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INZERCE

Makovec a. s. nabízí tyto
volné pracovní pozice:
PRODAVAČ/ČKA (Kaufland Prostějov)
požadujeme: znalost práce na PC, příjemné vystupování, praxe v oboru vítána
nabízíme: 14 000 Kč/měsíčně + obratové prémie
+ firemní benefity
kontakt: Jiří Hepnárek
tel.: 777 713 725
e-mail: hepnarek.j@makovec.cz
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ELEKTRIKÁŘ (pro provoz v Kostelci na Hané)
požadujeme: vyučení v oboru elektro, řidičský průkaz sk. B, flexibiliti, zručnost
nabízíme: 23 000–25 000 Kč/měsíčně + čtvrtletní prémie + firemní benefity
kontakt: Oldřich Gabrlík
tel.: 721 820 003
e-mail: gabrlik.o@makovec.cz
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Nejbližší pobočky:

Prostějov, Dro

RV1701045/01

požadujeme: řidičský průkaz sk. C, profesní průkaz, digitální karta řidiče,
dopravně psychologické vyšetření
nabízíme: 25 000–34 000 Kč/měšíčně + čtvrtletní prémie + firemní benefity
kontakt: Karel Klement
tel.: 777 713 726
e-mail: klement.k@makovec.cz
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ŘIDIČ NÁKLADNÍCH AUT (pro provoz v Kostelci na Hané)
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NOČNÍ EXPEDIENT (pro provoz v Kostelci na Hané)
požadujeme: fyzickou zdatnost, zodpovědnost, flexibilitu
nabízíme: 23 00–30 000 Kč/měsíčně + čtvrtletní prémie + firemní benefity
kontakt: Roman Slouka
tel.: 777 713 728
e-mail: slouka.r@makovec.cz
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Výročí měsíce
7. července si připomínáme
čtyřicet let od úmrtí malíře
Viléma Topinky (1909–1977).

HANA BARTKOVÁ
Tento pozoruhodný umělec je
spjatý svým životem i dílem
s Prostějovem. Nelehký úděl sirotka jej přivedl záhy k vyučení
malířem pokojů, dekorací a písma. Odborné výtvarné vzdělání
získal až v roce 1942 u akademického malíře Františka Myslivce
v Brně. Bylo to po jeho úspěšné
prostějovské výstavě konané
v přednáškovém sále Národního
domu. Topinka byl především
krajinářem. Maloval na Slovácku
v okolí Kyjova, na Valašsku kolem Bečvy, Hrozenkova a Velkých
Karlovic. Najdeme u něj také krajinu Hané a Drahanské vysočiny
a samozřejmě řadu prostějovských motivů. Olej Stará kuželna
je součástí výzdoby pracovny primátorky. Některá jeho díla jsou
zastoupena i ve sbírce města Prostějova. Věnoval se také figurální

malbě, zátiším a lidovým krojům.
Poslední samostatná Topinkova výstava proběhla v Prostějově v roce 2002 u příležitosti 25.
výročí úmrtí. Plným právem je
označován za malíře duše krajiny
a Božího nadání.
Před sto dvaceti lety – 13.
července 1897 – se narodil středoškolský učitel, vlastivědný
pracovník a regionální historik
Vojtěch Janoušek. Rodák ze Slatinic získal středoškolské vzdělání na gymnáziích v Prostějově
a v Olomouci. V letech 1918–1923
studoval dějepis a zeměpis na FF
UK v Praze a brněnské univerzitě.
Jeho zájem o regionální historii
podnítili učitelé a historici Julius Glűcklich a Rudolf Urbánek.
V letech 1922–1949 ( s výjimkou
válečných let) působil V. Janoušek jako středoškolský učitel
na prostějovské reálce. V letech
1946–1949 byl jejím ředitelem.
V roce 1949 byl na úřední zásah
ze školských služeb propuštěn.
Jeho záběr v regionální historii
byl poměrně široký – dějiny obcí,

Přání

vývoj selského stavu na Moravě,
průmyslové podnikání, dělnické
hnutí, dějiny škol a spolků. Z této
oblasti publikoval v regionálním
tisku a vlastivědných sbornících
(např. Selský archiv, Vlastivěda
střední a severní Moravy, ročenky
prostějovského muzea, Kulturní
kalendář). Vrcholnými pracemi
jsou monografie Okres plumlovský (1932) a Dějiny Prostějova.
Prostějovský okres (1938) vydané v rámci Vlastivědy moravské.
Dějiny Prostějova zpracoval nejednotně, je zde řada chyb a nedostatků, přesto je třeba vyzvednout Janouškovo nadšení, píli
a bádání v archivech. Významná
byla také jeho práce v oblasti
popularizace historie, osvětové
činnosti a didaktice dějepisu. Byl
dlouholetým členem Kuratoria
prostějovského muzea a metodikem pro kronikářskou práci. V letech 1953–1957 byl kronikářem
města Prostějova a od roku 1962
spolupracoval s Ústavem pro
historickou vlastivědu UP v Olomouci při přípravě Historického
místopisu Moravy a Slezska. Vojtěch Janoušek zemřel 11. března
1969 v Prostějově.

KRÁTCE

Pošta v Dolní ulici
bude uzavřena
Důvodem je její rekonstrukce.
Česká pošta informuje, že
ve dnech 21. 7. – 21. 8. 2017, bude
pošta Prostějov 8 (Dolní ulice) z důvodu rekonstrukce uzavřena. Veškeré služby budou po dobu opravy
zajištěny na poště Prostějov 1.
Děkujeme za pochopení.

Harmonogram odstavení
tepelných zdrojů Domovní
správy Prostějov, s.r.o.,
v roce 2017 (roční údržba
nebo povinné ověřování
měřidel tepla – přerušena
dodávka teplé vody).
Lokalita kotelny			
Termín
E. Beneše, ZŠ Melantrichova
10. 7.–14. 7. 2017
K1 – A. Slavíčka			
17. 7.–21. 7. 2017
Anglická			
24. 7.–28. 7. 2017
Okružní, Šárka			
7. 8.–11. 8. 2017
Brněnská 32			
14. 8.–16. 8. 2017
Zpracoval: O. Brückner
ved. TH, tel: 602 188 782

UPOZORNĚNÍ:
Za obsah periodika (s výjimkou
reklamy) odpovídá dle tiskového zákona vydavatel, v případě
Prostějovských radničních listů
tedy statutární město Prostějov.
Z tohoto důvodu nebudou
zveřejňovány články, které by
se mohly dotýkat cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické
osoby, anebo jména nebo dobré
pověsti určité právnické osoby.

Všem občanům přeji krásné léto a dětem dobrodružné prázdniny!
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Šestý díl seriálu: volební program,
bilancujeme v oblasti sociální
Jak je plněno Programové
prohlášení Rady města
2014–2018 a čeho se podařilo
dosáhnout?
Zveřejňujeme šestý díl osmidílného
seriálu, jenž se zaměřuje na plnění
úkolů, které si Rada města Prostějova na začátku svého funkčního
období stanovila v oblasti sociální
a solidarity mezi občany.
Ke kterým bodům se v této oblasti radní zavázali?
n podpoříme činnosti spolků a organizací, působících v sociální
oblasti v souladu s komunitním
plánováním sociálních služeb
n podpoříme realizaci a zkvalitňování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb formou
komunitního plánování
n podpoříme výstavbu dalšího
domu s pečovatelskou službou
za předpokladu získání dotace
n podpoříme aktivity celoživotního vzdělávání
n nenavrhneme zvýšení poplatku
za komunální odpad
Každoročně podporujeme formou dotací spolky a organizace,
působící v oblasti sociální a zdravotní. Týká se to širokého spektra
činností a akcí, určených například
pro rodiny s dětmi, seniory, zdravotně znevýhodněné a sociálně vyloučené či ohrožené osoby. Celkem
byly z rozpočtu města Prostějova
v období let 2015 a 2016 poskytnuty
dotace v oblasti sociální a zdravotní
ve výši 3.894.900 Kč (pozn.: dotace
v roce 2015 ve výši 2.005.000 Kč,
v roce 2016 ve výši 1.889.900 Kč)
a podpořeno bylo více než 40 různých spolků a organizací. Největšími
příjemci dotací pak byly v daném
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období například tyto organizace
jako Azylové centrum Prostějov, o.
p. s., Společnost Podané ruce o.p.s.,
LIPKA, z.s., Mateřské centrum Prostějov, z.s.. Dlouhodobě podporujeme Zdravotnickou záchrannou
službu Olomouckého kraje, nebo
také Hospic na Svatém Kopečku,
který zajišťuje hospicovou službu
pro celý Olomoucký kraj. Mezi další
podpořené subjekty patřily Charita
Prostějov, Pomocná ruka na pomoc
starým a handicapovaným občanům, SOS dětské vesničky, Žebřík,
TyfloCentrum Olomouc, SONS ČR,
Svaz tělesně postižených v České
republice, Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR a jiné. Podpora subjektů, působících v sociální
oblasti, probíhá dlouhodobě v souladu s komunitním plánováním sociálních služeb ve městě Prostějově.
V roce 2015 byla formou dotace také
poprvé podpořena služba Senior
taxi, a to na zkušební období 4 měsíců. Z důvodu velkého zájmu seniorů
jsme se rozhodli v této službě pokračovat a na podzim 2015 tak bylo vypsáno řádné výběrové řízení na další
zajištění provozu Senior taxi. Tato
služba je i nadále poskytována. (Podrobné informace o dotacích najdete
na webových stránkách Statutárního
města Prostějova: https://www.prostejov.eu/cs/obcan/dotace.html)
Velkou pozornost věnujeme
realizaci a zkvalitňování střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb formou komunitního plánování. Tato problematika je řešena
již od roku 2007. V roce 2012 započala realizace druhého návazného
projektu – „Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově“, který byl v roce

2014 úspěšně dokončen. Inovativním prvkem byl E-katalog sociálních služeb a služeb návazných pro
celé obce s rozšířenou působností
(dále jen ORP) města Prostějova,
máme za sebou druhý Střednědobý
plán rozvoje sociálních služeb. Ten
následující je již cílen na celé území
ORP Prostějov. V současnosti připravujeme tvorbu III. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
na území ORP Prostějov na období
let 2017 – 2019.
Připraven je projekt na výstavbu
domů pro seniory, v letošním roce
začne výstavba. Zpracována je projektová dokumentace na komunitní
dům Sušilova a komunitní domy
Holandská. Na dům Sušilova je
vydáno stavební povolení, předpokládaný termín zahájení stavby je
srpen 2017.
Stranou nezůstává ani celoživotní vzdělávání. Společně se Střední
zdravotnickou školou Prostějov, pořádáme Kurzy pro seniory na téma
– odpovědným přístupem ke stáří,
zdravý životní styl a ochrana člověka

za mimořádných událostí a podobně. Dále ve spolupráci s městem Prostějovem běží vzdělávání pořádané
Městskou knihovnou, namátkou
jmenujme Senior klub, počítačové
kurzy pro seniory a mnoho dalších.
Stranou není ani Zdravé město
a místní Agenda 21, které pořádá
akce zaměřené jak na seniory, školy,
handicapované občany, tak na zdravý životní styl. Více na https://www.
prostejov.eu/cs/samosprava/zdrave-mesto-prostejov-a-mistni-agenda-21/zdrave-mesto-a-mistni-agenda-21-aktualne/
Poplatek za komunální odpad
zůstává nezměněn. Již pátým rokem
se sazba za komunální odpad nenavyšuje. Základní sazba místního poplatku za odpad na rok 2017 činí 600
korun na osobu a rok. Osoby starší
65 let zaplatí 492 korun. Také osvobození a úleva od poplatků na rok
2017 budou stejné jako v roce minulém s tím, že po novu nárok na osvobození nemá poplatník, kterému byl
poplatek uhrazen formou sociálních
dávek.-kaaPROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY
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Prostějovský magistrát
je nejpřívětivějším úřadem v kraji

