Galerie Linka, Kravařova 14, Leden 2017 – Výstava Betlémy – vý-

běr prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Vladimíra Ambrose Prostějov.
Vyhlášení výtvarné soutěže Cesty a cestování.  

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR - 18. 1. 2017 13.00 hod. sál zámku Pernštýnské 
nám. 8. Recitační soutěž, Školní kolo soutěže Dětská scéna

INZERCE

Prodejny:  Prostějov - Plumlovská 28, Žeranovská 8

 Olomouc - Galerie Šantovka, 1.máje 32

www.rvfashion.cz
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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

Josef Čapek 
„Nejdříve musí býti obrazu plné srdce, 
aby ho pak mohly býti plné oči“
do 29. ledna 2017

Výstava obrazů Josefa Čapka, která se koná v hlavní budově Muzea 
a galerie v Prostějově pod názvem „Nejdříve musí býti obrazu plné 
srdce, aby ho pak mohly býti plné oči“, je dalším z každoročních 
prostějovských exkluzivních projektů, které představují mimořádné 
osobnosti českého výtvarného umění. V Prostějově se prezentuje 
exkluzivní kolekce děl, zapůjčených z mnoha veřejných sbírek muzeí 
a galerií České republiky, velmi početně však jsou zastoupena 
i díla ze soukromých sbírek. Návštěvníci si mohou prohlédnout 
více než 80 děl tohoto vynikajícího a všestranného umělce, 
která představí průřez jeho malířskou tvorbou od formování 
malířského výrazu před 1. světovou válkou s vlivy a podněty 
fauvismu, expresionismu a především kubismu. Zastoupená je 
i tvorba poznamenaná sociálními akcenty, krajinné motivy či torza 
obrazových cyklů z let 1938-39, která jsou závěrem malířova díla. 
Výstava obrazů Josefa Čapka, doprovázená katalogem, je pro 
všechny milovníky výtvarného umění příslibem nevšedního a zcela 
výjimečného zážitku. Nenechte si tuto mimořádnou a v Prostějově 
premiérovou příležitost ujít!

Vzpomínka na Miriam Marčišinovou 
do 29. ledna 2017
Miriam Marčišinová byla krásná mladá talentovaná 
umělkyně, která zemřela v srpnu 2016, ve věku 
nedožitých 25 let. Pocházela z blízké obce Pěnčín, celý 
svůj krátký život zasvětila fotografování zvířat, portrétů 
a všeho krásného na tomto světě. Pojďme zavzpomínat 
na fotografickou tvorbu této křehké dívky, která 
statečně bojovala se zákeřnou chorobou…

ŠPALÍČEK, Uprkova 18

Umění trpělivých lahví
do 19. února 2017
Výstava ze soukromé sbírky pana Leopolda 
Heneše z Třebenic, který se vkládání a stavění 
nejrůznějších předmětů v lahvích věnuje více 
než 40 let. Pan Heneš tuto u nás poměrně málo 
známou disciplínu dovedl ještě dále – celé 

budovy, několikaposchoďové dorty a hlavolamy vkládá i do žárovek. 
Tajemství tohoto u nás málo známého, avšak historicky více než 300 
let starého umění, je výsledkem nápaditosti, ctižádostivosti, 
zručnosti, vytrvalosti a neutuchající snahy se nevzdat. Umělecký 
talent pak podtrhuje krásu této komplexní pracovitosti.

BETLÉMY
do 29. ledna 2017

Podlehněte kouzlu historických betlémů. Přijďte obdivovat um 
a zručnost našich předků.

Buď připraven! aneb Skautské století v Prostějově
Výstava ke 100. výročí založení první skautské 
družiny v Prostějově, vedené Jiřím Wolkerem, 
se koná v prostorách Galerie Špalíček. Představí 
to nejdůležitější z historie prostějovského 
skautského hnutí a seznámí veřejnost s mnoha 
zajímavostmi ze skautského života.
Nenechte si ujít!

U NÁS V ZIMĚ
PAVEL KARASINSKI A DANIEL ZÁDRAPA - FOTOGRAFIE
do 19. února 2017

www.muzeumpv.cz
www.facebook.com/muzeumagalerievprostejove

https://twitter.com/muzgalPv
Otevřeno denně mimo pondělí: 9:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00
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ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ - 
HVĚZDÁRNA

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

PŘEDNÁŠKA
ÚPLNÉ ZATMĚNÍ SLUNCE V BRAZÍLII 
– RNDr. Eva Marková, CSc.
12. 1. (čtvrtek) v 18:00 hodin 

Astronomicko-cestopisná přednáška s obrazovou projekcí z ces-
ty za pozorováním úplného zatmění Slunce v Brazílii. Setkáme se 
s vnučkou Jana Bati a dalšími s krajany žijícími v Brazílii. Navštíví-
me vodopády na řece Iguazu a hydroelektrárnu Itaipu. Zasvěceným 
průvodcem nám bude RNDr. Eva Marková, CSc. (*1949). Vystudo-
vala astronomii na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Kar-
lovy v Praze. Pracovala jako ředitelka Hvězdárny v Úpici a byla též 
předsedkyní České astronomické společnosti, v jejíž Sluneční sekci 
působí dosud. Zabývá se sluneční fyzikou, zejména studiem aktivity 
Slunce a organizuje expedice za zatměními Slunce.
Vstupné dospělí 40 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 
20 Kč. Vstupenky je možné předem rezervovat.

PRAVIDELNÁ ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ 
PRO VEŘEJNOST

Pozorování Slunce v pondělí, čtvrtek a pátek od 14:00 do 15:00 ho-
din. 
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, 
či Slunce. V případě špatného počasí je připraven náhradní program. 
Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

ASTRONOMICKÝ VÍKEND
sobota 14. 1. a neděle 15. 1.
Během Astronomického víkendu je možné na-
vštívit hvězdárnu a zúčastnit se v sobotu i v ne-
děli pozorování Slunce od 14:00 do 15:00 hodin 
a v sobotu též pozorování večerní hvězdné ob-

lohy v 18:30 hodin. Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, 
senioři a invalidé 10 Kč.

Astronomická soutěž pro děti:
V neděli 15. 1. v 15:00 hodin proběhne soutěž pro děti z cyklu sou-
těží „KOSMONAUTIKA – MĚSÍC A APOLLO“. Soutěži bude předcházet 
povídání o přistání prvních lidí na Měsíci. V závěru letošního roku 
uplyne již 45 let, co poslední lidé opustili Měsíc. Zmíníme se i o sou-
časném výzkumu Měsíce. Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti 
do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

POHÁDKOVÁ STŘEDA PRO DĚTI 
ZIMNÍ POHÁDKA 
Sluníčko je nemocné a hodný pan 
doktor Maleček je léčí. Vyléčené 
Slunce se však musí šetřit. Přes zimu 
odpočívá, dny jsou krátké a noci 
dlouhé, v létě je to naopak. Délka 
dne a noci se v průběhu roku mění 
tak, jak Země obíhá okolo Slunce 
a jak severní polokouli odklání nebo 
přiklání ke Slunci.
 Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studen-
ti 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
- MATEMATIKA VE SLUŽBÁCH ASTRONOMIE
První i druhá výstava jsou dostupné na začátku astronomických po-
řadů a pozorování a v tom případě jsou jejich součástí a po domluvě 
i kdykoliv jindy. V takovém případě je vstupné dospělí 20 Kč, děti, 
studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč. Třetí, čtvrtou a pátou 
výše uvedenou výstavu také zdarma zapůjčujeme.

VÝPRAVA ZA TEMNOU OBLOHOU
KLENOTY ZIMNÍHO NEBE
sobota 28. 1. 2016 (17:30 – 21:00 hodin)
Temná obloha plná hvězd se pro moderního člověka stává stále 
více vzácností. A přitom právě bezměsíčné hvězdnaté nebe je jedna 
z nejúžasnějších věcí, které můžeme v životě spatřit. Zimní obloha je 
navíc plná hvězdných klenotů, které nám vypráví příběhy ze života 
hvězd. V dalekohledu spatříme mlhoviny, kde se rodí nové hvězdy, 
hvězdokupy plné mladých hvězd, krásné hvězdné páry v nejlepších 
létech i hvězdné hřbitovy. Zatouláme se rovněž daleko za hranice 
naší Galaxie. K pozorování budeme mít k dispozici dalekohled o prů-
měru 40 cm. Díky temnější obloze budeme mít možnost prohléd-
nout si tyto vzdálené objekty lépe než z hvězdárny, ale dejte pozor 
na jednu veledůležitou věc – nezapomeňte se velmi teple obléct!!!
 Sraz je v 17:30 hodin u kostela Nanebevzetí P. Marie v Mostkovicích, 
odkud se společně přesuneme na asi 1 km vzdálené pozorovací sta-
noviště. Pozorování však proběhne jen za dobrého počasí. Aktuální 
informace o konání akce můžete získat na telefonu 724 013 039. 
Účast na akci je zdarma.
Změna programu vyhrazena.
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ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ A LODŽIÍ

Tel.: 581 205 230, mobil: 602 890 587
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V pátek 18. listopadu 2016 se naše škola zúčast-
nila soutěže Koruna Kreativity mistrovství ČR, 
semifinálového kola ve Frýdku Místku. Téma sou-
těže bylo inspirováno ságou Hunger Games. Nej-
větší úspěch měla studentka Lucie Zemánková z 3. 
ročníku, která obsadila 1. místo v kategorii Body 
art – malování na tělo. Ve společenském účesu nás 
reprezentovala Tereza Horáková z 3. ročníku. Obě 
studentky postoupily do gala finále v Praze.

Střední škola 
automobilní 
Prostějov
Koruna fantazie 

„Ve víru hladových her“

INZERCE
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Taneční pro 
dospělé

Kurz začíná 9. 10. 2016 od 18 hod.

Více informací na  WWW.TK-MANGO.CZ
E-mail: ts.mango@seznam.cz Mobil: 604 754 889

Místo konání:  Gymnázium Jiřího Wolkera,  
Kollárova 3, 796 01, Prostějov

Kurz povede:   Jan Halíř & Hanka Nováková
Cena:  1250 Kč/osoba.

V tomto kurzu nevyžadujeme žádné krokové znalosti. 
Mezi tance, které Vás naučíme patří anglický waltz, tango, valčík, 

quickstep, cha-cha, jive, polka, rockenroll, blues

16
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Dne 7. prosince se odehrála be-
nefiční akce na podporu požárem 
zničeného zámku Plumlov v pře-
plněné aule Gymnázia J. Wolkera.

Komu se nepodařilo vmáčk-
nout na módní show, ten může 
jen litovat. Představilo se několik 
desítek modelů od předních čes-
kých návrhářů Yvony Leitner, 
Petra Kaloudy a Martina Čapka. 
Kromě toho mohli diváci obdivo-
vat i práce studentů a absolventů 
Střední  školy designu a  módy. 
Všechny modely předváděly stu-
dentky SŠDaM a členové Divadla 
Point. 

Přehlídky se střídaly se skvělý-
mi účinkujícími: zpěvačkou Zuza-
nou Kožnárkovou, pěveckým 
sborem GJW Múzy, tanečnicemi 
TŠ Pirouette Adélou Lužnou 
a  Pavlínou Krpcovou a  taneč-
níkem Pavlem Konvičným. Se 

svým tanečním vystoupením 
se předvedli i  herci z  „mladého“ 
Pointu a pánové Vítězslav Lužný, 
Lukáš Kameníček  a  Aleš Pro-
cházka z populárního Testostero-
nu. Aleš Procházka zároveň celou 
akci moderoval. Vše ještě dokres-
lovaly videoprojekce promítané 
přímo na stěny auly, které vytvořil 
Tomáš Petřík.

Obdiv diváků patřil nejen 
výše popsaným číslům, ale pře-
devším nadšení organizátorů. 
S myšlenkou uspořádat benefici 
pro zámek Plumlov přišla návr-
hářka Yvona Leitner a  obrátila 
se o  pomoc na Divadlo Point, 
které na plumlovském zámku 
často vystupuje. SŠDaM a Gym-
názim J. Wolkera poskytly po-
třebnou podporu a ke spolupráci 
se přidala i  Střední odborná 
škola Prostějov. Svou záštitu po-

skytla primátorka statutárního 
města Prostějova RNDr. Alena 
Rašková. 

Celkem se na přípravách 
a  účinkování podílelo téměř 
sedmdesát lidí a  podařilo se 
jim vytvořit úžasnou atmosfé-
ru a dokázat, že jsou i v dnešní 
době lidé schopní „zapálit se“ 
pro dobrou věc. Kastelán plum-
lovského zámku Pavel Zástěra 
poděkoval za vybranou částku 
23.288 Kč. I my se k poděkování 

připojujeme a  přejeme zámku 
Plumlov jen vše nejlepší.

Pokud jste i  vy fanoušky 
plumlovského zámku a  chcete 
jej finančně podpořit, můžete 
reagovat na výzvu města Plum-
lov a  zaslat peníze na transpa-
rentní účet u  FIO banky č.ú. 
2401083862/2010 (http://www.
plumlov-zamek.cz/)  -ap-, -js-

INZERCE

Zapáleni pro Plumlov
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DIVADLO POINT 
při Gymnáziu Jiřího Wolkera, Olomoucká 25, Prostějov

Středa 25. ledna 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 ! ! !