Město Prostějov patří v ratingu mezi
trojici nejlepších v Česku

Primátorka města Prostějova Alena
Rašková převzala pro město Prostějov ocenění za nejpřívětivější úřad
Olomouckého kraje.
„Mám z toho nesmírnou radost.
Je to ocenění práce všech úředníků,
ale i těch, kteří se starají o pořádek,
kteří se starají o to, aby radnice vypadala tak, jak vypadá. Za to jim

Ratingy českých měst se pohybují od stupně A1 do Baa1, přičemž
na stupni A1 jsou v současné době
hodnoceny tři subjekty, včetně statutárního města Prostějova.
Hodnocení Ratingu statutárního
města Prostějov na úrovni A1 (mezinárodní rating) a Aa1.cz (národní
rating) vychází z nulové zadluženosti města i jeho organizací, která přetrvá i v roce 2017 a primátorce Aleně
Raškové ho předal zástupce společnosti Moody’s Igor Ovčáčík.
Hodnocení rovněž zohledňuje uvážené řízení rozpočtu města
vedoucí k přebytkovému hospodaření již pátým rokem v řadě
a posílení jeho finančních rezerv.
Rating rovněž zohledňuje solidní provozní přebytky, které jsou
hlavním zdrojem krytí kapitálových výdajů. Plánované investiční
projekty mohou v budoucnu vést
k dluhovému financování, avšak
výši případné zadluženosti ještě
nelze blíže specifikovat.

všem patří velké poděkování,“ pochválila výsledek primátorka Alena
Rašková.
Hodnocena byla otevřenost,
transparentnost a vstřícnost úřadu
vůči občanům města. „Jsem ráda,
že se nám podařilo obhájit prvenství
z loňského roku,“ uzavřela primátorka Alena Rašková.

Silné stránky:
Solidní provozní přebytky hlavním zdrojem financování investic.
Přebytkové hospodaření dále posílilo hotovostní rezervy.
Nulová zadluženost města a jeho
organizací.

Slabé stránky:
Masivní investiční projekty mohou výrazně ovlivnit finanční sílu
města.

Co by mohlo rating snížit:
Zhoršení provozních výsledků,
které by výrazně snížilo kapacitu
města financovat kapitálové výdaje
z vlastních zdrojů.
Zadluženost (celkový dluh/běžné
příjmy) překračující hranici 10 %.
Vyčerpání hotovostních rezerv.
-jg-kaaVíce na:
https://www.prostejov.eu/cs/
aktuality-archiv/mesto-prostejov-patri-v-ratingu-mezi-trojici-nejlepsich-v-cesku.html

RV1700733/01
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Značení jízdních kol

Městská policie Prostějov v rámci Programu prevence kriminality ve městě
Prostějově pro rok 2017 začne od 1. 9.
2017 zdarma značit jízdní kola a invalidní vozíky syntetickou DNA. V letošním roce bude označeno 200 jízdních
kol a invalidní vozíky dle zájmu. Značení je určeno občanům města Prostějova a bude probíhat na služebně
Městské policie Prostějov, Havlíčkova ul. č. 4. vždy v pondělí a ve středu
od 8.00 h do 11.00 h a od 12.00 h
do 15.00 h. V případě zájmu o značení,
je třeba objednat se k této službě přes
objednávkový systém na webových
stránkách města Prostějova www.
prostejov.eu, který bude spuštěn od 1.
8. 2017, bez objednání nebude možné
značení provést.
Ke značení je třeba s sebou vzít
očištěné jízdní kolo/invalidní vozík
určené ke značení, občanský průkaz, doklad o způsobu nabytí jízdního kola/invalidního vozíku, popř. je
možné jej na místě nahradit čestným
prohlášením.
Forenzní značení syntetickou DNA
je moderní metodou prevence majet-

kové trestné činnosti. Syntetická DNA
je netoxická, zdravotně nezávadná
látka, která je po zaschnutí pouhým
okem neviditelná a bez viditelného
poškození je neodstranitelná.
Upozorňujeme, že vzhledem
k technologii materiálu nebude možné značit jízdní kola či invalidní vozíky za deštivého počasí a při teplotách
pod 10°C. Nelze značit mokré jízdní
kolo/invalidní vozík a je třeba počítat s následnou dobou schnutí, v případě mokrého terénu by mohlo dojít
ke znehodnocení značení.
Informace pro zájemce o značení
budou dále zveřejňovány v letních
vydáních Prostějovských radničních
listů a na webových a FB stránkách
města.
Forenzní značení syntetickou DNA
je podporováno dotačními prostředky
Ministerstva vnitra ČR a finančními
prostředky z rozpočtu Statutárního
města Prostějova.
Bc. Gabriela Petrželová,
manažerka prevence kriminality,
Magistrát města Prostějova

Blokové čištění města červenec/srpen 2017
18.07. – blok 40

22.08. – blok 47

Za Drahou, Průmyslová včetně kruhového objezdu, Průmyslová zóna B, Rovná, Rovná
cyklostezka, Rovná slepé rameno, Rovná slepé rameno cyklostezka

J. V. Myslbeka, Norská, Švýcarská, Finská, Francouzská, Belgická, Italská, Holandská,
Anglická, sídl. Západ – parkoviště, sídl. Západ – cyklostezka, sídl. Západ – vnitroblok

20.07. – blok 41

23.08. – blok 48

J. Hory, M. Majerové, M. Pujmanové, M. Pujmanové – parkoviště, M. Pujmanové –
vnitroblok, Krumlovského, Kopečného, Z. Wintra, Vrahovická pravá strana (křižovatka
Průmyslová – most Romže), Vrahovická slepá ul. před mostem vpravo

Sídl. svobody – vnitroblok (blok 2–16), Sídl. svobody – parkoviště (blok 2–15),
Anenská, Sídl. svobody – parkoviště a komunikace (blok 9–11), Sídl. svobody – komunikace a parkoviště (blok 8), Sídl. svobody, U sv. Anny, cyklostezka U sv. Anny – Sídl.
svobody, parkoviště U sv. Anny (H&Z)

25.07. – blok 42
sídl. Svornosti, sídl. Svornosti – parkoviště, Kpt. J. Nálepky (Tovární – J. Rokycany),
Smetanova, Zátiší, B. Martinů, V. Talicha, Tovární (Vrahovická – Říční), Tovární – parkoviště, Zátiší – plocha, Říční, Vrahovická (železniční přejezd – Smetanova)

26.07. – blok 43

24.08. – blok 49
Sídl. svobody – vnitroblok (blok 17–21), Sídl. svobody – parkoviště (blok 18–21),
Plumlovská (Jungmannova – kruh. objezd), Jungmannova parkoviště, Jungmannova
(Plumlovská – Česká), cyklostezka

25.08. – blok 50

Česká, Šlikova, Krátká, Rostislavova, Mánesova, Máchova, Riegrova, Brandlova, Jungmannova (Česká – Šmeralova), Mlýnská, Mlýnská – parkoviště

Zahradní, Luční, K Rybníku, Ovocná, Průchodní, Slunečná, Jabloňová, Vřesová, Třešňová

27.07. – blok 44

29.08. – blok 51

Krasická (Drozdovice–Moravská), V Polích, Dr. Uhra, V. Škracha, Javoříčská, J. Kučery,
Vícovská, J.Kaštila

nám. J. V. Sládka, Foerstrova, Esperantská, Duhová, R. Těsnohlídka, G. Preisové,
Na Brachlavě, E. Krásnohorské, Stroupežnického

15.08. – blok 45

30.08. – blok 52

Moravská – vnitroblok a parkoviště (Krasická – MŠ), Moravská – vnitroblok – parkoviště (Moravská 83–85), Krasická (nová zástavba, Moravská – Západní), Krasická
(Moravská 1–12), Krasická (Moravská – Západní), Drozdovice (Určická – Krasická)

Čechovická, Lipová, 5. května (Čechovická – Družební), Javorová (Žitná – 5. května),
Ječná, Na Blatech (Čechovická – Družební), V Zahradách, Růžová, Jasanová, Ovesná,
Kaštanová, Habrová

17.08. – blok 46

31.08. – blok 53

Moravská (Krasická – Moravská po parkoviště vnitroblok č. 83), Západní, Moravská –
plocha u Galy, Západní – parkoviště, Západní – odbočka ke garážím za ul. J.V.Myslbeka, Generála Kraváka, Kelčická, Brodecká

Na Blatech (Družební – Domamyslická), 5. května (Družební – Domamyslická), Borová,
Žitná, Žitná cyklostezka, Družební, Karafiátova, Šípková, Šeříková, Jasmínová, V Loučkách, Na Splávku, Za Humny, Pod Vinohrádkem, Domamyslice – u kapličky, Ořechová,
Akátová, Lísková, Olšová, Domamyslická komunikace SSOK vč. kruhového objezdu
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Národní dům získá staronové vitráže
Rada města Prostějova se
shodla na zadání výběrové řízení,
prostřednictvím systému PPE,
na výrobu vitráže v divadelním
sále Národního domu
v Prostějově.
Vše má proběhnout v souladu s návrhem akademického malíře Jana
Jemelky. Dokončený návrh je v souladu s původním koncepčním světelným a výtvarným řešením Jana
Kotěry. Výběrové řízení bude, prostřednictvím systému PPE na výrobu vitráže zadáno tak, aby došlo
k její instalaci v červenci až srpnu
2018. Vše také odsouhlasily příslušné orgány památkové péče.
„Vitráže zde v minulosti byly. Nám
se ale pouze dochovaly dobové projektové nákresy v černobílém provedení,
ve kterých je jen schematicky naznačena dekorativní výzdoba vitráží.
Samotné vitráže bohužel nemáme,“
vysvětlil před časem první náměstek
primátorky Zdeněk Fišer s tím, že jde
snahu o návrat ke kořenům.
„Místa, kde byla v minulosti tato
díla umístěna, jsou dnes zazděná. Konkrétně se jednalo o elipsu
na stropě divadelního vestibulu
a lunetu nad balkonem divadelního

sálu,“ doplnil Fišer. Jedná se o dílčí
akci spadající pod komplexní projekt Národní dům v Prostějově, která bude řešena v rámci dotací ITI
Olomoucké aglomerace.