PŘEJEME VÁM HODNĚ 
ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ 

V NOVÉM ROCE 2017 
A DĚKUJEME VÁM ZA VAŠI PŘÍZEŇ.

Vaši divadelníci z Divadla Point
 Foto: web divadla Point
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Čtete rádi, ale do hlavní budo-
vy knihovny to máte daleko? 
A víte, že v Prostějově fungují 
i  její dvě pobočky? Jedna se 
nachází na sídlišti Svobody, 
blízko nákupního centra Haná, 

v budově s  čistírnou, a  je ote-
vřena každé pondělí od 11 do 
17 hod. Druhá pobočka sídlí 
na Studentské ulici, v budově 
Reálného gymnázia, a  můžete 
ji navštívit vždy ve čtvrtek ve 

stejném čase. Kromě příjem-
ného prostředí a  ochotných 
knihovnic zde najdete romány 
pro ženy, detektivky, literaturu 
faktu a také knihy pro děti. Tě-
šíme se na Vaši návštěvu.

Na světě nyní utíká ze svého 
domova na 60 milionů lidí. 
Ozbrojené konflikty tak 
uvedly do pohybu nejvíce 
lidí od druhé světové války. 
Jan Skalík, který pracuje na 
Katedře environmentálních 
studií Masarykovy univerzi-
ty, se během podzimu 2015 
podílel na koordinaci dob-
rovolníků v  uprchlických tá-
borech na Balkáně. Výstavou 
svých fotografií nám přináší 

zprávu o veselém i neveselém 
putování  migrantů z  arab-
ských a  afrických zemí  přes 
Maďarsko, Srbsko a  Chor-
vatsko. V těchto a dalších ze-
mích působila česká iniciativa 
„Pomáháme lidem na útěku“ 
a  skrze ni přiložilo ruku 
k dílu více jak patnáct stovek 
českých dobrovolnic a dobro-
volníků, kteří se zapojovali do 
pomoci na styčných bodech 
cesty. Jan Skalík zaznamená-

val momenty na cestě v době, 
kdy vlna příchodu uprchlíků 
a  uprchlic vrcholila.  O  svých 
zkušenostech bude mlu-
vit ve středu 18. ledna v  17 
hod.  Výstavu jeho fotografií 
pořízených v  Budapešti, Vá-
mosszabadi, Röszke, Jamena, 
Preševu, Bapska a  Adašev-
ci můžete vidět v  Galerii Na 
Půdě prostějovské knihovny 
od 4. 1. 2017 až do konce led-
na.

Poboèky Městské knihovny v Prostějově

Lidé na cestě

Zajímá vás, jak vypadá běžný ži-
vot v Číně? Prostějovská student-
ka Tina Antoníčková tam letos 
v  létě strávila 3 měsíce jako au-
-pair a o své zážitky se s námi pon-
dělí ve čtvrtek 12. ledna v 17 hod. 
Bydlela ve dvoumilionovém 
městě Chang-čou  , u  poměrně 
bohaté rodiny se třemi dětmi. 

Na starost měla toho nejmen-
šího – hrála si s ním hry, četla 
knížky a  sledovala pohádky 
v angličtině. Ale jak sama říká, 
čekat, že si v Číně zlepšíte ang-
ličtinu, je hodně bláhová myš-
lenka. Číňané nemluví anglicky, 
i  když to o  sobě občas tvrdí. 
Stejně tak nečekejte, že když se 

naučíte pár slov čínsky, tak ně-
kdo porozumí vám. Dozvíme 
se také, jak dopadl její výlet do 
Šanghaje a Pekingu, proč si do 
Žlutých hor nebrat jen dlou-
hé kalhoty a  proč byl Summer 
Palac nejúnavnější památka. 
Nenechte si ujít zajímavé vyprá-
vění.

Válka o Gran Chaco, kterou spo-
lu vybojovaly Bolívie a Paraguay 
v letech 1932 až 1935, byla zahá-
jena z krajně pochybných důvodů 
a mimo územní zisk, o který pr-
votně nešlo ani jedné straně, ved-
la k  decimaci mužské populace 
obou zemí a zastavení, či v lepším 
případě zpomalení, jejich rozvoje 
na desítky let. Tato válka měla pro 
naši zemi velký význam. Bolívie 
bojovala vyzbrojena převážně čes-
koslovenskými zbraněmi, které za-

čala kupovat už v roce 1928. V době 
pro Bolívii nejhorší, když už byla 
téměř poražena, přicestovala na 
její území československá vojenská 
mise. Vysoká profesionalita našich 
vojáků pomohla Bolívii přejít do 
útoku, vrhnout nepřítele na široké 
frontě zpět a  tím získala možnost 
jednat o čestném míru. Po většinu 
této války se naši političtí předsta-
vitelé v čele s Edvardem Benešem 
snažili na půdě Společnosti národů 
tuto válku zastavit politickými pro-

středky. Zjistili přitom alarmující 
neschopnost této organizace řešit 
zásadní problémy tehdejšího světa. 
Nenechte si ujít další ze zajímavých 
přednášek popularizátora vojenské 
historie Ing. Jaromíra Vykoukala 
ve středu 25. ledna v 17 hod. Uvidí-
te mnoho unikátních fotografií a zís-
káte informace o  této zapomenuté 
válce, která je z našich dějin téměř 
vytěsněna, a  přitom měla možná 
zásadní vliv na osudy naší země jen 
pár roků po jejím ukončení.

Za Velkou čínskou zdí

Zapomenutá válka na konci světa
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Na radnici se oceňovali ti nejlepší z řad policistů a obèanských pracovníků ÚO Prostějov
V pátek 16. prosince 2016 proběhlo v obřadní síni radnice slavnostní oceňování těch nejlepších

Za svou příkladnou a iniciativní činnost doplněnou vysokou úrovní odborných 
znalostí a dosahované pracovní výsledky byli za jednotlivé útvary oceněni tito po-
licisté:

nadpraporčík Bc. Pavel Opravil a praporčík Aleš Chytil, DiS. za obvodní od-
dělení Prostějov 1,

praporčík Luděk Pana za obvodní oddělení Prostějov 2,
praporčík Miroslav Beneš za obvodní oddělení Konice, 
nadpraporčík Mgr. Kamil Jarušek za obvodní oddělení Němčice nad Hanou,
nadpraporčík Zdeněk Neubauer za obvodního oddělení Plumlov, 
poručík Ing. Michael Vafek za dopravní inspektorát,
poručík Ing. Petr Vláčilík zaoddělení obecné kriminality SKPV a nadpraporčík 

Ivo Grydil za oddělení hospodářské kriminality SKPV. 
Nejlepším velitelem územního odboru Prostějov za rok 2016 byl vyhlášen ve-

doucí největšího obvodního oddělení nadporučík Mgr. Jiří Grulich z obvodního 
oddělení Prostějov 1.

Nejlepší občanskou pracovnicí územního odboru Prostějov za rok 2016 byla 
vyhlášena administrativní a  spisová pracovnice obvodního oddělení Prostějov 1, 
paní Eva KVAPILOVÁ.

Za zpříjemnění celého programu je třeba poděkovat žákům Základní umělecké 
školy Vladimíra Ambrose v Prostějově, kteří svým vystoupením pomohli dotvořit 
důstojnou a příjemnou atmosféru dnešního slavnostního ceremoniálu. 

Slavnostního aktu se zúčastnila hostů. Za všechny lze jmenovat zástupce Parlamentu 
České republiky poslance MUDr. Pavla Holíka, primátorku statutárního města Prostějo-
va RNDr. Alenu Raškovou, starostku města Němčice nad Hanou paní Ivanu Dvořákovou 
i ostatní vážené hosty. Předávání medailí oceněným se zúčastnil i náměstek ředitele Krajské-
ho ředitelství policie Olomouckého kraje plk. Mgr. Bc. Petr Tománek.  zdroj: Policie ČR
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PLESY NA PROSTĚJOVSKU 2017
TERMÍN AKCE MÍSTO KONÁNÍ obec PO ADATELŘ

LEDEN
6.1. 27. Tradiční městský ples Městské divadlo v Prostějově Prostějov Statutární město Prostějov

7.1. 12. Pilařský ples Kulturní dům Niva Niva SDH Niva

7.1. Reprezentační a stužkovací ples Městské divadlo v Prostějově Prostějov Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

13.1. Společenský ples Kulturní dům Kralice Kralice n/H Prostějov venkov o.p.s.

13.1. Reprezentační ples Městské divadlo v Prostějově Prostějov SŠ designu a módy

14.1. Obecní ples Kulturní sál Obecního domu Pivín Pivín Obec, ZŠ a SRPŠ Pivín

14.1. Charitativní ples Společenský dům Prostějov Prostějov Sdružení Pomáháme tancem, o.s.

14.1. Hasičský ples Sokolovna Kostelec n/H Kostelec n/H Hasiči Kostelec n/H

14.1. Myslivecký ples Kulturní dům Lipová Lipová Myslivecký spolek Lipová-Hrochov

14.1. Sokolský ples Sokolovna Mostkovice Mostkovice TJ Sokol Mostkovice

20.1. Maturitní ples Společenský dům Prostějov Prostějov Střední zdravotnická škola Prostějov

20.1. Stužkovací ples Městské divadlo v Prostějově Prostějov SOŠ Prostějov

21.1. Tradiční hasičský ples Sokolovna Čechovice Čechovice SDH Čechovice

21.1. Školní ples Sokolovna Dubany Vrbátky KPŠ Vrbátky

21.1. Dětské šibřinky Kulturní sál Obecního domu Pivín Pivín ZŠ a SRPŠ Pivín

21.1. Reprezentační ples Kulturní dům Čelčice Čelčice Kulturní spolek Čelčice

21.1. Hasičský ples Kulturní dům Lipová Lipová SDH Hrochov

21.1. Myslivecký ples Kulturní dům Žárovice Žárovice Myslivecké sdružení Hubert Plumlov

21.1. Maturitní ples Městské divadlo v Prostějově Prostějov Art Econ - střední škola, s.r.o

21.1. Reprezentační ples Společenský dům Prostějov Prostějov Cyrilometodějské gymnázium Prostějov

21.1. Společenský ples Sokolovna Určice Určice Obecní úřad Určice

27.1. Myslivecký ples Kulturní dům Čelčice Čelčice OMS Prostějov

27.1. Maturitní ples Společenský dům Prostějov Prostějov Obchodní akademie Prostějov

27.1. Divadelní ples Městské divadlo v Prostějově Prostějov Městské divadlo v Prostějově

28.1. Myslivecký ples Sokolovna Ptení Ptení Myslivecké sdružení Kubina

28.1. Farní ples Kulturní sál Obecního domu Pivín Pivín Římskokatolická farnost sv. Jiří Pivín

28.1. Reprezentační ples Koutný Městské divadlo v Prostějově Prostějov Firma Koutný

28.1. Sokolský ples Sokolovna Smržice Smržice TJ Sokol Smržice

28.1. Hasičský ples Sokolovna Němčice n/H Němčice n/H SDH Němčice n/H

28.1. Sokolský ples Sokolovna Dubany Vrbátky TJ Sokol Dubany
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Vzpomínkovou výstavu VI. MEMO-
RIÁL LUĎKA MAŘÁKA, kterou kaž-
doročně pořádá Spolek prostějovských 
fotografů ve výstavním sále Regionální-
ho informačního centra na zámku, mů-
žete navštívit do 20. 1. 2017. 

   Poté už ve výstavním sále přivítáme ob-
razy paní KVĚTOSLAVY SNÁŠELOVÉ. 
Paní Snášelová prošla ve své tvorbě mnoha 
způsoby výtvarných technik od grafické-
ho pojetí linorytů a  suché jehly směrem 
k pastelu, akvarelu, enkaustice, olejomalbě 
a akrylu. Její tvorba je spíše poetického cha-
rakteru. 

   Ve svých obrazech vyznává vztah k pří-
rodě v realistické podobě i k vesmírné inte-
ligenci. Její poetizace se promítá ve vztahu 
k hudbě, psané poezii v jejích básnických 
sbírkách, jako člena literárního klubu 
v Olomouci, tak i v malbě a kresbě. Po ce-
lou řadu let uspořádala množství výstav jak 
soukromých v Čechách i na Moravě, tak 
i společných s Unií výtvarných umělců olo-
mouckého kraje v republice i v zahraničí.

  V profesní činnosti studenti pod jejím 
vedením získali řadu prvních míst v  re-
publikových kolech i v zahraničí - v Itálii 
a  Hong Kongu. Za tuto činnost dostala 
ocenění Rady vlády České republiky. Ce-
lou řadu let vedla výtvarný kruh dospělých 
zájemců o  výtvarnou tvorbu a  výtvarné 

kroužky studentů, s nimiž pořádala výstavy 
v prostorách Cyrilometodějského gymná-
zia. V  současné době vede dva výtvarné 
kroužky dospělých.