Zimní stadion v budoucnosti
čeká rekonstrukce
Příprava na rekonstrukci zimního
stadionu běží naplno. Znám je již
dodavatel na první stupeň projektové dokumentace pro územní a stavební řízení. Jeho výběr na svém posledním jednání odsouhlasili radní
města Prostějova.

„Ve výběrovém řízení na vypracování projektové dokumentace byla
jako ekonomicky nejvýhodnější vyhodnocena cenová nabídka společnosti BFB studio s.r.o., Praha s cenou ve výši 1.8 milionu korun bez
DPH. V novém bude v budoucnosti
tréninková hrací plocha a sociální
zázemí,“ nastínil první náměstek
primátorky Zdeněk Fišer.
Projektová dokumentace na rekonstrukci zimního stadionu má být
hotova do konce letošního roku.
-kaa-

Město pokračuje ve snižování světelného znečištění
Další krok v regulaci světelného
smogu se dotkne budovy radnice
a Národního domu.
Mezi hlavní zdroje světelného
znečištění ve městech patří nevhodné osvětlovací soustavy, osvětlené
architektonické památky, billboardy
a svítící reklamy. Město Prostějov
se v rámci oblasti údržby veřejného
osvětlení postupně zaměřuje na problematiku snižování světelného
znečištění ve městě, tzv. světelného
smogu.
„Postupně vyměňujeme nevhodná svítidla veřejného osvětlení typu
„koule“, které vytvářejí značnou
úroveň světleného znečištění. Tento
typ se používá v centru města, kde
se zcela záměrně osvětlují přilehlé
fasády historických budov. Použití těchto svítidel v ostatních ulicích
a na sídlištích je zcela nevhodné, kromě světelného znečištění také
obtěžuje obyvatele svícením do oken
přilehlých domů. Nadbytečné světPROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

lo negativně ovlivňuje u většiny lidí
kvalitu spánku a tím i zdraví,“ uvedl
náměstek primátorky Jiří Pospíšil.
Ve městě postupně probíhá výměna
těchto svítidel za svítidla typu OCP
se sodíkovou výbojkou, kde je světelný tok směrován do dolního poloprostoru tak, aby osvětloval chodník nebo silnici.

V Prostějově je z architektonických památek osvětlována reflektory budova Nové radnice a Národní
dům, kde část světelného paprsku
jde mimo budovu a zbytek se odráží
zpět od fasády.
„Po půlnoci budeme spínacími
hodinami tyto reflektory vypínat.
V tento čas se v centru města nepohybují stovky nebo tisíce turistů tak,
jako třeba v Praze, tudíž nepředpokládáme negativní vliv na zdejší cestovní ruch. Budova radnice zůstane
osvětlena pouze reflektory na fasádě
budovy, které svítí na plášť budovy,“
vysvětlil Pospíšil. Náklady na instalaci spínacích hodin jsou vyčísleny
zhruba na 15 tisíc korun.
„Postupná výměna zbytků těchto
svítidel v ulicích města a na sídlištích bude dokončena do konce roku
2018, ale zdůrazňuji, že mimo lokality, kde je plánována revitalizace,“
uzavřel Pospíšil.
-kaa-

KRÁTCE

Město nechalo obnovit
historické sloupy
veřejného osvětlení
Při obnově se na sloupy doplňovaly odlitky znaku města.
Třicítka chybějících odlitků,
které slouží jako dvířka k elektrické výzbroji sloupu, už opět
doplňuje osvětlení. Město se
tak postaralo, kromě obnovy,
o zachování zbytků historických
sloupů, které jsou významným
estetickým a funkčním technickým zařízením ve městě.
„Chybějící znaky jsme instalovali v ulici Svatoplukova, Olomoucká, Kostelecká a u budovy
zámku. Poté následoval jejich
nátěr tmavě šedou barvou, stejnou jako je mobiliář na náměstí
T. G. Masaryka. Ještě objednáme pět těchto odlitků a dalších
pět kusů jako rezervu,“ vysvětlil
náměstek primátorky Jiří Pospíšil.
Formu a odlitky znaku města
vyrobila slévárna Ernst Leopold
s.r.o., Blansko.
„Celkové náklady na výrobu
formy, třiceti kusů znaků s panty a montáž si vyžádala téměř
196 tisíc korun (s DPH). Montáž
znaků na sloupy včetně souvisejících zámečnických prací provedla společnost FCC Prostějov,
s.r.o.,“ dodal Jaroslav Chromek,
vedoucí oddělení údržby odboru
správy a údržby majetku města.
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KRÁTCE

Plán konzultačních dnů
ČESKÉ OBCHODNÍ
INSPEKCE
na druhé pololetí roku
2017
Poradenská služba České obchodní inspekce proběhne vždy
první pracovní pondělí každého
měsíce roku 2017 (červenec –
prosinec) v zasedací místnosti
Odboru rozvoje a investic, kancelář č. 435 ve třetím poschodí
Magistrátu města Prostějova,
Školní 4, a to v níže uvedených
termínech:
Srpen
07. 08. 2017
Září
04. 09. 2017
Říjen		
02. 10. 2017
Listopad		
06. 11. 2017
Prosinec		
04. 12. 2017
Konzultace probíhají v časovém rozmezí od 13:00 do 16:00
hodin.
Bližší informace je možno získat na Odboru obecní živnostenský úřad Prostějov, Školní
4, v přízemí budovy (kanceláře
č. 143–147).

Muzeum kočárů vás
srdečně zve na desátý
ročník Josefkol 2017
pořádaného
o víkendu 22. a 23. července v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem.Začínáme ve 12.00 a přeneseme se do doby večerního
času,kde budou hořet ohně a lampy.Uvidíte mistry 19-řemesel, stavitelé kočárů,mistry opratí,přehlídka kočárů a vozů za doprovodu
hudby. Rytířský turnaj skupiny
Štvanci ,příjezd Julia Troyera.
Program pro celé rodiny po celý
den, občerstvení zajištěno. Srdečně
zve Václav Obr a kolektiv muzea.
Více informací na WWW.HISTORICKEKOCARY.CZ
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Cykloběh 8. ročník v Prostějově 2017
CYKLO-BĚH ZA ČESKOU REPUBLIKU BEZ DROG se zastavil
i v Prostějově dne 14. června v rámci
15. ročníku již po osmé. Je to největší pravidelná protidrogová kampaň spojená se sportem i prevencí
a osvětou. Tato aktivita probíhá
pod záštitou Projektu Zdravé město
Prostějov. Upozorňuje na DLOUHODOBĚ ZANEDBANÉ VZDĚLÁVÁNÍ na poli drogové prevence
a volá po zvýšení DROGOVÉ GRAMOTNOSTI a osvěty v naší zemi.
Nad akcí převzal záštitu Senát Parlamentu ČR. Hlavním organizátorem
je občanské sdružení ŘEKNI NE
DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU.
Sportovce přivítal náměstek primátorky Pavel Smetana, senátorka
Božena Sekaninová i zastupitel Marek Moudrý. V doprovodném programu vystoupil taneční kroužek
dětí ze ZŠ Dr. Horáka, protože tanec
a zpěv jsou také formou boje proti
drogovému nebezpečí. Ve stejném
čase probíhaly besedy o nebezpečí
drog na šesti školách v našem městě
i regionu. Významným momentem
bylo podepsání Charty boje proti drogám. Po podpisu cykloběžci
pokračovali směrem na Vyškov.
Na trase je až na kraj našeho města
podpořili svým během nejen studenti Soukromé odborné školy podni-

kání a obchodu, ale i přítomní politici a z důvodu bezpečnosti i vozidlo
strážníků městské policie. Studentky

Střední zdravotnické školy zajišťovaly jako vždy zdravotní hlídku. -adFota:web

Nové variabilní symboly pro platby nájemného
a služeb. Možnost platby na pokladně magistrátu
Pro správné a hospodárné nakládání
s pohledávkami města vůči nájemcům bytových a nebytových prostor
realizovalo statutární město Prostějov a Domovní správa Prostějov,
s. r. o. nový postup pro evidenci
a účtování pohledávek z nájemného.
Statutární město Prostějov jako
majitel těchto pohledávek musí mít
veškeré informace k těmto pohledávkám, a to z důvodu správného
účtování, zdanění a zajištění vymahatelnosti. Proto město přistoupilo
k zavedení elektronického přenosu
pohledávek mezi softwarovou evidencí Domovní správy Prostějov,
s. r. o. a účetním softwarem města.
Nájemci platí přímo na účet statutárního města Prostějova a platby
budou párovány s předpisy nájem-

ného v rámci účetnictví města, proto
musí nájemci pro správné párování
platby a předpisu nájmu používat
přidělený variabilní symbol,
který bude každému nájemci
předán na novém výpočtovém
listu k 1. 7. 2017.
Nový variabilní symbol má
tuto podobu 9020XXXXXX pro
byty, 9021XXXXXX pro nebytové prostory a 9022XXXXXX
pro platební kalendáře (X udává pořadové číslo jednotlivého
nájmu).
Nájemci ho budou využívat
pro platby od 1. 7. 2017. Při
platbě je třeba používat platný
přidělený variabilní symbol.
Pokud nebude platba identifikována správným variabilním

symbolem, nedojde k řádnému
zaplacení a platba bude vrácena jako mylná.
Pro zajištění hotovostních plateb
město nabízí nájemcům možnost platit jako dosud na pokladně Domovní
správy Prostějov, s. r. o. (v pondělí
a ve středu v době od 8.00 do 11.30
a od 13.00 do 16.00 hodin) a nově
i na hlavní pokladně magistrátu
tj. na finančním odboru (pondělí, středa od 8.00 do 17.00,
úterý, čtvrtek od 8.00 do 16.00,
pátek od 8.00 do 14.00). I při
platbě v hotovosti je třeba použít správný variabilní symbol.
Tímto postupem chce město zajistit lepší výběr nájemného a omezit možnost exekucí vůči nájemcům
města. 
FO
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INZERCE
ATRIUM (přízemí)
Hlaváčkovo nám.1
Prostějov

Přední český výrobce venkovních žaluzií hledá nové zaměstnance na pozice:

Popis práce:
obsluha strojů na výrobu
žaluzií
Nabízíme:
a příjemné pracovní
prostředí, zázemí stabilní
společnosti,
a dlouhodobou perespektivu, práce v mužském
kolektivu, na plný
a úvazek ve 2-směnném
provozu (7,5 hod. Směny –
ranní, odpolední),
a mzdové podmínky
podle výkonnosti od 120
Kč do 140 Kč/hod. brutto.