   Výstava, kterou pořádá, je spíše retro 
vzpomínkou na celou dosavadní tvorbu 
v komornější podobě.

Začátek výstavy upřesníme v  příštích 
Prostějovských radničních listech. 

Otevírací doba RIC: PO-Pá: 9 – 17 hodin, 
SO a NE 9 – 12 hodin.

VÝSTAVY V SÁLE REGIONÁLNÍHO 
INFORMAČNÍHO CENTRA

INTERMED
KRISTÝNA KAŠPAROVÁ / BARBORA JAHODOVÁ 

/ FRANTIŠEK MUCHA

Výstava INTERMED je společnou prezentací tří studentů 
Ateliéru INTERMÉDIA Fakulty umění Ostravské univerzity.

Ateliér je pod vedením Petra Lysáčka. Na výstavě můžete sledovat, jak jeho 
vedení ovlivnilo jejich tvorbu. Objeví se zde široká škála technik.

PROSTĚJOV,DUHA - Kulturní klub u hradeb

Vernisáž ve čtvrtek 5. ledna 2017 v 17 hodin.
Výstava otevřena do 31. ledna 2017

po - čt 9 - 12 a 13 - 15 a pá 9 – 12 a při večerních a víkendových akcích.
Srdečně zvou Magistrát města 

Prostějova, Odbor školství, kultury a sportu,
oddělení DUHA - Kulturní klub u hradeb, Školní 4, Prostějov

a Klub historický a státovědný  v Prostějově
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Firma Václavková a spol. Soukromá pohřební služba 
působí v Prostějově od roku 1993, má vlastní smuteční síň
Firma Václavková a spol. Sou-

kromá pohřební služba působí 
od roku 1993 v  Mlýnské ulici 
v Prostějově. Za dobu svého půso-
bení v našem městě se snaží plnit 
přání pozůstalých, ale i zákazní-
ků, kteří docházejí do firemního 
obchodu. 

„Ve vlastní vazárně zhotovuje-
me věnce, kytice a žardinky k po-
hřbům. Uvážeme kytice k různým 
jiným příležitostem. V  obchodě 
prodáváme pohřební zboží, rů-
žence, svíce, hřbitovní lampy, vázy, 

ozdobné urny, křestní roušky, sví-
ce a také umělé a řezané květiny,“ 
jmenuje hlavní atributy z bohatého 
sortimentu zboží a služeb Dagmar 
Václavková, spolumajitelka fir-
my 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 smu-
tečních síních a kostelech nejen 
například na Městském hřbi-

tově v  Prostějově, v  Plumlově, 
ale také po celé České republi-
ce. V Mlýnské ulici již sedmým 
rokem provádíme poslední roz-
loučení ve vlastní malé smuteční 
síni v  úzkém rodinném kruhu 
pozůstalých. K obřadům zajistí-
me vše potřebné – řečníka, kně-
ze, hudbu, kopání a  následnou 
úpravu hrobu, fotografa i  auto-
bus pro smuteční hosty. Květiny 
k  obřadům si zákazník vybírá 
přímo na místě,“ popisuje Dag-
mar Václavková. 

Firma Václavková a  spol. Sou-
kromá pohřební služba působí také 
v Kralicích na Hané, kde má provo-
zovnu a obchod. Také zde prodává 
pohřební zboží a zhotovuje kytice 
k různým příležitostem. 

Tato prostějovská tradiční sou-
kromá pohřební služba disponuje 
vysoce odborným personálem. 
„Naši pracovníci pravidelně pro-
cházejí různým školením, kde 
získají certifikát, například i na ko-
pání hrobů. Firma má proškolené 
pracovníky na hygienické zaopat-
ření lidských pozůstatků a následně 
jejich úpravy. Na přání pozůstalých 
upravíme zesnulé podle fotografie, 
v  těchto případech jde především 
o úpravy účesu, líčení a podobně,“ 
potvrzuje Dagmar Václavková, 
spolumajitelka firmy Václavková 
a spol. Soukromá pohřební služba 
v Mlýnské ulici v Prostějově.

Znak kvality. Dagmar Václavková, spolumajitelka firmy Václav-
ková a spol. Soukromá pohřební služba v Mlýnské ulici v Pros-
tějově se může pyšnit oceněním kvality služeb.

Obřady v Mlýnské. Výraznou výhodou, která je mezi pozůstalý-
mi velmi vyhledávána, je vlastní smuteční síň pro obřady 
v úzkém rodinném kruhu. 

DOPORUČUJEME VŠEM POZŮSTALÝM :
•	 Nenechte si vnutit pohřební služby konkrétního subjektu 

bezprostředně po úmrtí blízké osoby!
•	 Vyberte pohřební službu, která se o důstojné rozloučení se 

zesnulým postará, až po poradě s blízkými nebo na doporu-
čení důvěryhodného člověka!

•	 Sepište si ještě před jednáním v pohřební službě všechny 
požadavky, které na poslední rozloučení máte! 

•	 Před sepsáním objednávky žádejte ke každé položce i  její 
cenu!

•	 Máte právo na objednávku služby v písemné podobě, a to 
včetně kalkulace všech nákladů objednaných pohřebních 
služeb! 

•	 Vyplatí se pověřit někoho z  příbuzenstva kontrolou, zda 
byly objednané služby v plném rozsahu poskytnuty!

•	 Ve vyúčtování (faktuře) žádejte rozepsání všech položek, 
které byly v rámci objednané služby skutečně poskytnuty! 

•	 Případné nesrovnalosti řešte okamžitě na místě sepsáním 
reklamace! 

16
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Husovo náměstí 67, Prostějov www.iris.cz, iris@iris.cz, 
tel: 582 338 278, facebook: Ekocentrum Iris  

pořádá v prosinci tyto akce:

tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 9. ledna 
od 16:00 do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 
Husovo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Po-
platek 100 Kč za osobu na 2 
pracovní hodiny. 

vycházka 
Putování za Zimní královnou
KDY: sobota 21. ledna
od 8:30 do 13:30
KDE: sraz na vlakové zastávce 
ve Ptení v 8.30 (odjezd vhod-
ného vlaku v 8.02 z Prostějo-
va)
Vycházka zimní krajinou nejen 
pro rodiny s dětmi. Cestou nás 
čeká objevování krás zimní 
přírody, hravé úkoly pro děti 
i  dospělé a  ledové překvapení. 
Návrat do Prostějova vlakem 
z Běleckého mlýna ve 13.21.

tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 23. ledna 
od 16:00 do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 
Husovo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Po-
platek 100 Kč za osobu na 2 
pracovní hodiny. 

tvořivá dílna
Mýdlování
KDY: pátek 27. ledna 
od 16:00 do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 
Husovo nám. 67, Prostějov
Na tvořivé dílně si vyrobíme 
5 druhů mýdel - skořicové 
mýdlo, barevné mýdlo, mý-
dlo s  bílými vločkami, mýdlo 
s  překvapením a  duhové mý-
dlo. Mýdlovou hmotu budeme 
barvit a  odlévat do formiček 
nejrůznějších tvarů. Vůni zajis-
tíme přírodními esenciálními 

olejíčky nejrůznějších druhů. 
Poplatek 10 Kč/mýdlo.

PŘIPRAVUJEME:
Jarní prázdniny v  Ekocentru 
Iris
KDY: 6.–10. března, denně 
od 7:30 do 16:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 
Husovo nám. 67, Prostějov
Pětidenní příměstský tábor. 
Cena 1500 Kč (v ceně program, 
materiál na tvořivou činnost, 
pitný režim, oběd, 2 svačiny, 
pedagogický dozor,...). Čeká 
nás týden plný her, tvoření 
i dobrodružství. Každý den ak-
tivity uvnitř i  venku, vyrábění 
z přírodních materiálů, hádan-
ky, soutěže... Na akci je nutné se 
přihlásit na iris@iris.cz

Akce finančně podpořili:
Statutární město Prostějov, 

T-mobile a Lesy ČR. 

Český svaz ochránců přírody  
Ekocentrum Iris

INZERCE

Přehled odchycených psů v Prostějově, 
které je možné si osvojit

Liga na ochranu zvířat ČR místní  organizace 
Olomouc, pobočný spolek

Telefon: 585 418 484, E-mail: olomouc.utulek-loz@seznam.cz,  
Aktuální přehled odchycených psů najedete na webových strán-

kách útulku: http://www.olomouckyutulek.cz 
Evid. č. 4587 (Lada)
fena kříženec

nalezena dne
23. 11. 2016

místo nálezu:
ulice Za Místním nádražím

Evid. č. 4613 (Jaspis)
pes kříženec

nalezen dne 
8. 12. 2016

místo nálezu:
ulice Jana Zrzavého

Evid. č. 4608 (Monča)
fena mopse

nalezena dne 
6. 12. 2016

místo nálezu:
ulice Okružní
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ZIMA V BOTANICKÉ ZAHRADĚ
Paní zima začala na oknech 

kreslit pohádkové a  nezapo-
menutelné obrázky,hedvábné 
a  ledové vločky sem tam 
zkrášlují stromy a keře a mož-
ná i sněhová peřinka přikryje 
zem. Ty tam jsou záplavy sto-
vek krásných, pestrobarev-
ných květů s  omamnou vůní, 
poletování motýlů, bzučení 
včel, štěbetání a zpěv ptáčků…

Příroda se jako každý rok 
ukládá k zimnímu spánku…..

Nejinak je tomu i  v  Bota-
nické zahradě Petra Albrechta. 
V  tomto zimním období, kdy 
většina rostlin spí, zahradu za-
plavují zelenou barvou nejen 
zajímavé jehličnany, ale také 
stálezelené rostliny. Právě ty po-
skytují nádherný pohled když 
jsou trochu ojíněné, nebo ozdo-
bené sněhovou pokrývkou.

Mezi ty, kolem nichž nepro-
jdeme bez povšimnutí, se řadí 
brslen Fortuneův. Tyto brsleny 
pocházejí z Číny a jsou pojme-
novány po botanikovi jménem 
Robert Fortune, který se zabý-
val jejich sběrem. V  zahradě 
najdeme hned několik druhů. 
U  vchodu nás vítá žlutozele-
ný brslen ´Radicans´.´Silver 
Queen´, který najdeme u  lísky 
turecké,zdobí lístky zelenobéžo-
vé. Na skalce se vyjímá nizouč-
ký, pokryvný, s malými lístečky 
a  odpovídajícím jménem ´Mi-
nima´ a  kropenatými, zeleno-
bílými lístky se může chlubit 
brslen se jménem ´Harlequin´.           
Tyto brsleny s  postupující zi-
mou mírně barví listy do fi-
alova. Jen málokdo nezná zi-
mostrázy, Buxusy, lidově zvané 
krušpánky. V  zahradě roste 
hned několik letitých exem-
plářů zelených, ale najdeme tu 
i  jeden se zelenobílými lístky 
se jménem ´Argenteovariega-
ta´. Tyto rostliny jdou krásně 
tvarovat a bývají součástí nejen 
zámeckých parků. Obsahují 
jedovatý alkaloid buxin, který 
způsobuje otravu lidí i  zvířat. 
Jejich žluté dřevo je nejhustější 
z  evropských druhů. Používá 

se k  výrobě hudebních nástro-
jů a k  intarziím. Mezi novinku 
v zahradě patří exotická a málo 
známá Nandina, v překladu se jí 
říká nebeský bambus. Patří do 
čeledi dřišťálovitých a  pochází 
z  Indie, Číny a  Japonska. Jsou 
to zatím malé keříky a jsou bez 
postranních větviček. Do stran 
se rozrůstají pouze lichozpeřené 
listy, které se na zimu vybarvují 
do zářivě červené a takto vydrží      
až do jara. Rostou kousek od 
vchodu do zahrady s  názvem 
´Fire Power´ a  ´Gulf Stream´. 
Symbol Vánoc, cesmína nemů-
že v  zahradě chybět. Existuje 
jich asi 600 druhů, dorůstají až 
pěti metrů a vyznačují se trni-
tými, krásně lesklými, tuhými 
listy. Plody, které ji zdobí, jsou 
jedovaté. V  zahradě najdeme 
mimo jiné letitou cesmínu s ná-
zvem ´Bratislaviensis´ a nedáv-
no zasazenou, s  panašovanými 
listy ´Aureomarginatu´.

Mezi nenáročné a  variabilní 
dřeviny patří skalníky. Rychle 
rostou a dobře se tvarují. Někte-
ré z nich, rostoucí     v zahradě 
jsou stálezelené. Na rohu skalky 

poskytuje v  létě stín některým 
skalničkám vzpřímený skalník 
vrbolistý. Pokryvný skalník 
Dammerův roste na zadní skal-
ce. Na jeho plodech,červených 
malvičkách, si s oblibou pochut-
návají ptáčci. Zatímco skalníků 
je asi 50 druhů, dřišťálů existuje 
až 500druhů. Také mezi nimi 
najdeme opadavé i  neopadavé. 
V  zahradě roste trnitý dřišťál 

Juliin, jeho modravě ojíněné 
drobné bobule ve svazečcích 
zdobí keř po celou zimu. Mezi 
další keře v zahradě, které zdo-
bí listy po celý rok a o kterých 
jsem se zmínila již dříve, patří 
bobkovišeň lékařská, rododen-
drony, skimie, pierisy, blýskalka, 
pernetye, zábluda aj.