MONTÉR
V TERÉNU

Popis práce:
instalace žaluzíí u zákazníka
Očekáváme:
a střední vzdělání s
výučním listem, znalost
Vyhl.50/1978 Sb. minim.
§ 6, manuální zručnost,
pečlivost, zodpovědnost,
samostatnost
Nabízíme:
a pracovní poměr na
plný úvazek, mzdové
podmínky podle
a výkonnosti od 120 Kč
do 150 Kč/hod.brutto.

Pro naše klienty hledáme

LAKÝRNÍK
PRÁŠKOVÉ
LAKOVNY

Ing. Zuzana Kučerová
tel.: 774 409 430

Očekáváme:
a chuť pracovat ve
2-směnném provozu
(7,5 hod. Směny – ranní,
odpolední), manuální
zručnost, pečlivost,
zodpovědnost,
Nabízíme:
mzdové podmínky podle
výkonnosti od 120 Kč brutto.

BYTY, DOMY, POZEMKY
Chcete dobře a rychle prodat
vaši nemovitost?
Obraťe se na profesionály
Prodávajícím nabízíme kompletní
servis zdarma!

Ing. Marie Vymazalová
tel.: 774 421 818

www.vnb-reality.cz

RV1700755/02

MONTÉR
DO VÝROBY

AUTORIZOVANÝ PRODEJCE V PROSTĚJOVĚ
(VČETNĚ DALŠÍCH POJIŠTĚNÝCH CK)

CESTOVNÍ AGENTURA AMIMA
Navrátilová Anna

Tel: + 420 731 612 833

RV1701046/01

ŽALUZIE NEVA s.r.o.
Háj 370 798 12
Kralice na Hané

Trávnická 2 (st. poliklinika), 796 01 Prostějov
tel.: 582 330 655, 773 330 654,
mimako1@seznam.cz
www.amima.cz

RV1700586/03

12 LET JSME TU PRO VÁS

V případě Vašeho zájmu o nabízené pracovní
místo zašlete svůj životopis na e-mail: navratilova@nevapv.cz

Průmyslová 5
796 01 Prostějov

Hledá nové kolegy na pozice :
• OBSLUHA HLOUBIČKY
• SEŘIZOVAČ VSTŘIKOLISŮ
• MANIPULANT VE VÝROBĚ
• OBSLUHA LISU – MONTÁŽNÍ DĚLNICE
• OBCHODNĚ TECHNICKÝ MANAŽER
KONTAKT:
eva.hrubanova@kp-kopro.cz
tel: 582 336 430, 731 152 542

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

RV1701060/01
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PUBLICISTIKA

ČAJOVNA POD
POKLIČKOU

KRASICKÁ 59,
796 01 PROSTĚJOV – KRASICE

www.cajovnapodpoklickou.cz
Sledujte
pozorně
naše webové stránky.
Vážení a milí přátelé
naší čajovny,
nastal čas užívání si slunečných
dní spojených nejen s radostnými zážitky, ale také s obdobím
odpočinku a relaxace. Náš kulturní program, který pro Vás
po celý rok s láskou připravujeme, bude pro období prázdnin přerušen a opět znovu zahájen v měsíci záři. Můžete si
tak v klidu vychutnat letní čas
a nic Vám z našich programů
neuteče. Počkáme na Vás, až
se vrátíte z dovolených a těšíme se opět s Vámi na viděnou.

Ohlédnutí za úspěšnou sezónou
Francouzského divadla
Cyrilometodějské
gymnázium
v Prostějově jako osmileté gymnázium klade na výuku cizích jazyků
velký důraz.
Jednou z méně tradičních forem jazykové praxe se od roku 2001
na naší škole stal kroužek Divadélka
ve francouzštině.
Každým rokem se připravuje nový
repertoár, na kterém spolupracují
sami studenti, včetně výběru a zhotovení kostýmů, kulis a rekvizit. S nastudovanou hrou pak vystupují na festivalech frankofonních divadel u nás
i v zahraničí. Pravidelně se účastní
např. festivalu v Saint Malo ve Francii, kde po boku studentských divadel
z mnoha zemí celého světa absolvují
několik dní plných workshopů, přednášek, vlastních vystoupení a rozborů jednotlivých představení, aby pak
na závěrečném galavečeru předvedli
v plné síle, co umí. Naši studenti bývají často oceňováni za originalitu a výbornou výslovnost. Nejednou jejich
vystoupení provázel potlesk „standing
ovation“, což nebývá na těchto soutěžích běžným jevem.
Letos se představili ve dvou jednoaktových hrách. Ti mladší převedli hru Claude Hussona – C´était
mieux maintenant (Teď to musí být
lepší), která si kladla otázku: Byly
školy dříve lepší než v dnešní době?
Co se změnilo, studenti, učitelé nebo
rodiče? V podání starších studentů souboru mohli diváci shlédnout
bláznivý kousek „Pórek je ve výtahu“
(Le poireau est dans L´ascenceur),

V červenci bude v Mozaice probíhat omezený prázdninový
provoz a v srpnu máme úplně zavřeno.
Z našich pravidelných aktivit můžete v červenci navštívit pondělní Multikulturní klub rodičů a dětí:
Pondělky 9.30–11.30 – program pro rodiče s malými
dětmi Vám rozšíří obzory, zatímco Vaše děti si zlepší své
sociální, pohybové, hudební a manuální schopnosti. V červenci proběhne 3. 7., 10. 7., 17. 7., 24. 7.
V roce 2017 realizujeme v Mozaice dva projekty – Multikulturní klub rodičů a dětí a Integrační aktivity pro cizince.
Projekt Multikulturní klub rodičů a dětí zahrnuje pondělní dopolední kluby rodičů a dětí, kde probíhají rodičovské
diskusní skupiny s hlídáním dětí. Dále sem spadá úterní
podvečerní vzdělávání pro rodiče a další rodinné příslušníky
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ve kterém není nouze o převratné
vědecké objevy, tajné agenty, tajemné události, které naruší jinak tichý
dům s jeho výstředními obyvateli.
Po velkém úspěchu ve Francii dostal soubor pozvání k opětovnému
vystoupení v kanadském Quebecku
v příštím roce.
Vedení školy podporuje všestranně činnost divadélka, ale jsme rádi,
že v letošním roce jsme se dočkali
i ocenění z Olomouckého kraje formou příspěvku z rozpočtu na účast
souboru na festivalech a prezentaci

souboru na tuzemských akcích – Večeru francouzského divadla v Prostějově, účast na přehlídkách studentských divadel v Brně a v Praze, které
pořádá Francouzský institut. Rovněž
statutární město Prostějov podpořilo
činnost divadélka dotací z rozpočtu
města. Je to velké povzbuzení pro
další činnost a zároveň i reprezentace
města Prostějova i celého Olomouckého kraje v mezinárodním měřítku.
Jitka Hubáčková,
foto archív CMG
redakčně zkráceno

(semináře, besedy, kurzy) také s hlídáním dětí. Dvakrát ročně probíhají Adaptační kurzy pro rodiny před vstupem dítěte
do mateřské školky.
Tento projekt byl v letošním roce podpořen MPSV, Olomouckým krajem a Statutárním městem Prostějov.

Těšíme se na setkání s Vámi po prázdninách!

Projekt Integrační aktivity pro cizince přináší široké veřejnosti (bez ohledu na národnost) možnost strávit každý
čtvrteční podvečer v Čajovně.

Aktivity projektu Multikulturní klub rodičů a dětí jsou podpořeny z dotačního programu Rodina (MPSV),
dále je podpořil Olomoucký kraj a statutární město Prostějov.

Chtěli bychom tímto poděkovat za letošní finanční podporu všem zmíněným donátorům.
Děkujeme také účastníkům našich aktivit za přízeň a přejeme krásné prožití léta ve zdraví a načerpání nových sil!

Adresa: Raisova 1159, Prostějov, bližší info: Mgr. J. Rozehnalová 776 347 021, mozaika@zebrik-os.cz,
FB: mozaika.multikulturni.centrum, www.zebrik.org

Aktivity projektu Integrační aktivity pro cizince podpořilo
statutární město Prostějov a Olomoucký kraj
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY
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Vzpomínka na Jiřího Budaře
Dne 23. května ve věku 80 roků zemřel prostějovský rodák Jiří Budař.
Celým jeho životem se prolínala
hudba-jazz, swing, pop i dechovka.
V Prostějově hrál na trubku ve velkém
tanečním orchestru pod vedením Miloslava Milotínského. Hrával i v dal-

Poctivci existují!
Dnes (14. 6. 2016 – pozn. red.) se
mi stala neuvěřitelná věc. Kolem půl
desáté dopoledne jsem byl nakoupit
„na kopečku“ v Dolní ulici. Jsem už
starší, invalidní člověk a měl jsem
plné ruce nákupu. Na kapotu vozidla
jsem si v roztržitosti odložil peněženku se všemi penězi, doklady, platební kartou a odjel s nákupem domů.
Během 15 minut zvonil u mých dveří
asi 40–45 letý muž, který mi zapomenutou peněženku velmi ochotně

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

ších prostějovských
kapelách – Jaromír
Kaňák,
Jaroslav
Blažík, Sadovský,
Šubčík,
Kravák.
V těch letech úspěšně dokončil 4letou
Obchodní
akademii a pak začal
studovat na AMU
v Brně. Po jejím
absolutoriu
šel
na 2 roky na vojnu
do Prahy, kterou
odsloužil opět jako
muzikant, v AUS VN v Tanečním orchestru vedeným Pavlem Bayerlem.
Setkal se tam s řadou známých umělců – Jiřím Grossmannem, Milanem
Drobným a mnoha dalšími. Potom
se odstěhoval do Brna, kde zůstal až
do konce života. Byl zaměstnán v rozhlasovém orchestru Studio Brno, dále

přivezl až domů. Jakoukoli odměnu
odmítl vzít s tím, že jsme lidé a máme
si pomáhat. Byl jsem ze všeho tak
rozrušen, že jsem se ho ani nezeptal
na jméno. Chtěl bych tomuto člověku
upřímně poděkovat alespoň prostřednictvím Prostějovských radničních
listů. Zjištění, že existují poctiví a nezištně pomáhající lidé, je pro mě velmi
příjemné. Hlavně proto, že neustále
čteme a slyšíme, jak kdo koho ošidil či
poškodil. Takže, ještě jednou tomuto
poctivému muži děkuji!
Jiří Suchánek, Prostějov

Prázdninová
otevírací doba ICM

Po dobu letních
prázdnin bude ICM
Prostějov otevřeno pondělí–
čtvrtek od 10.00 do 16.00 hod.,
pátek zavřeno. Od 24. července
do 11. srpna bude ICM Prostějov
z provozních důvodů zavřeno.
Aktuální informace vždy najdete
na našich stránkách
www.icmprostejov.cz.

AKCE PLÁNOVANÉ
NA ČERVENEC
ICM na Setkání všech generací

pak u Velkého smyčcového orchestru
Čs. rozhlasu v Brně. Hrával také s orchestrem Erika Knirsche a s dechovou
hudbou Starobrněnská 12. Když po
r. 1989 rozhlasový orchestr přestal existovat, učil hudební výchovu
na různé hudební nástroje na škole
ještě i v důchodě. Vzpomínala sestra

Marie Strakerlová.