Během zimy můžeme v  za-
hradě obdivovat také některé 
druhy kapradin např. jelení 
jazyk, sleziník červený, osladič 
obecný, kapraď rudovýtrusnou 
a  jiné. Kapradiny jsou známé 
tím, že nevytváří květy.

I v zimě najdeme v botanické 
zahradě nějaký kvítek. Už začát-
kem prosince nakvétá typicky 
zimní trvalka, čemeřice černá 
s  bílými květy. Kalina nejvon-
nější nás vítá za bezmrazých 
dnů svými slabě růžovými, 

vonnými kvítky  u  vchodu do 
zahrady, jasmín nahokvětý zdo-
bí žluté květy, najdeme jej pod 
lískou.

I toto zdánlivě smutné zimní 
období dokáže vykouzlit v  bo-
tanické zahradě krásnou podí-
vanou.

Zima přejde a opět se začne-
me těšit  na první jarní kvítky, 
na posezení návštěvníků na la-
vičkách, na švitoření    a smích 
dětí, na inspiraci pro mnohé 
v krásném  prostředí zahrady.

„Jsem nadšená, je to nádher-
ný ´ostrov´ krásy, ticha a zpěvu 
ptáků, pečlivě udržovaný. Vel-
ký dík všem, kdo se o zahradu 
starají.“ Alespoň pár slov z ná-
vštěvní knihy, pár slov, která 
nás, kteří se o zahradu staráme, 
potěší.

Zahrada je proměnlivá a kaž-
dé roční období přináší něco 
nového a hezkého.

Botanickou zahradu můžete 
navštívit i  v  zimních měsících, 
je pro vás otevřená celoročně 
a vstup je zdarma.

V  novém roce vám přeji co 
nejvíce zdraví, štěstí a spokoje-
nosti. Anežka Šrámková,

vedoucí Botanické zahrady 
Petra Albrechta
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INZERCE

ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ 
Stačí si jen přát? Nebo je 

potřeba k  objednání a  vy-
řízení přání dodržet ně-
jaké zákonitosti? A  co my 
pozitivně smýšlející, stačí 
to? Bude našim úsměvům 
vesmír nakloněn? 

Ať chceme nebo ne, ko-
nec roku, vztahu, přátelství, 
zaměstnání k  bilancování 
prostě svádí. Opravdu jste 
si nikdy neřekli, že příště už 
budete chytřejší, asertivnější, 
průbojnější, a že víc na sobě 
„zamakáte“? Fakt ne? To 
vám tedy závidím. Většinou 
to s novým vztahem, v nové 
práci, na začátku roku člověk 

chvíli vydrží, dá si předsevze-
tí, ale pak zase sklouzne ke 
staré dobré rutině a  zaběh-
nutým schématům. Přece 
jen je to pohodlnější. Změnit 
přístup skoro vůbec nebolí, 
ale je to makačka. 

Podívejte se někdy kolem 
sebe na lidi, kterými se obklo-
pujete. Skutečně je vám dobře 
s těmi, na kterých už ode dveří 
poznáte, že zase měli katastro-
fický den? Co jakmile spustí, má 
člověk několikanásobně větší 
pocit, že je všechno špatně? Ži-
vot že je nespravedlivý a každý 
se má líp než on? Tak to gratulu-
ji. V tom případě za námi v led-

nu určitě nechoďte. Tento večer 
bude pouze pro ty, co někde 
uvnitř sebe chtějí změnu. Mož-
ná potřebují zdravě nakopnout, 
inspirovat se, ale chápou, že 
sebelepší návod nepomůže, po-
kud nezačnou sami u sebe. Na-
dávat na okolí nebo podmínky 
umí každý. Změnit sebe, jen 
málokdo. Na ty z vás, co uvnitř 
sebe touží plnit si sny a přání, na 
ty se těší organizátorky Klubu 
MPŽ Prostějov ve středu 18. 
ledna 2017 od 17:30 do 20:00 
hodin v salonku Restaurace Na 
Mánesce. Připravily jsme pro 
vás večer se Zákonem přitažli-
vosti II, kterým nás opět prove-

de Martina Matyášková, která 
patří přesně k těm lidem, které 
chcete poznat. Šíří kolem sebe 
pozitivní atmosféru a jistotu, že 
přání se mohou plnit, protože 
sama si tím dlouhým procesem 
změny přístupu prošla, až se vy-
řizování objednávek jejich přání 
stalo jejím koníčkem. 

Vzhledem k  omezené 
kapacitě doporučujeme si 
své místo zavčas rezervovat 
u paní Heleny Volfové formou 
sms na telefonním čísle 605 
051 955. Vstupné je 200 Kč. 

Věřte, že stojí za to zkusit si 
udělat ten nový rok ještě lep-
ší.  PP

Autorské ètení Miloše Kvapila
Po krátké prosincové pře-

stávce pokračuje v lednu Klub 
historický a státovědný v Pros-
tějově další zajímavou akcí pro 
veřejnost, kterou bude autor-
ské čtení PhDr. Miloše Kvapi-
la. Bývalý ředitel prostějovské 
knihovny představí při příleži-
tosti svých 70. narozenin ukázky 
ze své tvorby. Absolvent oboru 

knihovnictví a  vědecké infor-
mace na Fakultě sociálních věd 
a publicistiky Univerzity Karlovy 
je již řadu let důchodcem, sám 
však říká, že nikoliv pasívním. 
Celý život se zajímal o literaturu, 
publikoval poetické i  odborně 
knihovnické texty. Za své zásluhy 
obdržel Cenu českých knihovní-
ků (2007), Cenu Velkomoravský 

knihovník (2009) a Cenu města 
Prostějova (2009).

Klubový podvečer se usku-
teční v  tradičním termínu, tj. 
třetí úterý v měsíci dne 17. ledna 
2017 v  17.00 hodin ve výstav-
ním sále Státního okresního ar-
chivu v Prostějově, Třebízského 
ulici. Srdečně zveme všechny 
zájemce.
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Hledáme partnery pro dlouhodobou 
spolupráci - šití konfekce

Zavedená konfekční německá firma OSKA – Mnichov 
hledá šicí dílny s volnou kapacitou 

na Moravě a Slovensku.
Jedná se zejména o práci ve mzdě.

Působíme, spolupracujeme již více jak 15 let s mnoha firmami na tomto 
trhu a nyní hledáme nové firmy pro rozšíření výroby – šití středně těžké 

a lehké dámské konfekce.

Vaše nabídky / základní informace o Vaší firmě , strojní vybavení, 
počet pracovníků atd./ zasílejte na kont. osobu: 
Radka Chládková,  mob. +420 737 211 754,

e-mail: radka.chladkova@prolen.cz

AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKY
SKLADNÍKY    SEŘIZOVAČE
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Terarijní zvířata | Drobní savci | Bezobratlí | Terária  
Pomůcky pro teraristy |Akvária | Akvarijní živočichové | Rostliny 

Pomůcky pro akvaristy | Odborná literatura | Krmiva | a mnoho dalšího za SKVĚLÉ CENY !!!

AQUATERA OLOMOUC

21.1.2017
od 8:00 do 12:00

Akvaristická a terarijní burza pro širokou veřejnost

Výstavište FLORA

Taneční pro dospělé zima 2017

Pokračovací kurz pro absolventy základních tanečních
zahájení: zahájení 6. ledna 2017 v 16:30 hod.

Taneční škola Šárky Milarové
a Taneční klub Jiřího Šindlera  pořádají

Taneční škola Šárky Milarové

zahájení: pátek 6. ledna 2017 v 19:30 hod.
místo: taneční sál, Dům služeb, Olomoucká ul., Prostějov
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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
10.1.2017 14.00 Tradiční cvičení s Pavlínkou
I v povánočním čase musíme myslet na své tělo, tak se přijďte  pro-
táhnout s Pavlínkou. Sejdeme se v tělocvičně a nezapomeňte si cvi-
čební obuv. Pavla Glocová
 17.1.2017 14.00 Beseda s policistou 
Dozvíte se cenné rady o tom, jak se zabezpečit proti možným ne-
příjemným situacím a jak jim předcházet. Jak se chovat při nezvané  
návštěvě či telefonním rozhovoru. por.Bc.František Kořínek
24.1.2017 14.00 ESA a její esa
Zajímá vás historie vzniku kosmické velmoci zvané Evropská kos-
mická agentura? Jaké má úspěchy, problémy, projekty? To vše se do-
zvíte na této přednášce. Sejdeme se na Hvězdárně a vstupné je 20 Kč,
 RNDr. Jiří Prudký   
31.1.2017 14.00 Trénink paměti
První ze série nového cyklu trénování paměti s novou lektorkou, 
která se na Vás už velmi těší. Mgr. Magdalena Ondráčková

Přejeme všem našim příznivcům a jejich rodinám v roce 2017 
pevné zdraví a těšíme se na setkání při pravidelných

i mimořádných akcích. 
Všechny přednášky a besedy  AKADEMIE SENIORŮ se uskuteční 

v prostorách  OS LIPKA, Tetín 1, II. patro  (pokud není uvedeno jinak)
 Setkání Akademie seniorů se konají za podpory

Nadačního fondu Veolia.

Jako u  každé nemoci, která 
postihne člověka, tak i  u  one-
mocnění celiakií nebo Duhrin-
govou dermatitidou, je velmi 
důležitá informovanost a  ko-
munikace s  lidmi, kterým byla 
tato diagnoza  sdělena.  

Žít s touto nemocí je snadněj-
ší, pokud se o ní nemocný dozví 
co nejvíce informací a své starosti 
a pochybnosti může sdílet se stejně 
zdravotně postiženými. Bezlepko-
vá dieta patří mezi finančně nej-
dražší diety. Odhadem je o 3000,- 
Kč měsíčně nákladnější, než strava 
člověka, který se nemusí stravovat 
bezlepkově. Pro mnoho rodin 
představuje jeden celiak velkou 
finanční zátěž. Nehledě k tomu, že 
se jedná o  geneticky podmíněné 
onemocnění, tudíž není výjimkou, 
že celiaků je v rodině více. I toto je 
důvod, proč se snažíme ulehčit 
život takto postiženým. Bohužel, 
rok od  roku přichází  stále více 
lidí, protože nemocných s  touto 

diagnosou rapidně přibývá. Jsou 
to zejména děti, u kterých byla zjiš-
těna nejen celiakie, ale i alergie na 
mléko, vejce, ořechy, kakao, soju. 
A to už bývá pro rodiče oříšek, čím  
zakázané potraviny nahradit. Po-
radíme i v těchto případech. 

Nově diagnostikovaných 
přibývá i  v  dospělé populaci. 
Většinou po mnohaletých zdra-
votních potížích a  strastiplné 
cestě plné bolestí se dopátrali ke 
správné diagnoze. A  s  nasaze-
ním bezlepkové diety se upravil 
jejich zdravotní stav. 

Sdružení „Sedmikráska“ pro 
ně představuje zázemí, v němž 
najdou vždy pomocnou ruku. 

Projekt byl realizován za fi-
nanční spoluúčasti města Pro-
stějova. 

Děkujeme tímto za podporu 
naší činnosti v roce 2016.

Ludmila Bednářová
Předsedkyně Sdružení 

„Sedmikráska“

Poděkování

VÝLETY PRO SENIORY 
- PODĚKOVÁNÍ

Od roku 2014 jezdí senioři 
z Prostějova a okolí pod hlavič-
kou Filemon & Baucis na výlety. 

Akce finančně podporuje 
Zdravé město Prostějov. V roce 
2014 se uskutečnilo 18 výletů, 
v  roce 2015 jich bylo přes 30 
a  v  roce 2016 více jak 40. Po-
zvánky na výlety vychází pra-

videlně v  Prostějovských rad-
ničních listech a  na samotnou 
organizaci výletů jsem v  letoš-
ním roce dostala dotaci 32 000,- 
Kč. Že má podpora smysl, 
vypovídají snad dostatečně uve-
dená čísla. Chtěla bych proto za 
tuto vstřícnost moc poděkovat. 

 Jana Šmudlová

Blahopřejeme

 70 let  Božena Bartošková, Vladislav Huňka, Miloslava Gagalusová, Leo Plaček, Jana 
Sklenářová, Marie Szöcsová, Olga Červinková, Marie Grulichová, Věroslava 
Hynková, Miloš Paňák, Miroslav Kuchtík, PaedDr. Michal Andrejco, Vladimír 
Kouřil, Jan Roba, Jaroslava Vánská, Karel Tesárek, Marta Hašková, Josef Studýnka, 
Jiří Špringer, Alena Beníšková, Olga Marečková, Miloslav Javůrek, Anna 
Kožíšková, Ing. Jiří Veruňák, František Kvas, Antonie Nespěšná, Jaroslav Žák.