OZNÁMENÍ
Lazariánský servis – půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, Prostějov,
Hacarova 2, nabízí k zapůjčení
polohovací lůžka, ortopedické
vozíky, chodítka, francouzské
hole, WC křesla a další. Informace na tel. č. 776 054 299
pouze pondělí – čtvrtek (15:00–
18:00) nebo na e-mail: Vladimira.Zapletalova@seznam.cz.

Ve čtvrtek 20. července se ICM
Prostějov zúčastní Setkání
všech generací, které pořádá
Prostějovská koalice neziskových
organizací PRKNO. Akce se koná
v rámci Prostějovského léta.
Těšíme se na vás v podvečerních
hodinách na našem stánku
na nám. T. G. Masaryka
v Prostějově.

Prázdninové herní úterky

Každé prázdninové úterý (od 4.
července do 18. července a od 15.
srpna do 22. srpna) budou
v ICM probíhat herní odpoledne,
a to vždy od 13.00 do 16.00 hod.
Přijďte si zahrát hry, které znáte,
a naučit se ty, které neznáte.

Průkazy ISIC Scholar, ISIC a ITIC
Chcete využívat slevy a výhody,
které vám zajistí průkazy ISIC
Scholar (žáci), ISIC (studenti)
nebo ITIC (pedagogové) –
v Prostějově, na cestách v ČR
i v zahraničí? Kartu si můžete
vyřídit na počkání v ICM
Prostějov, Komenského 17
v otevírací době. Informace
o tom, co potřebujete k vyřízení
karty, a naši otevírací dobu
najdete na našem webu
www.icmprostejov.cz.

WWW.PROSTEJOV.EU
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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 stránkách
útulku: http://www.olomouckyutulek.cz
Evid. č. 4833 (Riga) – fena kříženec,
nalezena dne 7. 5. 2017, místo nálezu: ulice Kralická

Evid. č. 4838 (Pom)
– pes kříženec, nalezen dne 21. 5. 2017,
místo nálezu: ulice
Kojetínská

Evid. č. 4867
(Perun) – pes
stafordšírský teriér, nalezen dne
26. 5. 2017, místo nálezu: ulice
Kostelecká

Strážníci denně pracují
s rizikovými skupinami lidí,
mezi nimiž se nejrůznější
nákazy šíří velmi rychle,“ Navíc
tráví v interiérech služebních
vozů opravdu dlouhý čas
a mnohdy není prostor ani čas
na případnou hygienu.
Nano titanový nástřik, který byl
proveden ve služebních vozidlech
MP, funguje na všechny mikroorganismy a dokáže dlouhodobě výrazně snížit bakteriální znečištění
interiérů až o osmdesát procent.
Dodavatel služby garantuje účinnost po dobu nejméně dvou let.
Ihned po ošetření interiéru služebního vozu se spustí oxidační
procesy, kdy jsou mikroorganismy
při kontaktu s ošetřenými plochami ihned degradovány. Toto vše se
děje neustále v interakci se světlem
24 hod denně, 24 měsíců. Samotná

aplikace – ošetření interiéru vozu,
trvá asi 9 minut.
Bezprostředně po aplikaci – pár
minut – může být vozidlo dále používáno pro služební účely.
Pro nástřik se používá velmi pokročilý nano materiál z Japonska,
který je vyspělejší, než cokoliv jiné-

ho. Materiál se již využívá v nemocničním prostředí i sanitních vozech.
Díky eliminaci bakterií se odstraní i nepříjemné pachy v interiérech
aut a nemalou přidanou hodnotou je
i ta skutečnost, že se ošetřené plochy
velmi dobře udržují čisté, protože odpuzují mastnoty a nečistoty. -mp-

Pozor na falešné energetiky a podvodné prodejce

Evid. č. 4861
(Valinka) –
fena křížence,
nalezena dne
26. 5. 2017,
místo nálezu:
ulice Dolní
Evid. č. 4860 (Vilém) – pes kolie,
nalezen dne 26. 5. 2017, místo nálezu: ulice Dolní

Evid. č. 4866
(Peka) – fena
křížence, nalezena dne 28.
5. 2017, místo
nálezu: ulice
Jasmínová
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Strážníky ochrání před infekcemi
nanotechnologie, speciální nástřik
zlikviduje bakterie, viry, plísně
i nepříjemné pachy
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V uplynulých týdnech došlo v sousedním přerovském okrese k několika
případům, kdy byli senioři okradeni
přímo ve svém bytě, či domě. Z toho
důvodu Policie ČR vydává toto varování i občanům obcí okresu Prostějov.
Scénáře těchto případů jsou vždy
velice podobné: u dveří zazvoní muž
vydávající se za pracovníka společnosti dodávající plyn, elektřinu či
vodu. Poté, co je vpuštěn do bytu
předstírá kontrolu zařízení či faktur nebo smluv na jejich dodávku.
Během této doby požádají seniora
o sklenici vody, spolupráci při kontrole zařízení, další doklady či přímo o peníze v případě, že důvodem
návštěvy má být vrácení přeplatku.
Během návštěvy pak využijí nepozornosti seniora a byt nenápadně prohledají a cenné věci odcizí.
Druhou nejčastější legendou je
vydávání se za vnoučata, či za jejich
kamarády. V těchto případech pacha-

telé využívají strachu seniorů o své
potomky.

Preventivní rady:
a n
 ikdy neotvírejte cizím a předem neohlášeným lidem
a na dveře si pořiďte bezpečnostní řetízek a používejte ho
a nemějte doma větší množství
peněz. Ty patří do banky. V případě požáru, či vloupání o ně
můžete snadno přijít
a nikomu cizímu se nesvěřujte
o cennostech, které doma máte
protože si zloději často předem
tipují své oběti, pokuste se jim neprozrazovat, že jste staršího věku (například v současnosti méně užívaným
jménem), či že žena žije v bytě sama.
Například na jmenovku na zvonek či
poštovní schránku umístěte neutrální
příjmení, než ženské jméno (příklad:
přestože žije žena sama, je bezpečnější
označení Novákovi než Jenovéfa Nováková…)

pokud vás zástupce firmy (E-on,
RWE – Inoggy, Veolia) v místě bydliště navštíví, chtějte vidět služební
průkaz a pokud není návštěva předem ohlášená, nejprve si ji telefonicky
u firmy ověřte. Teprve poté můžete
pracovníka vpustit do bytu k instalovanému zařízení (elektroměr, plynové spotřebiče apod.). Zástupce jiných
firem domů raději vůbec nepouštějte
nikdy se nenechte tlačit do žádných rozhodnutí, vše si dobře v klidu
promyslete a zvažte poradu s rodinnými příslušníky (když zástupci firmy
řeknete, že takové rozhodnutí nemůžete udělat sami, ale musíte se poradit, minimálně vám to dá čas si věc
pečlivě promyslet)
udržujte dobré vztahy se sousedy.
Nikdy nevíte, kdy budete potřebovat
jejich pomoc
pokud zaznamenáte pohyb podezřelých osob v okolí, vždy kontaktujte
policii.
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

RADNÍ, ZASTUPITELÉ

Protikuřácký zákon
Dne 31. 5. 2017 vešel v platnost zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví
před škodlivými účinky návykových
látek. Ten zakazuje kouření například v restauracích, školách nebo
v nemocnicích. Nově si kuřáci nezapálí ani na nástupištích zastávek
veřejné dopravy. Doposud se zákaz
kouření vztahoval jen na zastřešené
zastávky. Nyní zákaz platí v prostoru
třiceti metrů před označníkem zastávky a pěti metrů za ním ve směru
jízdy. K tomuto pětatřicetimetrovému pásu je nutné přičíst ještě pět
metrů na šířku. Další zákaz se týká
vnitřních prostor restaurací a barů
– tedy všech míst, kde se podávají pokrmy určené k přímé spotřebě. Za takové pokrmy se považují
také nápoje. Zákaz se nevztahuje
na vodní dýmky. Kouření je povoleno na zahrádkách restaurací. Další
zákaz kouření se týká zoologických
zahrad. Zde je kouření povoleno
jen ve vnějších prostorách vyhrazených pro kouření. Zákaz kouření se
rozšířil také ve zdravotnických zařízeních, a to i na prostory související
s jejich provozem. Výjimku v tomto
případě tvoří kuřárny na psychiatrických odděleních, kde je kouření povoleno. Prostory pro kouření
vzniknou i na letištích a v obchod-

ních centrech. Školy, kina, divadla,
koncertní nebo výstavní síně či sportovní haly možnost zřídit si kuřárnu
nemají. Stejně tak se nebude smět
kouřit na místech, kde se koná např.
ples, koncert či diskotéka.
Alkoholické nápoje se nesmí prodávat nebo podávat osobě mladší 18 let, osobě, u které
je předpoklad, že bude vykonávat činnost, při níž může ohrozit
zdraví lidí nebo poškodit majetek,
osobě zjevně ovlivněné alkoholem
nebo jinou návykovou látkou. Zakazuje se prodávat alkohol prostřednictvím prodejního automatu, ve zdravotnických zařízeních,
ve školách a školských zařízeních,
na stáncích s výjimkou stánku
s občerstvením a příležitostného prodeje. Dále na akci určené
převážně osobám mladším 18 let,
v zařízeních sociálně právní ochrany dětí, v dopravním prostředku
určeném pro veřejnou hromadnou
dopravu osob s výjimkou dálkové,
železniční, letecké, vodní dopravy. Alkoholické nápoje se nesmějí
prodávat na veřejnosti přístupné
sportovní akci, s výjimkou alkoholického nápoje obsahujícího nejvýše 4,3% objemová etanolu a vína.
-ter-

VÝLETY PRO SENIORY V ČERVENCI
Nabídka výletů pro seniory počítá
s tím, že část prázdnin tráví senioři s vnoučaty, takže je budou chtít
vzít možná s sebou. A kam tedy
pojedeme?

3. 7. – pondělí –
Aquland Moravia
– na programu je celodenní koupání v moderním areálu poblíž
vodní nádrže Nové Mlýny

13. 7. – čtvrtek
Býčí skála – Olomučany –
Rudice
Dopoledne se podíváme s průvodcem do jeskyně Býčí skála, která
není běžně přístupná veřejnosti.
Je proto potřeba si vzít dobrou
obuv a také vlastní osvětlení. Odpoledne nás čeká prohlídka muzea
vyhlášené olomučanské keramiky
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a Rudice. V Rudici je větrný mlýn
a poblíž obce lom Seč.

15. 7. – sobota
Památník písemnictví Rajhrad
a Meruňkobraní Židlochovice
Prohlédneme si Památník písemnictví a areál benediktinského
kláštera, ve kterém památník sídlí.
Odpoledne pak v nedalekých Židlochovicích navštívíme meruňkobraní. Čeká nás plno dobrot, ukázek a také kulturní program.