 75 let  Jiří Matěcha, František Krátký, Hedvika Krejčová, Anna Doláková, Jaroslav Kurtin, 
Jaroslava Rosová, Karel Letocha, Jiřina Klevetová, Alois Cetkovský, Ivan Doležel, Mgr. 
Stanislav Horák, Miloslava Šklubálová. 

 80 let  Drahomíra Grydilová, Stanislav Pluskal, Marie Smékalová, Jan Černý, Zdeněk 
Navrátil, Jarmila Galíčková, Danuše Dobiášová, Jan Václavík, Karol Menyház, 
Zdenek Běljankin, František Texl.

 85 let  Bohuslav Bradáč, Marie Robová, Jiřina Julínková, Ludvík Daněček, Jaroslav Pařenica, 
Ludmila Navrátilová.

 90 let  Eliška Sosíková, Oldřich Vyroubal, Jitka Samuelová.

 92 let Lidia Kolbová, Karolina Pořízková, Růžena Chytková, Zdeňka Kovalovská, 
Mojmír Bílý.

 93 let Věra Nečasová, Alice Hrubá.

 94 let Anna Lerchová, Jaroslav Ježek, Františka Marková, Vlasta Slouková.

 96 let Růžena Motalová, Jiřina Dedková, František Mazura.

 97 let Věra Vodičková.

V měsíci listopadu 2016 oslavili svá jubilea

Dodateèné říjnové blahopřání

 80 let  Anna Hrubá 

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

Od pondělí 19. prosince 2016 
do 2. ledna 2017 bude ICM Pros-
tějov zavřené. Přejeme všem našim 
návštěvníkům a příznivcům krásné 
prožití vánočních svátků a úspěšný 
vstup do Nového roku! 

Změny v otevírací době ICM
V  pondělí 16. ledna bude 

v ICM Prostějov probíhat kreativní 
dílna – nebude možné využít pří-
stup na počítač.

Aktuální informace vždy najdete 
na našich stránkách www.icm-
prostejov.cz.

Akce plánované na leden
Tvořivá dílna  

s ICM – náušnice

Chtěli byste si vyrobit originální 
šperky na letošní plesovou sezó-
nu? Přijďte na lednovou kreativní 
dílnu. Tvořit budeme v pondělí 16. 
ledna 2016 od 14.00 do 17.00 hod. 
ve studovně ICM Prostějov, Ko-

menského 17, Prostějov. Dobrovol-
ný příspěvek na materiál je 20 Kč.

Vzpomínky na Austrálii
Přijďte s námi ve čtvrtek 26. led-

na od 17.00 oslavit Australia Day 
– na život v této zemi zavzpomíná 
a  nějaké ty dobroty připraví Ada 
Zikmundová. Přijďte si i  v  lednu 
užít trochu teplé letní autstralské 
atmosféry.

Beseda bude z  převážné části 
v angličtině, s možností překladu.

Slevové karty ISIC 
Scholar, ISIC a ITIC

Chcete využívat i v novém škol-
ním roce slevy, které vám zajistí 
slevové karty ISIC Scholar (žáci), 
ISIC (studenti) nebo ITIC (peda-
gogové) – v Prostějově, na cestách 
v ČR i v zahraničí? Kartu si můžete 
vyřídit na počkání v  ICM Pros-
tějov, Komenského 17 v otevírací 
době. Informace o tom, co potře-
bujete k vyřízení karty, a naši oteví-
rací dobu najdete na našem webu  
www.icmprostejov.cz. 

PROGRAM NA LEDEN
V sobotu 7. ledna 16.00 – 19.00 

pořádáme multikulturní pod-
večer na téma UKRAJINSKÉ 
VÁNOCE. Přijďte zjistit, jaké 
jsou vánoční tradice na Ukraji-
ně, ochutnat ukrajinské vánoční 
dobroty a také si poslechnout pís-
ně v podání ukrajinské hudební 
skupiny Korále. 

Akce je určena široké veřejnos-
ti a je zdarma.

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
Pondělky 9.30 – 11.30 – diskus-

ní rodičovská skupina rozšíří Vaše 
obzory, zatímco vaše děti si zlepší 
své sociální, pohybové, hudební 
a  manuální schopnosti. Přijďte si 
odpočinout od každodenní rutiny, 
získat nové přátele a  dozvědět se 
důležité informace. 

Vstupné 30 Kč/dospělý, hlídání 
dětí 30 Kč/1 - 3 vlastní děti.

Úterky 17.00 – 19.00 - vzděláva-
cí a tvořivá setkání s hlídáním dětí.

10. 1. Malování na sklo – tvoři-
vá dílna s E. Svobodovou, DiS. 

Využití techniky nanášení spe-
ciálních barev na skleněné destič-
ky (dekorace) nebo užitkové sklo, 
dózy, pro další využití např. v ku-
chyni. Lektor poskytne výběr moti-
vů z šablon, podle kterých si účast-
níci nejdříve konturou namalují 

motiv a ten vybarví. Nejde o tech-
niku tzv. slupovacích barev na sklo. 

Vstupné 30 Kč/dospělý, hlídání 
dětí 30 Kč/1 - 3 vlastní děti.

17. 1. Mezigenerační vztahy – 
jak na to? – beseda s Mgr. A. Kří-
žovou

Mezigenerační tématika se stává 
v posledních letech čím dál aktuál-
nější, neboť se mj. prodlužuje délka 
lidského života. Během besedy se 
zaměříme se na oblast komunikace 
a  konfliktů mezi prarodiči, rodiči 
a vnoučaty. Dále se dotkneme pro-
gnózy stárnutí populace a  dalších 
mezigeneračních jevů. 

Vstupné 30 Kč/dospělý, hlídání 
dětí 30 Kč/1 - 3 vlastní děti.

24. 1. Účinná dentální hygiena 
– přednáška dentální hygienistky L. 
Francové (APEX centrum)

Tématem bude péče o  dutinu 
ústní, nejčastější onemocnění (zub-
ní kaz, parodontóza, zánět dásní) 
a  jak jim předcházet, jak vybírat 
vhodné dentální pomůcky k  do-
mácí péči o dutinu ústní, vhodné 
techniky čištění zubů. Vstupné 30 
Kč/dospělý, hlídání dětí 30 Kč/1 - 3 
vlastní děti.

31. 1. Možnosti profesního 
a  zájmového vzdělávání v  ČR – 
beseda s Mgr. J. Rozehnalovou

Cílem je poskytnout účastní-
kům přehled o  formách a  mož-
nostech profesního a  zájmového 
vzdělávání především dětí. Analýza 
výhod a nevýhod jednotlivých typů 
vzdělávání. Co očekávat a  s  čím 
počítat u jednotlivých forem, kon-
krétní informace o vhodném věku 
dětí pro jednotlivé zájmové aktivity 
a  cenách vzdělávání. Vstupné 30 
Kč/dospělý, hlídání dětí 30 Kč/1 - 3 
vlastní děti.

Čtvrtky 17.00 – 19.00 Čajovna 
– přijďte si posedět u kávy či čaje, 
poznat nové lidi, popovídat si, za-
hrát stolní hry nebo ping pong, na-
bízíme i možnost společného vaře-
ní. K dispozici je také dětská herna. 

Vstup do Čajovny je zdarma.
Děkujeme statutárnímu městu 

Prostějovu za podporu naší čin-
nosti v roce 2016. 

Našim klientům děkujeme za 
přízeň v roce 2016 a přejeme jim 
i  všem ostatním spoluobčanům 
všechno dobré v  nadcházejícím 
roce!

Adresa: Raisova 1159, Pros-
tějov, bližší info: J. Rozehnalová 
776  347  021, mozaika@zebrik-os.
cz, 

FB: mozaika.multikulturni.cent-
rum, www.zebrik.org

každé druhé PONDĚLÍ - 16.00-20.30 hod. 
VĚDOMÉ CVIČENÍ S DECHEM – Petra KUBÍČKOVÁ

každé ÚTERÝ - 9.30-15.30 hod.
ČAJOVNIČKA - setkání dětí a nosících rodičů

každý ČTVRTEK - od 12.00 hod.
ČAJOVNIČKA - setkání dětí a nosících rodičů

každý PÁTEK – 9.30-13.00 hod.
ČAJOVNIČKA - setkání dětí a nosících rodičů

5.1. - čtvrtek - 17.00-19.30 hod.
MEDICÍNA DÁVNÝCH CIVILIZACÍ 3  

– Eva MOUDRÁ
6.1. - pátek - 16.00-20.00

Speciální šamanská meditace na přivítání roku 2017 - 
Juan Carlos Pacaya Gomez (Peru – Iguitos)

11.1. - středa - 17.00-18.30 hod.
STRES - UČITEL NEBO NIČITEL?  

- Šárka MARKOVÁ
13.1. - pátek - 18.00-21.00 hod.

SPONTÁNNÍ TANEC VE ZVUKOVÉ KOUPELI 
- Lucie ČAPKOVÁ

17.1. - úterý - 17.30-19.30 hod.
KDO JSME? KÝM JSME? KAM KRÁČÍME  – Ing. 

Milan BEZOUŠEK
18.1. - středa - 17.30-19.30 hod.

FENG SHUEI V ODÍVÁNÍ 
+ kreslení pravou mozkovou hemisférou 

- Dana LUŇÁKOVÁ
19.1. - čtvrtek - 17.30-19.00 hod.

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK aneb jednoduše 
vysvětleno pro každého - Ing. Miroslava PŘIKRYLOVÁ

22.1. - neděle - 16.00-18.30 hod.
CO ŽIVOT DAL – příběhy ze života a povídání 

Gošárníků
26.1. - čtvrtek - 18.00-19.30 hod.

SYMBOLIKA A ŘEČ TAROTU – Táňa STETSENKO
27.1. pátek - 17.30-19.30 hod.

JAK ŽÍT A UŽÍVAT SI ŽIVOT NAPLNO 
– Adolf GOEBEL ml.

31.1. úterý - 17.00-19.30 hod.
CHROMOTERAPIE – COLORTERAPIE 

– Petra MIČULKOVÁ

ČAJOVNA POD POKLIČKOU
KRASICKÁ 59, 796 01 PROSTĚJOV – KRASICE

www.cajovnapodpoklickou.cz
Prohlédněte si pozorně naše webové stránky. Srdečně Vás zveme Pod pokličku na naše lednové programy.

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

Finsko očima studentky SŠDAM
Čtyři studentky Střední ško-

ly designu a  módy vycestova-
ly před Vánocemi na měsíční 
stáž do finského města  Espoo 
v  rámci programu Erasmus +. 
Dvě studentky oboru Multime-
diální tvorba docházely do in-
stitutu Omnia na audiovizuální 
oddělení a dostávaly tam velmi 
praktické domácí úkoly. Foti-
ly metalový koncert, hokejový 
zápas, hudební kapelu. Svou 
měsíční stáž zakončily výstavou 
fotografií. 

Hlavním úkolem 2 studentek 
oboru Oděvní design bylo za dobu 
čtyř týdnů vytvořit oděvní kolekci 
inspirovanou finským designem.

A jaké dojmy si studentky z Fin-
ska dovezly? O tom vypráví Tereza 
Janečková.

„Finská architektura je krásná 
svým minimalismem či dřevostav-
bou s pastelovými barvami. 

Nejoblíbenější sladkostí je slaná 
lékořice, normálně se pojídá sobí 
maso a hlavní jídlo se zapíjí kefírem.

Finové jsou rezervovaní a  uza-
vření, ale když je o něco požádáte, 
jsou vstřícní, milí a  udělají maxi-
mum pro to, aby vám co nejvíce 
pomohli.

Zkušenost je nenahraditelná 
a jsem za ni moc vděčná. Přála bych 
si, aby takovou příležitost mohlo 
dostat více lidí v mém okolí.  -iv-
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První setkání s občany přineslo novinku
Milion korun – takovou částku navrhuje 

vedení města zařadit do rozpočtu pro rok 
2017 pro každý jednotlivý osadní výbor. 

„ Částku by mohly osadní výbory vy-
užít dle požadavků občanů na takové 
investice, které se nedostanou do schvále-
ného rozpočtu na příslušný rok. Domní-
váme se, že lidé, kteří v dané městské části 
bydlí, dobře vědí, co je třeba v jejich čtvrti 
nutně opravit nebo okamžitě řešit. Samo-
zřejmě budou se muset na investici nebo 
prioritách dohodnout. Jsme přesvědče-

ni, že tento návrh získá podporu napříč 
zastupitelstvem a  bude bez problémů 
schválen,“ uvedla na setkání ve Vraho-
vicích primátorka města Alena Rašková 
s tím, že tato částka nijak nesníží objem 
plánovaných investic do dané lokality. Do 
Vrahovic by mělo jít v příštím roce něko-
lik desítek milionů korun, jak je patrno 
z níže uvedených plánovaných akcí.