18. 7 – úterý
Dolní Kounice – klášter Rosa
coeli a zámek
Magická zřícenina kláštera působí
na citlivější jedince pozitivní energií. Místní zámek je v soukromém
vlastnictví, ale po dohodě se tu
provází. Dolní Kounice mají ale

Zaplaveme si?
Nejen městské zastupitelstvo, ale
hlavně veřejnost v současné době
čeří hladinu mínění všech: “Co bude
s lázněmi? A v novém bazénu u Aquaparku si zaplaveme? Délka bazénu
50 nebo 25 metrů a jaká šířka, kolik
drah? „Mnoho otázek, zatím není
rozhodnuto. Za náš Klub KDU-ČSL
začnu od začátku. Byť nám není úplně jasné, proč by lázně se stávajícím
bazénem měly končit, přijde možná
doba, kdy další úpravy ve stávajícím
bazénu budou ekonomicky náročné.
Aktuálně se tedy nabízí pro výstavbu zastřešeného bazénu prostor v areálu aquaparku – no proč ne? Je to
dobré místo pro výstavbu a propojením se stávajícím komplexem mohou
lidé jen získat. Co se týká velikosti bazénu, jsme za KDU-ČSL jednoznačně
pro 50ti metrovou délku bazénu s 10
drahami, tedy o šířce 25 m. Pořizovací
investice bude výraznější, ale určitě se
to Prostějovanům i lidem v okolí vrátí a vyplatí. Zjistila jsem, že už v roce
1962, kdy se stavěly lázně, byla úvaha
udělat je v 50 m délce. Ale dle mých informací příčinou, proč se tak nestalo,
bylo rozhodnutí městského architekta, kterému nezapadala do koncepce
poloha lázní podélně vystavěných,
pokud by se jednalo o 50ti metrový
bazén, ne napříč, jak lázně stojí dnes,
s délkou bazénu 25m.

Vzrostl však počet sportovců různých věkových kategorii, také počet
druhů vodních sportů. Neměli bychom zapomínat i na povinné plavání,
které bude pro všechny základní školy
nutné zajistit formou výuky už od září
letošního roku. 50ti metrový bazén
se dá jistě rozdělit formou klasických
dráhových „šnůr“, jak je běžné v jiných bazénech.
Otázkou budou jistě provozní náklady a též vstupné do plaveckého
bazénu. Náklady na plochu, jak bylo
uvedeno v tisku, jsou u většího bazénu na m2 nižší než u bazénů menších,
samozřejmě vlastní provoz je o něco
dražší u 50ti metrového bazénu, než
u pětadvacetimetrového. Vstupné by
mělo být dostupné pro všechny věkové i příjmové kategorie, určitě by
bylo možno využít permanentek, tak
aby radost z pohybu ve vodě nekazila
představa, kolik jsme museli za početnější rodinu zaplatit.
Co říct závěrem? Pro občany, ať již
jsou aktivními plavci nebo jen rekreačními, by bylo určitě lepší schválit
výstavbu 50ti metrového bazénu s počtem deseti drah a šířkou 25 metrů
v areálu stávajícího aquaparku. Bazénu, který by byl dostupný široké veřejnosti. Prostějov si takový plavecký
bazén určitě zaslouží.
MVDr. Zuzana Bartošová –
zastupitelka KDU-ČSL
Prostějov

další drobné památky a jsou vinařskou oblastí vyhlášenou pěstováním Frankovky, takže na programu bude i procházka po okolí, či
posezení u vínka.

20. 7. – čtvrtek
Svatý Hostýn a Muzeum
kovářství Holešov
každoroční návštěva poutního
místa bude mít tentokrát malou
změnu. Hned dopoledne zamíříme
na Hostýn, kde také poobědváme
a odpoledne se podíváme do Holešova. Je zde nová, velmi zajímavá
expozice – Muzeum kovářství. Čas
bude i na procházku po městě či
po zámecké zahradě.
Na všechny výlety se můžete
hlásit na nové prodejně v Prostějově na nám. T. G. Masaryka 18 (Nový dům), buď osobně, nebo telefonicky na čísle

722 464 228 během otevírací
doby (PO–PÁ: 8:45–17:15 hod.,
SO: 9:00–11:30 hod.) nebo prostřednictvím internetu na webu
www.filemon-baucis.cz či emailem na adrese: info@filemon-baucis.cz. Případné další nabídky
programů najdete na webu nebo
na prodejně. Mimo provozní dobu
vám případné dotazy zodpovíme
na tel. Čísle 728 337 983.
Akce jsou pořádané ve spolupráci
se Zdravým městem Prostějovem
a s finanční podporou statutárního města Prostějova.
-jš-
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KRÁTCE

Zastupitelstvo
města Prostějova
má nového člena

Národní olympijské centrum
v zastupitelstvu
Poměrně ostrá diskuse
kolem výstavby Národního
olympijského centra v Prostějově
se strhla na posledním jednání
Zastupitelstva města. Důvodem
byly zejména otazníky kolem
financování této stavby a dotací.

Slib zastupitele složil dne 12. 6.
2017 Ing Marek Moudrý.
Pan Marek Moudrý usedl do křesla zastupitele (TOP 09 a Nezávislí
Prostějované) po zesnulém Václavu Kolářovi.

SLIB

člena Zastupitelstva města
Prostějova
„Slibuji věrnost České republice.
Slibuji na svou čest a svědomí,
že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, a v zájmu města
a jeho občanů a řídit se Ústavou
a zákony České republiky.“

Primátorka Alena Rašková proto zrekapitulovala, jak projekt olympijského centra vznikl:
Někdy v roce 2015 se zrodila myšlenka, že se budou v České republice
vytvářet olympijská centra. Vybudování jednoho takového, zaměřeného
na tenis a volejbal, bylo plánováno
v Prostějově. Následně byl městem
Prostějovem, Olomouckým krajem
a společností TK založen spolek Prostějov olympijský. Město do spolku vložilo podmíněně pozemek v hodnotě 5
milionů korun a platí roční poplatek
10 tisíc korun. Spolek požádal o dotaci
na výstavbu Národního olympijského

centra. Ta byla přislíbena – pro loňský
rok ve výši 30 milionů korun s tím, že
pro letošní rok bude zbývajících 80
milionů korun. Bohužel program byl
vypsán tak, že loňská částka 30 milionů korun šla čerpat pouze na stavbu
„kolaudovatelnou“, což loni ještě nešlo. To byl důvod, proč se na částku
nesahalo, nebyla totiž splněna, respektive nešla splnit, podmínka „kolaudovatelnosti“ stavby. Při jednání
s ministryní Valachovou nám bylo
sděleno, že bude lepší, když požádáme o titul, který bude vypsaný v roce
2017. O tomto stavu jsem informovala
vás, zastupitele, v prosinci loňského
roku. Pro sedm plánovaných národních olympijských center měly být
vypsány samostatné programy, přímo
podle jednotlivých sportů, které v nich
mají být trénovány a provozovány.
Pokud zde má být tedy provozováno
sedm specifických sportů, tak musí
být vypsáno sedm různých dotač-

Město, kde zítra znamená včera
Když jsem vstupoval do komunální
politiky, měl jsem za to, že Prostějov je
dobře fungujícím městem, kde mohu
přispět k tomu, aby věci fungovaly
lépe, efektivněji a otevřeněji. Až při
konfrontaci s realitou prostějovské
radnice jsem zjistil, že jde jen o mediální obraz, který se daří budovat i díky
propojení nejčetnějšího tisku na místní politiky. A tak nad některými rozhodnutími zůstává rozum stát. Uvedu
pár příkladů.
Demolice historické budovy jezdeckých kasáren. Zatímco radní mohou argumentovat tím, že jde o politické rozhodnutí, děsivý je především
způsob, jak k demolici došlo. Ještě
v roce 2015 tehdejší primátor přislíbil
na neveřejném semináři k veřejnému
rozpočtu, že budova bude zakonzervována a toto bylo i odhlasováno. Dlouho se nic nedělo a v okamžiku, kdy náš
zastupitel Ing. arch. František Fröml
získal zakázku na zpracování studie,
jak kasárna využít, bylo okamžitě rozhodnuto o demolici.
Dalším tématem je kauza
Manthellan, kdy všichni tvrdí, že záležitost zdědili. Klíčoví lidé, kteří o tom
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na počátku rozhodovali, ale sedí stále
v radě, rozhodují o záležitosti i dnes
a činí další a další rozhodnutí, jak privilegovanou pozici investora posilovat
místo, aby problém řešili. O tom bude
jistě napsáno ještě mnoho.
Čas však běží a pro budoucí život
ve městě se píšou stále nové stránky.
V záležitosti národního tenisového
centra byli opakovaně obelháni zastupitelé i občané. Hala je vyprojektována tak, aby v ní nebylo možné
efektivně hrát nic jiného než tenis.
O parametrech haly žádná diskuze
nebyla, vše je připraveno pro potřeby
místního tenisového bosse. Veřejnost
halu nevyužije a pro školy je to daleko. Před schválením probíhala masivní mediální kampaň o tom, jak bude
hala multifunkční a dokonce prý měla
i „pomoci s budoucí absencí společenského sálu“. A město prý jen zapůjčí
pozemek. Prakticky to stálo i demolici koupaliště pod záminkou přípravy
nového, nové parkoviště a komunikace a co ještě přijde? Hala se staví
přesto, že první dotaci spolek získal
neoprávněně, musel ji vrátit, další nedostal a staví se jen na základě ústního

příslibu – po policejní razii už bývalé ministryně. Vše domlouval jistý vysoce postavený člen ANO, jehož jméno
nesmím uvézt, jinak by tento článek
nebyl v radničních listech otištěn tak,
jako několik předchozích. Kauzou podivného přístupu ministerstva k dotaci pro Prostějovskou halu se už zabývají celostátní média, ne však místní
tisk. Kdo bude platit provoz haly, pokud ji vůbec bude za co postavit, před
veřejností nikdo nepřizná.
Může být větší průšvih? Může.
Bazén! Záměr demolice lázní vedení
města nejprve popíralo. Teď už o ní
mluví jako o samozřejmé věci. Jsem
přesvědčen, že město dokáže využít
i dva kryté bazény. Dnes jsou kapacity zoufale nedostatečné. Ať už jeden
nebo dva, jaký smysl má utratit mož-

ních titulů. Pokud má být v některém
centru provozován vodní sport, tak
dotační titul bude jiný, než třeba pro
Harrachov, kde je plánováno centrum
lyžování a jiný v Prostějově pro tenisové centrum. To, že se na ministerstvu
školství stalo, co se stalo, že neplatí
usnesení vlády, není naše vina. Dosud
prostavěných 23 milionů korun vložila do stavby společnost TK. Žádné další faktury po době splatnosti nejsou,
a nejsou ani žádné další vystaveny.
Zdůrazňuji však, že případné finanční závazky by šly za spolkem, nikoliv
za městem.
Jakým způsobem se bude situace
kolem výstavby Národního olympijského centra vyvíjet dál, není v tuto
chvíli jasné.
Celý záznam diskuse naleznete na:
http://lite.publicstream.cz/player/archive?uid=4&mid=339
-red-

ná až 350 mil. Kč za to, že se zbourá
25m bazén a postaví se druhý 25m
bazén? To ty pozemky v centru někdo
tak moc chce?
Ve výčtu chybných rozhodnutí
na desítky let by se dalo dlouze pokračovat. Jsou to témata, kde politické
dělení nehraje roli. Jsem IT specialista, ale kdybych byl třeba prodavač
nebo učitel, viděl bych to pravděpodobně stejně. Zajímá vůbec vedení
města, jak se tu bude žít za desítky let,
nebo je pro tyto lidi snaha mít finance
na příští kampaň důležitější? Odpověď zřejmě znám. Prostějov je městem, kde i 15ti-letý kluk chápe zákony
lépe než vedení města. Městem, kde
vás za střet zájmů, porušování zákonů a aféry čeká povýšení. Kde návrhy
na zveřejňování smluv nebo zapojení
občanů do rozhodování jsou ignorovány. Kde odkazy minulosti jsou
pošlapávány a naděje na budoucnost
marněny. Už se vám někdy stalo, že
když se vás někdo zeptal, odkud jste
a měli jste říct, že z Prostějova, zadrhli
jste se? Mně se to stává stále častěji.
Doufám, že ještě bude příležitost to
změnit.
Petr Kapounek,
Změna pro Prostějov
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