Řada dotazů se týkala ulice Jano Köhlera, 
jejíž rekonstrukce a budování dešťové kanali-
zace je v plánu již několik let. „Projekt máme 

připraven už delší dobu, realizaci komplikují 
mimo jiné i  majetkoprávní vztahy. Bohu-
žel někteří z vašich sousedů měli poměrně 
nereálné finanční nároky nebo nesouhlasili 
s věcným břemenem na svém pozemku pro 
umístění sítí. V tuto chvíli jsou však i tyto pro-
blémy vyřešeny a rekonstrukce bude zaháje-
na v příštím roce,“ ujistil obyvatele Vrahovic 
1. náměstek primátorky Zdeněk Fišer.

Řeč byla pochopitelně i  o  budoucnosti 
koupaliště ve Vrahovicích. „Po ukončení 
plavecké sezóny v roce 2017 zahájíme jeho 

rekonstrukci. Počítáme s  náklady zhruba 
40 milionů korun.  K dispozici bude po re-
konstrukci plavecký bazén a bazén pro děti 
přibližně v takové podobě, jak je tomu nyní, 
ale samozřejmě dle nejnovějších technologií 
a norem. Opravy se dočká i technické zázemí 
koupaliště. Pro návštěvníky budou fungovat 
v areálu koupaliště i stávající sportoviště,“ na-
stínil Fišer.

Ze setkání s občany byl pořízen zápis, který 
je zveřejněn na webu města a byl zaslán osad-
nímu výboru.  -jg-

INZERCE

Žešovská hasièská zbrojnice zaplněna do posledního místa
Politici diskutovali s  obyvateli Žešova. 

Na řadu přišla témata jako například stav-
ba cyklostezky, oprava průtahu či přetrvá-
vající zápach kanalizace. 

Čtyřiačtyřicet obyvatel si udělalo čas 
a přišlo diskutovat s vedením města Prostě-
jova. Místnost hasičské zbrojnice se zaplnila 
téměř do posledního místa. Diskuzi zahájila 
primátorka města Prostějova Alena Raško-
vá. Následovalo tradiční téma pro prvního 
náměstka primátorky Zdeňka Fišera, tedy 
provedené a  plánované investice. Místní 
pochválili dokončení cyklostezky, výtka už 
následovala za průběh stavby, který byl, dle 
názoru místních, pro motoristy nebezpečný 
pro přemíru dopravních značek. Následo-
vala i kritika absence opravy průtahu obcí.

„Silnice je už vyprojektovaná, dodavatel 
stavby vysoutěžen a  stavební povolení je 

také k dispozici. Bohužel na letošek nebyly 
na stavbu finance. V jakém termínu se do 
opravy pustíme, bude jasné podle toho, 
zda budou v rozpočtu na tuto akci odsou-
hlaseny peníze. Potřebujeme pět milionů,“ 
vysvětlil Fišer s  tím, že prioritou je ovšem 
kanalizace, po ní pak bude následovat zmí-
něná oprava silnice. Téma, na které došlo 
opakovaně, byl zápach kanalizace z nedale-
ké čerpací stanice pohonných hmot, který 
místní trápí už dlouhou dobu. Věc už měla 
své řešení v podobě sond a čidel, které zá-
pach měly monitorovat. 

„Nějakou dobu se zdálo, že je to dobré, 
ale posledních čtrnáct dní se zápach objevil 
znova,“ uvedl jeden z diskutujících. S tímto 
vyjádřením ale někteří nesouhlasili. 

„Nikoli! Je to každý den! Bylo řečeno, že 
se odpad vypouští jednou za týden. Není to 

ale pravda.“ Náměstek primátorky Jiří Pospí-
šil přítomné ujistil, že se na věc znovu zeptá 
a bude požadovat od společnosti Moravská 
vodárenská nápravu. Řeč se točila mimo 
jiné také kolem zeleně a povolené rychlosti. 
Na závěr setkání primátorka Alena Rašková 

všechny přítomné požádala, aby při mož-
ných problémech neváhali a ihned volali pří-
slušný odbor a žádali o nápravu. 

„Nemůžeme opravdu vědět všechno, tedy 
dejte nám vědět a my pak můžeme sjednat 
nápravu.“ -kaa-

Sovièkiáda „vybrala“ vítěze
V  literární soutěži se celkem sešlo 264 

příspěvků prózy a poezie. Jejich kvalita rok 
od roku stoupá. 

Nedávno v Městské knihovně Prostějov 
proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků 
a předání cen 16. ročníku dětské literární 
soutěže. Příjemné akce se zúčastnili kromě 
představitelů Magistrátu města Prostějova 
i členové odborné poroty, kupa dětí, rodiče, 
prarodiče, novináři a televizní štáby. 

„Zaposlouchali jsme se do oceněných 
příběhů a pořádně to oslavili. Letos se se-
šlo úctyhodných 126 soutěžních příspěvků 
v kategorii poezie, a 138 příspěvků v kate-
gorii próza. Každý rok nás znovu a znovu 
překvapuje jejich kvalita. Škoda, že jste je 
neslyšeli,“ uvedl vedoucí dětského oddělení 
knihovny Tomáš Štefek.

A kdo se může počítat mezi 
nadějné literáty?

kategorie POEZIE
1. místo: Martin Kyselák - Do východních 
Čech
2. místo: Michaela Vosičková - Jaro
3. místo: Veronika Néblová – Čeština 
cena poroty: prima GJW Prostějov

kategorie PRÓZA
1. místo: Michal Škobrtal 
- O nemocném chlapci a kouzelné rybce
2. místo: Terezie Zábojová 
- O červotoči, který si hledal nevěstu
3. místo: Eliška Urbášková 
- Putování do krajiny jídla
4. místo: Kateřina Dvořáková - Vodácká holka
objev roku: Dominik Halama 
- O zlobivém králi

Poslední setkání vedení města 
s obèany proběhlo v Čechovicích

Zákaz pyrotechniky, lázně nebo tře-
ba nový plavecký bazén. Témata, která 
mimo jiné zajímala obyvatele Čechovic 
při setkání s vedením města.

Zhruba třicítku obyvatel, kteří přišli na 
avizovanou schůzku vedení města s  míst-
ními lidmi, přivítala v 17 hodin primátorka 
města Alena Rašková. Informaci o investič-
ních akcích hned na začátku setkání poskytl 
první náměstek Zdeněk Fišer, který mluvil 
mimo jiné také o investicích, které jsou zde 
v budoucnosti naplánovány. Čechovické dál 
zajímala témata jako opravy chodníků nebo 
třeba nepřiměřená rychlost, kterou někteří 
motoristé jezdí.

„Je tu třicítka, ale lidé ji nedodržují,“ 
stěžovala si zástupcům města jedna žena 
z místních obyvatel a doplnila stížnost na 
hluk ve dnech pracovního klidu. 

„Vyhlášku tohoto typu, která by ošetřovala 
ruch ve dnech pracovního klidu, jsme probí-
rali při jednání zastupitelů - neprošla. Mno-
ho lidí nemá na práci na zahradách a kolem 
domu čas v pracovní dny, ale pouze právě 
o  víkendech,“ vysvětlila současnou situaci 
kolem vyhlášky primátorka Alena Rašková. 
Předmětem dalšího dotazování byla i situace 
na místním sportovním plácku. 

„Polovinu roku se tam nedá hrát, je tam 
tma,“ pozvedl hlas místní občan, který byl 
ihned prvním náměstek primátorky Zdeň-
kem Fišerem ujištěn, že tato situace bude 
vyřešena a světla zde budou nainstalována. 
Obyvatele zdejší lokality trápí také narušo-
vání klidu používáním pyrotechniky. Hlu-
kem trpí i zvířata. 

„Takovou vyhlášku město už mělo. 
Ministerstvo vnitra ji ovšem nařídilo zru-
šit,“ uvedl k dotazu ředitel Městské policie 
Prostějov Jan Nagy a slíbil, že v podobných 
případech zasáhne policie. Noční klid mo-
hou hlídat až po desáté hodině večerní. Do-
tazy dál směřovaly do oblastí stavu chodní-
ků, oprav komunikací, k budoucnosti lázní 
a vzniku plaveckého bazénu.

„Nové lázně se budou stavět u aquaparku. 
Bude tady padesátimetrový bazén a  napří-
klad různé wellnes atrakce. Současné lázně 
necháme takzvaně dožít,“ vysvětlila primá-
torka Alena Rašková, která na závěr přítomné 
vyzvala, aby se se svými dotazy i nadále na 
město obraceli.

„Když nevíme, že je nějaký problém, ne-
můžeme ho řešit,“ uzavřela setkání vedení 
města s obyvateli Čechovic primátorka Raš-
ková.  -kaa-
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Zima stvořená 
k malování 

Zveme všechny stávající výtvar-
níky i nové zájemce o malování do 
dalšího dvouměsíčního cyklu školy 
malování. Od úterý 3. ledna a čtvrt-
ka 5. ledna 2017 pokračuje naše tvo-
ření v „domečku“ v areálu Sportcen-
tra DDM Prostějov na Vápenici 9. 
V případě velkého zájmu nabízíme 
rozšíření o  jiný termín. Dvouhodi-
nová setkávání v přátelské atmosféře 
začínají ve 14 hodin a jsou určena 
pro osoby vyššího věku. Hlaste se na 
e-mailu: koktejlpv@email.cz nebo 
na čísle 774 293 029 u Jany Lukele. 
Na všechny se moc těšíme!  -jl-

Všichni členové loutkoherecké-
ho souboru Pronitka Sokol I Pros-
tějov děkují svým divákům za pro-
jevenou přízeň. I  nadále budeme 
pokračovat v sérii nedělních pohá-
dek ve dvou různých časech, a to ve 
13.30h a 15.30h. Připravili jsme pro 
vás čtyři pohádky, které můžete vi-
dět od ledna do konce března. 

15., 22. a 29. ledna 2017 uvá-
díme pohádku O Hastrmanovi, 

který si usmyslel být mlynářem 
a  oženit se s  mlynářovic Hanič-
kou. Dokonce pro to i mlýn za-
čaroval. 

5., 12. a  19. února 2017 na 
vás čeká pohádka Kašpárek 
vždy vítězí. Kašpárek je téměř ve 
všech našich pohádkách a  vždy 
po zásluze potrestá všechno zlo. 
A že je malý a nemá žádnou sílu? 
Má přece věrného společníka na 

všech svých výpravách – Honzu! 
26. února a  5. a  12. března 

2017 připravujeme Kašpárek, 
princezna a drak. Nemohli jsme 
opomenout jedny z  nejčastěji 
zmiňovaných pohádkových po-
stav. A  kdo myslíte, že zachrání 
princeznu ze spárů hrozného 
draka? Co ten Kašpárek zase vy-
myslí? Přijďte se podívat!

19. a 26. března uzavře naše 

neděle s  pohádkou Perníková 
chaloupka, kterou určitě všich-
ni dobře znáte. Ta naše je ale 
ta nejpohádkovější, protože je 
z loutkového divadla a navíc má 
netradiční rozuzlení a perníkové 
překvapení na závěr.

Těšíme se na vás a malým dár-
kem od nás je nezměněné sym-
bolické vstupné ve výši 20Kč.

 -lh-

Studenti gymnázia navštívili pietní místa
V  předvečer Mezinárodní-

ho dne studenstva (Dne boje za 
svobodu a  demokracii), navští-
vila pětatřicetičlenná skupina 
studentů Gymnázia Jiřího Wol-
kera pod vedením pedagoga 
Vratislava Havlíka dvě místa 
spjatá s druhou světovou válkou. 
Poznávací zájezd organizovalo 
místní Vlastenecké sdružení 
antifašistů ČR (VSA ČR) spolu 
s vedením gymnázia.

První zastávkou v  typickém 
podzimním počasí byla malá obec 
Javoříčko, kterou těsně před kon-
cem války 5. května 1945 postihla 
známá tragédie. Místní spolek při-
pravil k vypálení obce multimediál-
ní expozici. „Prezentace byla zdaři-
lá, rozhovory s pamětníky ji určitě 
oživily. Expozice odpovídá moder-
ní době, kdy to už není pouze o fo-
tografiích,“ zhodnotila studentka 
třetího ročníku Tereza Škrabalová.

Poté studenti spolu s členy VSA 
ČR položili kytici u  nedalekého 

hrobu zavražděných javoříčských 
mužů. Několik zajímavostí přidal 
i starosta Luké, pod níž Javoříčko 
spadá. „O  osudu Javoříčka jsem 
se vlastně dozvěděla až teď, na zá-
kladní škole jsme se o něm neučili, 
teď na gymnáziu se k novodobým 
dějinám dostaneme až ve čtvrtém 
ročníku,“ přiznala další ze studen-
tek Eliška Buršová.

Odpoledne se studenti zúčast-
nili pietního aktu před budovou 
Gymnázia Jana Opletala v nedale-
ké Litovli. Každoroční vzpomínky 
na první oběti německé okupace 
z roku 1939 se zúčastnil i hejtman 
Olomouckého kraje Oto Košta. 
„Ve velké většině zemí se stále jed-
ná v první řadě o Mezinárodní den 
studenstva, čímž se tento den stu-

dentů dotýká víc, než nic neříkající 
Den boje za svobodu a demokra-
cii,“ uvedl svůj projev prorektor 
Univerzity Palackého v Olomouci 
Ondřej Kučera. I dnes je podle něj 
zapotřebí odvahy a osobní stateč-
nosti. „Odvahu dnes potřebujete 
k vytvoření funkční a stabilní rodi-
ny,“ připomněl prozaiku všedního 
dne.

„Určitě plánuji se do Javoříčka 
znovu podívat třeba na výlet s ro-
diči a  spojit historii s  návštěvou 
jeskyní,“ plánovala pod dojmy 
zájezdu Eliška Buršová. Znovu 
se ukázalo, jak důležité je praktic-
ké seznamování mladé generace 
s pohnutými okamžiky národních 
dějin. Tomáš Kaláb

 VSA ČR, Prostějov

PRONITKA přináší program 
loutkových představení na jarní sezónu

V Javoříčku položili studenti se členy Vlasteneckého sdružení an-
tifašistů kytici na hrob zastřelených mužů.  Foto: Tomáš Kaláb

V Litovli uctili studenti památku Jana Opletala. 
 Foto: Tomáš Kaláb

Telefonická dohoda předem nutná!!!    
Bližší informace podá Bc. Alena Háderová, 
tel.: 605 277 026, e-mail: vedeni@kittec.cz
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Podzim na Melantrišce
Podzim vrcholí, jeho krása 

a  barvy přímo vybízejí k  pro-
cházkám, venkovním aktivitám 
i hrám v přírodě. 

Přelom října a  listopadu je na 
naší škole věnován výhradně pří-
rodě, jejímu poznávání a ochraně. 
V úterý 26. října proběhl na „Me-
lantrišce“ již tradiční projektový 
Den stromů, který byl celý v režii 
žáků 2. stupně. Žáci s  drobnou 
pomocí svých třídních učitelů 
dokázali vytvořit pestrý dopolední 
program pro své mladší spolužáky 
z prvního stupně. Tento program 
obsahoval bohaté a užitečné infor-
mace z říše rostlin, stromů i zvířat, 
zajímavé zvukové, čichové i hma-
tové „poznávačky“ a množství ne-
tradičních otázek a kvízů zakom-
ponovaných do jednoduchých 
pracovních listů vytvořených i pro 
ty nejmenší. Nechyběl ani výtvar-
ný workshop, při kterém děti tvo-
řily z různých přírodnin překrásné 
mozaiky a  obrazce, které dnes 

zdobí jejich třídy i  chodby školy. 
Součástí Dne stromů byl i  sběr 
papíru, který letos organizovali 
žáci třídy 7. A pod vedením paní 
učitelky Aleny Vystavělové. Po dva 
dny pečlivě přebírali, skládali a vá-
žili použitý papír, který nashro-
máždili žáci naší školy. 

A tak naši „velčáci“ sami doká-
zali spojit výchovu environmen-
tální, ekologickou, výtvarnou 
i  pracovní a  vytvořit překrásný 
a  smysluplný program, za který 
jsme na ně u nás na „Melantrišce“ 
náležitě pyšní.

 Mgr. Alžběta Krejčířová

Azylové centrum Prostějov, 
o.p.s. děkuje statutárnímu měs-
tu Prostějovu za poskytnutí fi-
nanční podpory ve výši 500 000 
Kč na dofinancování provo-
zu Azylového centra na rok 
2016. Finance byly vynaloženy 
účelně, v  souladu s  požadavky 
a podmínkami města.

Velmi si vážíme pomoci sta-
tutárního města Prostějova, 
konkrétně jeho orgánů jako 
rada, zastupitelstvo, zdravotní 
a  sociální komise, sociální od-
bor města, i  jednotlivé osoby, 
se kterými jsme jednali a tímto 
bych chtěl také poděkovat za 
vstřícný přístup.

V průběhu roku 2016 se Azylo-
vému centru Prostějov dařilo plnit 
všechny úkoly, které jsme měli pro 
svou činnost vytyčené. Azylové cen-
trum je v současné době velké zaří-
zení poskytující pět služeb sociální 
prevence pro cílovou skupinu osoby 
bez přístřeší. Mgr. Jan Kalla, MBA

  ředitel ac

Ráda bych touto cestou po-
děkovala za skvělou spolupráci 
všem pracovníkům Sportcen-
tra-DDM Prostějov, kteří se 
nejen v letošním roce, ale již od 
roku 2003, podílejí na realizaci 
projektů prevence kriminality 
určených pro děti. Velmi si je-
jich práce a  spolupráce vážíme 
a  děkujeme jim za bezproblé-
mový průběh letošního letního 
dětského tábora a víkendového 

pobytu pro děti a mládež. Vizit-
kou jejich činnosti je zcela jistě 
zájem rodičů a  hlavně samot-
ných dětí o  opakovanou účast 
na těchto akcích.

Děkujeme také Nízkopraho-
vému zařízení pro děti a mládež 
v Prostějově, Západní 27, jehož 
provozovatelem je organizace 
Podané ruce, o.p.s.. V letošním 
roce jsme se již potřetí ve spo-
lupráci s tímto zařízením podí-

leli na pořádání akce „Mikuláš 
v  nízkoprahu“. V  rámci pre-
vence kriminality dětí a  mla-
distvých považujeme činnost 
tohoto zařízení za přínosnou 
a bude-li to možné, jistě na vy-
tvořenou spolupráci v  příštím 
roce znovu navážeme.

Bc. Gabriela Petrželová
manažerka prevence 

kriminality Magistrátu města 
Prostějova

Pěvecký sbor Proměny si dovoluje poděkovat statutárnímu 
městu Prostějovu za finanční podporu. Díky ní mohly Promě-
ny v roce 2016 uspořádat tradiční festival dětských pěveckých 
sborů z Prostějovska a samy skvěle reprezentovat naše město 
na prestižním provedení scénického oratoria Evangelium 
podle houslí v Ostravě a Olomouci, kde stanuly na scéně spo-
lečně s kapelou Hradišťan a sólisty opery Moravskoslezského 
divadla. Pro prostějovskou veřejnost byl také úspěšně realizo-
ván velký adventní koncert Proměn, na němž mohl díky pod-
poře města spoluúčinkovat kvalitní hudební doprovod.

Proměny si přízně statutárního města i  široké prostějov-
ské veřejnosti velice váží a přejí všem Prostějovanům krásné 
a  klidné prožití vánočních svátků a  do nového roku pevné 
zdraví a osobní pohodu. Krásné svátky, přátelé!!! 

SON ČR, Poradenská kancelář, Prostějov Kostelecká 17, děkuje 
statutárnímu městu Prostějovu za poskytnutí dotace ve výši 10 000 
Kč na činnost. Dotace je využívána na financování poraden pro 
občany. Děkujeme. Poradenské centrum SON ČR

Prostějovští vozíčkáři děkují statutárnímu městu Prostějovu za 
poskytnutí dotace ve výši 22.000 Kč, která se využila k činnosti, ke 
sportovnímu vyžití Prostějovských vozíčkářů a  jejich členů. Touto 
cestou bychom rádi oslovili i další vozíčkáře, kteří mají zájem o ak-
tivní využití volného času. Přijďte mezi nás!

 Za Prostějovské vozíčkáře předsedkyně Eva Křepelková 

Vyjadřujeme poděkování statutárnímu městu Prostějovu v čele 
s paní primátorkou RNDr. Alenou Raškovou, všem radním i na-
šemu čestnému členovi, bratru Miroslavu Pišťákovi, za účinnou 
a  všestrannou pomoc při zabezpečování našich společenských 
a svazových akcí a úkolů v uplynulém roce. Děkujeme za poskyt-
nutou finanční dotaci na provoz organizace a na provozní náklady, 
kancelářské potřeby a květiny k uctění památky a historických vý-
ročí čs. odboje. Poskytnutá dotace umožnila systematické zacho-
vání a připomínání demokratických tradic našeho státu. Také pro 
příští rok 2017 chceme v této činnosti, jakož i v péči o seniory naše-
ho odboje a o jejich vzpomínkové aktivity, pokračovat.

Ing. Zbyněk Zubalík, předseda okresní organizace 
Českého svazu bojovníků za svobodu

SOŠPO má dva Talenty 
Olomouckého kraje

V úterý 18. října 2016 proběh-
lo v Olomouci slavnostní oceně-
ní žáků a studentů, kteří dosáhli 
mimořádných výsledků v  kraj-
ských či celostátních soutěžích 
a olympiádách. 

Střední odborná škola pod-
nikání a  obchodu v  Prostějově 
nominovala do 12. ročníku Ta-
lentu Olomouckého kraje dva své 
studenty. A  oba výrazně uspěli. 
Anna Slováková získala 1. místo 
ve sportovní kategorii za 1. místo 

na Mistrovství Evropy do 16 let 
jednotlivců v Moskvě a za 1. místo 
na Mistrovství světa družstev Juni-
or Fed cup v Madridu. Anna Slo-
váková je hráčkou prostějovského 
klubu TK Agrofert.  Filip Bašný 
získal 2. místo v humanitní kate-
gorii za vynikající výsledky v sou-
těžích v  německém jazyce. Filip 
Bašný vyhrál ústřední kolo soutěže 
v německém jazyce a zúčastnil se 
také mezinárodní německé olym-
piády v Berlíně.  -mou-

České a slovenské loutkářství bylo prohlášeno za 
nehmotnou památku UNESCO – za kulturní dědictví 

V  posledním listopado-
vém týdnu se po celém na-
šem státě rozšířila zpráva, 
že mezinárodní organizace 
UNESCO vyhlásila tradiční 
české a slovenské loutkářství 
za nehmotnou památku.  Vy-
šly tak snahy zejména výcho-
dočeských odborníků o  toto 
uznání, protože právě tam 
mělo loutkářství a řezbářství 
svou kolébku.

Je potěšitelné, že i  v  mo-
ravském a  hanáckém Prostě-
jově působí soubor, který má 
k  tradičnímu loutkářství velmi 
blízko. Je to loutkové divadlo 
Starost, které nejčastěji hraje 

s historickými marionetami, ale 
před třiceti lety začínalo se sta-
rým rodinným českým loutko-
vým divadlem.  O d té doby vy-
střídalo mnoho typů loutek, a to 
včetně francouzských maňásků 
s  Giňolem, což je o  něco os-
třejší resp. pikantnější obdoba 
Kašpárka.  Z  a  dobu své exis-
tence reprezentovalo LD Starost 
naše město a  kraj na řadě ná-
rodních i  mezinárodních akcí. 
V posledních letech i díky pod-
poře statutárního města Prostě-
jova a Olomouckého kraje. 

V  minulém roce vystupova-
li loutkáři ze Starosti se svým 
představením Písně veselé i po-

hnutlivé dvou rodin Múzou 
políbených, a od nové divadelní 
sezóny v  září začalo poprvé ve 
své historii se zcela klasickou 
pohádkou dle Boženy Němco-
vé  - Kouzelná Mošna. Ačkoliv 
historické marionety typově ke 
klasickým postavám pohádek 
moc nesedí, děti se na novou 
pohádku mohou těšit, a pocho-
pitelně v ní naleznou i Kašpárka 
– byť o  něm Božena Němcová  
- když pohádku psala, neměla 
žádného tušení. Ale od toho 
je tu Kouzelná mošna, aby pro 
rozzářená dětská očka vykouzli-
la  – Kašpárka! 

Ivan Čech, vedoucí spolku

Poděkování

Poděkování
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MĚSTO PROSTĚJOV PODPORUJE MLADÉ HASIČE SDH DOMAMYSLICE 
Skvělá parta,  spousta her, 

zábavy, ale i  adrenalin při 
soutěžích a  také nemalá ra-
dost z úspěchů – tak se dá ve 
zkratce popsat aktivita mla-
dých hasičů, kteří se věnují 
hasičskému řemeslu ve Sboru 
dobrovolných hasičů v Doma-
myslicích.

,,Výchova mládeže a  na-
šich budoucích nástupců patří 
v našem sboru k neodmyslitel-
né součásti naší činnosti a má 
tradici více jak 40 let. Chceme 
totiž vychovávat mládež tak, 
aby byla schopna pomáhat 
druhým, uměla si poradit 
v  mimořádných situacích, 
a aby také smysluplně vyplnila 
svůj volný čas. Tohle všechno 
se nám daří díky velké podpoře 
i finanční pomoci od Statutár-
ního města Prostějova. Nejen 
na mladé hasiče dostáváme fi-
nanční příspěvek. Každoročně 
nás Statutární město Prostějov  
podporuje při organizaci dět-
ského dne, který pořádáme na 
ukončení prázdnin. V letošním 
roce na tomto dětském dni vy-
stoupil i silák v důchodu Stan-
da Pukl “ prohlásil velitel sboru 
Pavel Liška. 

Od letošního podzimu se 
mohou hasiči z  Domamyslic 
chlubit úctyhodným číslem 31 
mladých hasičů. Mladí hasiči 
jsou rozděleni na dvě kategorie 
a  to starší žáci a  mladší žáci. 
Obě kategorie aktivně zapojují 
do pohárových soutěží a  také 
do celostátní soutěže Hry Pla-
men.