INZERCE

E.ON je
od června
i v Prostějově

Komenského 1589/29
Prostějov

Přijďte se poradit, jak ušetřit na energiích
až 18 % a seznámit se s dalšími výhodami,
které E.ON nabízí.
Vyřešíme s vámi osobně záležitosti týkající se
dodávky elektřiny a plynu od E.ON.
Pro snadné zpracování vašich požadavků
si nezapomeňte přinést stávající smlouvu
či fakturu.

RV1700992/01

eon.cz/obchodni-mista
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY
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LETNÍ KINO – ČERVENEC
Sobota 1. 7.
ve 21,30

Anděl páně 2
Volné pokračování úspěšné vánoční pohádky s Ivanem
Trojanem a Jiřím Dvořákem v hlavních rolích 99 min
Vstupné: 80,- Kč, mládeži přístupno

Sobota 15.7.
ve 21,30

Captain America: Občanská válka
Děj filmu se odehrává v době, kdy Steve Rogers převzal
vedení nově zformovaného týmu Avengers, který se nadále
snaží chránit lidstvo. 148 min
Vstupné: 80,- Kč, po mládež do 12 let nevhodné

Neděle 2.7.
ve 21,30

Hledá se Dory
Na stříbrná plátna se vrací oblíbená modrá rybka Dory.
103 min
Vstupné: 80,- Kč, mládeži přístupno
Pozvánka pro děti - přijďte s dětmi dřív,společnost
ZÁBAVNÉ ATRAKCE.CZ si pro Vás připravila překvapení
před filmem

Neděle 16.7.
ve 21,30

Kniha Džunglí
Nově natočený film podle známeho příběhu R. Kyplinga.
Animovaný Rodinný dobrodružný film pro děti 106 min
Vstupné: 80,- Kč, mládeži přístupno

Pondělí 3.7.
ve 21,30

Inferno
Nejnovější díl filmové série spisovatele Dana Browna
o Robertu Langdonovi (Šifra mistra Leonarda, Andělé
a démoni) 122 min
Vstupné: 80,- Kč, pro mládež do 12 let nevhodné

Středa 19.7.
ve 21,30

I dva jsou rodina
Francouzská komedie v hl. roli s Omarem SY
(Nedotknutelní) 118 min
Vstupné: 80,- Kč, pro mládež do 12 let nevhodné

Uterý 4.7.
ve 21,30

Bezva ženská na krku
Česká komedie od tvůrců „Ženy v pokušení“ v hlavní roli
O.Vetchý, P. Hřebíčkovbá M. Táborský, J. Langmajer
a další 97 min
Vstupné: 80,- Kč, mládeži přístupno

Pátek 21. 7.
ve 21,30

Logan: Wolverine
Wolverin je snad nejslavnějším hrdinou ságy Xmen .
137minut.
Vstupné: 80,- Kč, mládeži do 15 let nepřístupný

Středa 5.7.
ve 21,30

Všechno nebo nic
Romantická komedie o dvou majitelkách malého
knihkupectví a jejich životních eskapádách s muži. 107 min
Vstupné: 80,- Kč, mládeži přístupno

Sobota 22.7.
ve 21,30

Příchozí
Provokativní vědeckofantastický thriller od slavného
režiséra Denise Villeneuvea 117 min
Vstupné: 80,- Kč, pro mládež do 12 let nevhodné

Neděle 23.7.
ve 21,30

Zpívej
Americká animovaná komedie pro nejmenší se spoustou
písniček . 110 min
Vstupné: 80,- Kč, mládeži přístupno.
Pozvánka pro děti - přijďte s dětmi dřív společnost
ZÁBAVNÉ ATRAKCE.CZ si pro Vás připravila překvapení
před filmem

Čtvrtek 6. 7.
ve 21,30

Malý princ
Celovečerní adaptace slvného díla o přátelství, lásce
a skutečném štěstí. Animovaný film pro děti. 106 min
Vstupné: 80,- Kč, mládeži přístupno

Pátek 7. 7.
ve 21,30

Pohádky pro Emu
Romantický příběh zasazený do předvánoční Prahy sází
na humor, lásku a naději. V hlavních rolích Ondřej Vetchý
a Aňa Geislerová 112 min
Vstupné: 80,- Kč, mládeži přístupno

Středa 26.7.
ve 21,30

ROGUE ONE: Star Wars Story
Film vypráví příběh skupiny netradičních hrdinů, kteří se
dají dohromady, aby splnili odvážný a zdánlivě nemožný
úkol: Ukrást plány Hvězdy smrti 133 min
Vstupné: 80,- Kč, mládeži přístupno

Sobota 8. 7.
ve 21,30

Špunti na vodě
Česká komedie pro celou rodinu v hlavní roli Jiří
Langmajer, Pavel Liška a Hynek Čermák 83 min
Vstupné: 80,- Kč Mládeži přístupno

Pátek 28.7.
ve 21,30

Špunti na vodě
Česká komedie pro celou rodinu v hlavní roli Jiří
Langmajer, Pavel Liška a Hynek Čermák . 83 min
Vstupné: 80,- Kč, mládeži přístupno

Neděle 9.7.
ve 21,30

Trollové
Trollové jsou veselí a štastní skřítkové , kteří ze
všeho nejvíce milují hudbu, tanec a zpěv. Animovaná
dobrodružná komedie pro děti. 92 min
Vstupné: 80,- Kč Mládeži přístupno
Pozvánka pro děti - přijďte s dětmi dřív,společnost
ZÁBAVNÉ ATRAKCE.CZ si pro Vás připravila překvapení
před filmem

Sobota 29.7.
ve 21,30

Rande naslepo
„I když svůj sen nevidíš, můžeš za ním jít „ Romantická
komedie v hl rolích K. Ullmann , J. Matschenz. 111 min
Vstupné: 80,- Kč, mládeži přístupno

Středa 12.7.
ve 21,30

Nechte zpívat Mišíka
„Příběh rockera s duší básníka“ Celovečerní dokument
o životním příběhu Vladimíra Mišíka . 116 min
Vstupné: 80,- Kč, mládeži přístupno

Neděle 30.7.
ve 21,30

Odvážná Vaiana : Legenda o konci světa
Legenda o konci světa o nebojácné dospívající dívce, která
se vydává na nebezpečnou cestu, aby zachránila svůj lid.
Animovaný film pro děti 114 min
Vstupné: 80,- Kč, mládeži přístupno

Pátek 14.7.
ve 21,30

Anděl páně 2
Volné pokračování úspěšné vánoční pohádky s Ivanem
Trojanem a Jiřím Dvořákem v hlavních rolích 99 min
Vstupné: 80,- Kč, mládeži přístupno
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Pokud není uvedeno jinak všechny tituly jsou uvedeny
s českým dabingem!
Přijeďte do kina na kole, zdarma si jej můžete
bezpečně uložit do stojanů v areálu kina!!!
Změna programu vyhrazena

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY
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O vzhled trafostanice
se postarali studenti

KRÁTCE

Baletní galavečer
v zámeckém
prostředí i letos!
Plumlovský zámek připravuje opět na hradozámeckou noc
opravdu netradiční a výjimečný
program. I letos zde proběhne
unikátní charitativní projekt Baletní Galavečer pod širým nebem s výběrem toho nejlepšího
ze světových baletů na podporu
revitalizace této kulturní památky, na který si Vás dovolujeme
pozvat. Taneční show v režii
a choreografii Roberta Balogha a v podání baletního
souboru Moravského divadla Olomouc, se uskuteční
v sobotu 26. srpna 2017 ve 20
hodin na zámku Plumlov.
Program je prozatím ještě tajemstvím, můžeme však prozradit
již nyní, že mimo jiné, uvidí ukázky
z inscenace jednoho z nejkrásnějších klasických baletů Dona Quijota
na motivy autora literární předlohy
Miguela de Cervantese. Více na:
http://www.plumlov-zamek.cz/-el-

Trafostanice v Plumlovské ulici
v Prostějově má nový kabát.
O ten se postarali studenti
Střední školy designu a módy.
„Trafostanic je kolem nás skutečně
mnoho, jdeme kolem nich a vlastně
je ani nevnímáme. Nyní se jedna
v Prostějově opravdu zviditelnila,
a to atraktivním a netradičním způsobem. Nápad vznikl v rámci projektu E.ON Smart City, do kterého jsme
se takto zapojili,“ uvedl před časem
náměstek primátorky Jiří Pospíšil.
Bílé stěny budovy, která nedávno
prošla opravou, tak získaly opravdu netradiční podobu. Původně poměrně nezajímavý objekt nyní okamžitě zaujme kolemjdoucí.
U slavnostního předání díla byli
a studentům poděkovali nejen zástupci města – náměstkyně Ivana
Hemerková a náměstek Pavel Smetana – ale také zástupci E-ONu.
-jg-kaaINZERCE
finsys2017-05_A1print.pdf 1.6.2017 17:43:42
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chata Stražisko – Maleny
Chata 2+kk. Zast. plocha 41 m2, zahrada 461 m2.
Cena: 360.000 Kč

Y

CM

MY

CY
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K

Prostějov, Bulharská ul.
Prodej dr. bytu 3+1, plocha 78 m2, 2. patro. PENB - D.
Cena: 2.050.000 Kč

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

RV1701053/01

RV1700114/06

Prostějov, Dělnická ul.
RD 2+1, s možností rozšíření na 4+1.
Pozemek celkem 264 m2. PENB – G.
Cena: 2.199.000 Kč

Prostějov, ul. Pod Kosířem
Zrekonstruovaná prvorepubliková vila s garáží, terasou,
okrasnou zahradou. Zast. plocha 200 m2,
zahrada 530 m2. PENB – B.
Cena: při osobním jednání
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K N I H OVNA

M ĚST S K Á
K N I H OV N A
P R O STĚ J OV

CELÝ MĚSÍC

LETNÍ ČTENÁŘSKÁ VÝZVA
– SOUTĚŽ O KNIŽNÍ CENY
Vybíráte si četbu na léto? Pomůžeme vám
s tím. Vyberte si tak, abyste splnili naši
výzvu. Kdo si v průběhu července a srpna půjčí a přečte alespoň šest knih, které
vyhovují desíti kritériím výzvy, bude zařazen do slosování o zajímavé knižní výhry.
Vyberte si například jednu knížku podle
obálky, druhou od asijského autora a další ze žánru sci-fi nebo fantasy. To jsou jen
příklady.
Zadání a podrobnosti najdete na adrese
www.knihovnapv.cz/vyzva.