Hra Plamen není jen celostát-
ní soutěží, ale i  celoroční čin-
ností mladých hasičů. Skládá se 
ze šesti disciplín a je prověrkou 
všech dovedností, které musí 
mladý hasič zvládnout. Tyto 
disciplíny jsou: závod požárnic-
ké všestrannosti, štafeta dvojic, 
štafeta 4x60m, požární útok 
CTIF, štafeta CTIF a královská 
disciplína požární útok. Dále 
se musí vyvíjet i  volno časové 
aktivity, které jsou vždy hodno-
ceny na závěrečném okresním 
kole v kronice mladých hasičů. 
Domamyslickým v této soutěži 
patří pro letošní rok 1. místo 
v  kategorii mladších žáků a  6. 
místo v kategorii starších žáků. 

,,Příprava na soutěže trvá celý 
rok a není vůbec snadná. Je dů-
ležité si také vytvořit zázemí kde 
se dá trénovat a věnovat tak čas 

nácviku soutěžních disciplín.  
Scházíme se pravidelně jednou 
týdně i v zimním období a tré-
nujeme na hale Sportcentra“  
popsala nám situaci vedoucí 
mládeže Míša Nováková.

Domamysličtí mladí hasiči se 
pravidelně účastní také poháro-
vých soutěží v požárním útoku 
a dovednostní soutěže Čelčický 
uzel. Na pohárové soutěže se 
těší nejvíce. Zde mohou změřit 
své síly s okolními sbory nejen 
z okresu Prostějov. Celkem jich 
letos navštívili 9 a docela se jim 
dařilo, posuďte sami. Výsled-
ky mladších žáků: 1. a 2. místo 
v Čechovicích, 1 místo v Dřev-
novicích, 3. místo v Lešanech, 1. 
místo ve Vícově, 1. místo v Kra-
sicích a  1. místo v  Bílovicích. 
Výsledky starších žáků: 3. místo 
v Čechovicích, 1. místo v Dřev-
novicích, 1. místo v  Dětkovi-
cích, 1. místo v  Lešanech a  3. 
místo ve Vícově. Jedna z velice 
pěkných soutěží je Bochořská 
Sova, které se účastní celkem 
asi 100 družstev. Mladí hasiči 
na této soutěži obsadili velice 
pěkné 11. a 21. místo. Samozřej-
mě jejich pohárová umístění 
představovala pro ně obrovskou 

radost a  toto všechno bylo ná-
sobeno ještě medailemi, které si 
vybojovali.

,,U mladých hasičů hraje vel-
kou roli jejich věk a  potom se 
vše odráží ve výsledcích. U nás 
momentálně je velká parta dětí, 
kteří jsou převážně ve věku 11 – 
12 roků. To znamená pokud jim 
to ještě tři roky vydrží tak vý-
sledky budou jen lepší a lepší.“ 
dodal Pavel Liška.

Odměnou za jejich výsled-
ky jsou různé výlety, opékání 
špekáčků v přírodě, laser aréna 
a  spousta jiných aktivit. Také 

pro ně připravili exkurzi u pro-
fesionálních hasičů na stani-
ci v  Prostějově, kde se hlavně 
seznámili s  technikou, kterou 
hasiči používají.

,,Na závěr mi ještě dovolte 
poděkovat Statutárnímu měs-
tu Prostějov za podporu naší 
mládeže, Sportcentru DDM za 
poskytnuté prostory v  zimním 
období a  pomoc při výchově 
mladých hasičů a dále chci po-
děkovat za finanční dary společ-
nosti Novato a firmě Ski Sport 
Prostějov.“ závěrem dodal veli-
tel sboru Pavel Liška. -red-
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Mikulášský pohár ve vzpírání se 
prostějovským mladým borcům vydařil

   Dne 3.12.2016 se uskutečnil 
Mikulášský pohár ve vzpírání 
ve Zlíně. V poháru závodilo 34 
mladých vzpěračů, jak děvčat, 
tak kluků. Dorazily i  dva od-
díly  ze Slovenska. Jednalo se 
o mladší žáky, kteří jsou v roz-
mezí ročníků 2007 až 2004. 

Závodilo se ve vzpěračském 
čtyřboji, který se skládá ze dvou 
atletických disciplín a  to troj-
skoku a  hodu medicimbalem. 
Dále byl na pořadu olympijský 
vzpěračský dvojboj. „Tobiáš 
Vrba byl ve své věkové katego-
rii šestý z devíti. Poslední pokus 
v  trhu byl nad jeho síly a  ne-
podařilo se mu nad hlavu do-
stat 17 kg a  tento pokus byl ze 
strany rozhodčích vyhodnocen 

jako neplatný. Tobiáš nadhodil 
pěkných 21 kg. U  Michala Ja-
novského je vidět vzrůstající vý-
konnost. Jmenovaný trhl 19 kg 
a  nadhodil 25 kg. Tímto svým 
výkonem dosáhl na pěkné dru-
hé místo a  stříbrnou medaili. 
Oba Prostějováci, kteří hostují 
v  TJ Holešov, pomohli tomuto 
oddílu k  bramborové medaili 
mezi devíti startujícími“, infor-
moval trenér Robert Šemnický.

„Tímto opětovně zveme všech-
ny kluky i  holky do tělocvičny 
DTJ Prostějov  u  Akvaparku. 
Tréninky jsou vždy v  pondělí, 
středu a pátek od 16 do 17:30 ho-
din. Trénink je ze začátku zamě-
řen na všeobecnou pohybovou 
průpravu,“ dodal trenér.  -RŠ-

Úspěch hokejistů SK Prostějov 1913 na Slovensku
V  sobotu o  čtvrtém advent-

ním víkendu se hokejisté SK 
Prostějov 1913 vydali reprezen-
tovat město Prostějov na vánoč-
ní turnaj Christmas Cup 2016 do 
slovenské Dubnice nad Váhom. 

Jednalo se o setkání hokejistů 
ročníku 2007 a  mladších. Pros-
tějovští sportovci tak změřili své 
síly s  hokejovými kluby Dukla 
Trenčín, Slovan Bratislava, Hoba 
Bratislava a  Gladiators Trnava. 
Barvy našeho města hájila hned 
dvě družstva. Hokejisté z  druž-
stva „A“ se umístili na báječném 
2. místě, kdy podlehli pouze jedi-
nému soupeři. O dvě příčky níže 
pak skončilo mužstvo, kterému 
bylo na startovní listině přiřaze-
no za jméno klubu SK Prostějov 

1913 písmenko „B“. Vedle úžas-
ného týmového umístění sbírali 
naši malí sportovci trofeje i v in-
dividuálních soutěžích. Tímto 
gratulujeme Anetce Florýkové 
k  titulu nejlepší hráčky turnaje 

a  Míšovi Nazadovi k  ocenění za 
nejlepšího střelce a dále nejrychlej-
šího bruslaře turnaje. Organizátoři 
turnaje vytvořili společně s trenéry 
a rodiči dětem krásnou atmosféru 
a bezvadné zázemí. -mm-

Žákovská liga v šachu
Ve středu 14.12.2016 se usku-

tečnil 2.turnaj 6.ročníku Pros-
tějovské žákovské ligy v  šachu. 
Zúčastnilo se 19 mladých hráčů, 
což je o něco méně než posledně, 
ale tentokrát poprvé v historii bez 
účasti děvčat. Z  favoritů chyběla 
Daniela Urbanová, kterou ovšem 
tentokrát plnohodnotně zastoupil 
její bratr Jakub. Turnajem prošel 
bez porážky, když porazil dru-
hého favorita Martina Londina, 
který skončil na druhém místě. 
V  posledním kole si Jakub dal 
oddech a  remizoval s  Markem 
Moudrým, kterému tak pomohl 
na 4.místo. Na 3.místě skončil 
Stanislav Novák z Vrbátek, který 
měl na kontě též jedinou porážku 
s  Martinem Londinem. Minule 
třetí Šimon Czopnik tentokrát 
skončil pátý, ale i  tak byl jeho 

výkon srovnatelný s  tím minu-
lým. Škoda jen remízy ve 3.kole 
s  Lukášem Chapčákem. Partii 
měl vyhranou a  tato remíza ho 
možná stála úspěšnou obhajobu 
3.místa z minulého turnaje.

Rozhodně příjemným pře-
kvapením je šachový potěr ze 
ZŠ Melantrichova. Nejmladší 
účastník turnaje, sedmiletý Petr 
Novotný předvedl, že zisk 3 

bodů v  minulém turnaji nebyl 
náhodný a tento výsledek i ten-
tokrát s  přehledem zopakoval. 
Díky zisku 6 bodů ze dvou tur-
najů je v  tuto chvíli celkově 6., 
což v  konkurenci výrazně star-
ších hráčů v první desítce určitě 
není špatné. Turnaj zatím cel-
kově vede Martin Londin (ZŠ 
Jana Železného) s  půlbodovým 
náskokem před Stanislavem No-
vákem (ZŠ Vrbátky), který má 
půlbodový náskok na Šimona 
Czopnika (ZŠ+Reálné Gym-
názium). Sourozenci Urbanovi 
zatím uzavírají první desítku, ale 
nutno podotknout, že zatím mají 
o turnaj méně než zbytek špičky. 
Rozhodně začátek letošního roč-
níku dává tušit napínavý průběh, 
protože špička se oproti loňsku 
trochu rozšířila a srovnala. -zk-
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Občanská poradna Jiřího Krampola a Petra Michka v Prostějově 
je umístěna v uličce, která vede z náměstí T. G. Masaryka č. 5  
směrem k Úprkově ulici. Své služby veřejnosti prozatím nabízí 
ve dnech pondělí až středa od 10.00 – 16.00 hodin. 
Herec Jiří Krampol se tak symbolicky vrací do kraje svého 
dětství a svých předků, neboť prázdniny v dětství vždy trávil
u dědečka a babičky v Kandii u Laškova. A dojmy z dětství
se nezapomínají. Ty nás doprovázejí celým životem.
Petr Michek je právník, podnikatel, politik, rybář a myslivec, kte-
rý si oblíbil krajinu v okolí Konice, Přemyslovic a Stražiska. Zde 
uprostřed neporušené přírody našel klid a inspiraci pro podni-
kání. Čertovy rybníky pod Konicí u Čunína, které provozuje, se 
staly jeho potěšením a místem, kde tráví čas se svými dětmi.

Zeptali jsme se Jiřího Krampola i Petra Michka  na impuls, 
který je vedl k založení Občanské poradny Jiřího Krampola
a Petra Michka v Prostějově.

Odpovídá Jiří Krampol: Myšlenka založení občanské poradny 
v Prostějově dozrávala postupně a nevznikla náhodně. Čím je 
člověk starší, tím více se obrací do minulosti, do svého dětství 
a dospívání. Dříve, když člověk zestárnul, tak odešel tzv. „na vý-

měnek“ a děti se o své rodiče postaraly. Dnes už v zemědělství 
pracují necelá dvě procenta obyvatelstva a většina obyvatel, 
když zestárnou, hledá pobyt a péči v domovech sociální péče
(v domovech seniorů), kde je o ně dobře postaráno. Když vy-
stupuji na zájezdech po Čechách a po Moravě, tak mnohokrát 
vyslechnu různé životní osudy a často jsem dospěl k závěru,
že kdyby tito lidé byli zavčas informováni, tak by se jejich život 
mohl odvíjet jinak. A od této úvahy již nebylo daleko k myšlen-
ce založit občanskou poradnu, která by poskytovala bezplatné 
rady a služby zejména seniorům, kteří mnohdy v dnešním svě-
tě tápou a neví si rady.
Odpovídá Petr Michek: S Jiřím Krampolem se znám již řadu let
 a  jsme dobří přátelé. V okrese Prostějov jsme spolu navštívili řadu 
sociálních zařízení kde v rámci programu Stáří je stav mysli jsme 
přispěli ke kulturnímu obohacení života v domovech seniorů
a kde jsme mnohokrát vyslechli zajímavé lidské osudy. Jelikož 
mám silné sociální cítění a sám se starám o svoji ovdovělou 
84-letou maminku a osudy lidí mi nejsou lhostejné, tak jsme 
společně s Jiřím Krampolem dospěli k závěru, že je nutné něco 
udělat pro lidi, zejména pro ty co se většinou, nevlastní vinou, 
ocitají na okraji společnosti, které ohrožuje dluhová past, exe-
kuce a následná chudoba. Výsledkem našich úvah jak pomoci, 
byla myšlenka zřízení občanské poradny v Prostějově. 
Společně se těšíme na slavnostní otevření Občanské porad-
ny v pátek dne 3. března 2017 ve Společenském domě v Pro-
stějově, kde pro veřejnost vystoupí Jiří Krampol, Radim Uzel
a jejich hosté.

Vstupenky pro veřejnost, až do vyčerpání kapacity sálu, bu-
dou zdarma k dostání od 1. února 2017 v Občanské poradně
a v předsálí Společenského domu v Prostějově.