LUŠTĚNÍ S KNIHOVNOU
Chcete se o prázdninách příjemně zabavit,
trošku poučit a ještě navíc vyhrát knihu?
Zúčastněte se dalšího kola Luštění s knihovnou. I tentokrát jsme pro vás, opět
ve spolupráci s Hádankářským kroužkem
Hanáci, připravili křížovku a osmisměrku.
Můžete si je vyzvednout (a vyplněné zase
odevzdat) v knihovně nebo si je stáhnout
z našeho webu. Pět vylosovaných výherců
získá odměnu – samozřejmě knižní.

S letní čtenářskou výzvou
můžete soutěžit o knižní ceny
Rozhodli jsme se trochu vám pomoct s výběrem knížek pro vaše letní čtenářské chvilky.
A také vás k četbě ještě trochu více motivovat. Připravili jsme deset více či méně konkrétních
kritérií, pomocí kterých si můžete knížky vybrat. Vypůjčením a samozřejmě přečtením knih
budete postupně Letní výzvu plnit. Jednu knížku si například vyberete podle obálky, druhou
podle počtu stran, jiná bude od asijského autora a další ze žánru sci-fi nebo fantasy. Vybrat si
můžete také knížku, kterou přečtete za jediný den nebo nějakou z populárně naučné literatury. To jsou jen příklady. Kdo si v průběhu července a srpna půjčí a přečte alespoň šest knih,
které vyhovují desíti kritériím Letní výzvy, bude zařazen do slosování o knižní ceny. Pracovníci knihovny Vám mohou razítkem potvrdit přečtení nejvíce dvou knih (nebo také e-knih)
v průběhu každého týdne. Zadání, podrobnosti a formulář k vyplňování výzvy najdete na adrese www.knihovnapv.cz/vyzva. Nebo si jej můžete vyzvednout přímo v knihovně, kde potom
vyplněné archy také odevzdávejte. Soutěž uzavřeme s koncem prázdnin a poté vylosujeme tři
výherce. Na drobnost v podobě odznáčku knihovny se však může těšit každý soutěžící.
-red-

PROČ NE PLAKÁT
Nová generace v grafickém designu.
Výstava tištěných prací studentů prostějovské Střední školy designu a módy přináší přehled toho nejlepšího z předmětu
Počítačová grafika napříč ročníky.
Navštívit ji můžete v Galerii Na Půdě
knihovny až do konce července.

UZAVŘENÍ KNIHOVNY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Knihovna pro děti a mládež bude až do
13. 8. 2017 uzavřena z důvodu stěhování.
Poté bude její provoz pokračovat v přízemí prostějovského zámku na Pernštýnském
nám.
UPOZORNĚNÍ
Po dobu prázdnin se v knihovně nebude
konat pravidelná Poradna pro spotřebitele. Se svými problémy se na odborné
právní poradce Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace můžete obracet opět
v září.
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Cesta bez návratu
V Husově sboru se ve čtvrtek
22. června 2017 konala
pietní vzpomínka k 75. výročí
deportace prostějovských Židů.
Pořadateli akce byly prostějovské
církve, Gymnázium Jiřího Wolkera, Cyrilometodějské gymnázium
a Městská knihovna Prostějov.
Evangelický farář Jan Jun
za organizátory vysvětlil smysl vzpomínky. „Dlouhodobě mě
(jako křesťanského teologa) zajímá příběh židovského národa.
Přijde mi neuvěřitelně silný, jímavý. Ze všech stran otloukáni,
a přece síla naděje: musí se jít
a žít dál. 75 let - to je důležité výročí, ještě jsou lidé, kteří vše pamatují, byť jako děti. 100 let bude
zcela jistě bez pamětníků… Kéž se
nic podobného u nás (ani jinde) už
nikdy nestane! Nakonec ale hlavní důvod pro mě je, že se obávám
nárůstu nenávisti, rozdělení, polarizace. Pietní vzpomínka se mi
zdála být vydařená, vkusná. I když

pravda je, že zájem veřejnosti byl
vlastně malý (přišlo jen pár desítek
lidí). Na to jsme ale my evangelíci
(po staletí menšina s nekonformními postoji) zvyklí.“
Historička Marie Dokoupilová
přiblížila přítomným průběh deportace a zavraždění zhruba 1200
prostějovských židovských spoluobčanů, následovalo čtení z knihy
„Co oheň nespálil“ od prostějovské rodačky nyní žijící v Tel Avivu
Maud Beerové a příspěvek ředitele
GJW Michala Šmucra o podílu Židů
v boji za svobodu Československa.
Petr Papoušek, předseda Federace židovských obcí České republiky, který se pietní vzpomínky zúčastnil, ocenil její přínos:
„Tato akce je jedním ze způsobů,
jak zachovat paměť přeživších
pro budoucí generace. Setkání
bylo důstojné a hodné vzpomínky
na zavražděné prostějovské obyvatele židovského původu. Děkuji
organizátorům, že takovou akci
uspořádali.“
-jg-

INZERCE

Rodinné domy Prostějov-Vrahovice

Společnost Püschmann s.r.o. působící v oblasti průmyslového balení a logistiky hledá
do svého provozu v Prostějově v průmyslové zóně pracovníky těchto pozic:
1. PRACOVNÍCI EXPORTNÍHO BALENÍ
Náplň práce: balení strojů a zařízení do exportních
dřevěných obalů, práce s pneumatickým nářadím,
s formátovací a zkracovací pilou, ﬁxace zboží
v námořních kontejnerech, ovládání jeřábu
a vysokozdvižného vozíku (není podmínkou) zaučíme.
Zaměstnanecké výhody: práce na HPP, plat 18 000 Kč,
osobní ohodnocení, prémie, placené přesčasové
hodiny, 25 dní dovolené, stravenky v hodnotě 100 Kč,
zázemí silné a mezinárodně uznávané společnost,
nástup možný ihned.

posledních

7

domů

2. ELEKTROTECHNICI A STROJNÍ ZÁMEČNÍCI
Náplň práce: montáž a elektroinstalace strojů,
zapojení strojů dle výkresové dokumentace,
u elektrotechnika výhodou vyhláška 50/1978 Sb.§85
(není podmínkou).
Zaměstnanecké výhody: práce na HPP, plat 18 000 Kč,
osobní ohodnocení, prémie, placené přesčasové
hodiny, 25 dní dovolené, stravenky v hodnotě 100 Kč,
nástup možný ihned.

4+kk

www.prima-reality.cz

724 215 723

V případě zájmu kontaktujte pana Lukáše Snášela, tel.: 731 505 272

RV1700933/02

3.399.900 Kč

RV1701059/01

cena RD

Bytový dům Kostelecká Prostějov
poslední

3 byty
2+kk

www.prima-reality.cz
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

724 215 723

RV1700588/04

parkovací
místa k prodeji

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ
PORADENSTVÍ
VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

WWW.PROSTEJOV.EU

RV1700177/05

CA KONSULT s.r.o., Havlíčkova 3a, Prostějov
tel.: 582 340 441, 604 542 454, www.cakonsult.cz
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Hvězda operního nebe
Magdalena Kožená zazpívá Národnímu domu jazz
nila Magdalena Kožená svou motivaci k originálnímu koncertu.
„Melody Makers mají v Prostějově
početné příznivce, kteří se nedočkavě
ptají po každém dalším koncertu. Věřím, že i pro ně bude toto neobvyklé

hudební spojení výjimečným a nezapomenutelným zážitkem,“ prohlásila
ředitelka Jana Maršálková.
Vstupenky na listopadový slavnostní koncert bude divadelní pokladna prodávat od 14. srpna.
(eze)

Svetove
ˇ
ˇ proslulá mezzosopranistka

magdalena kožená

&
havelka melody makers
a jeho

ondrej
ˇ

„Jsme velmi potěšeni, že se nám k významnému výročí Kotěrova Národního domu podařilo získat program
s tak hvězdným hostem,“ uvedla ředitelka Městského divadla v Prostějově
Jana Maršálková s tím, že Magdalena Kožená je pravidelným hostem
předních světových operních i koncertních podií. Její recitály zazněly
v Londýně, Paříži, Bruselu, Berlíně,
Amsterdamu, Vídni, Hamburgu, Lisabonu, Praze, Kodani, Tokiu, San
Francisku či newyorských Alice Tully
Hall a Carnegie Hall. Koncertovala
také v Mnichově, Salcburku, Lucernu, na festivalech v Baden-Badenu,
Schwarzenberg Schubertiade, v Aldeburghu, Edinburghu ad. Je rovněž
vyhledávanou operní pěvkyní, které
aplaudují přední operní domy celého
světa, newyorskou Metropolitní operu
či londýnskou Covent Garden nevyjímaje.
„Dostala jsem v rámci svých rezidencí volnou ruku a mohla si zvolit
umělce, s nimiž budu vystupovat,
a vybrat hudbu, kterou publiku nabídneme,“ vysvětlila mezzosopranistka
Magdalena Kožená, jak se zrodil v její
kariéře naprosto výjimečný projekt,
při němž bude zpívat jazz 20. a 30. let.
Společně s Ondřejem Havelkou a jeho
špičkovým swingovým bandem Melody Makers se představí v programu
složeném z písní Colea Alberta Portera v aranžmá virtuózního trumpetisty
Juraje Bartoše.
„Povzbudilo mě, když jsem slyšela, že zpěvačka Frederica von Stade,
kterou obzvlášť obdivuji, nahrává
album se skladbami Colea Portera;
zpívá jeho písně stejným způsobem
jako klasiku, což mi připadá jako
příjemný přístup. Takže se nebudu
pokoušet znít jako jazzová zpěvačka;
místo toho bych ráda ty písně zazpívala prostě tak, jak normálně zpívám.

Samozřejmě s každým novým stylem
je třeba se něco naučit. S bandem
pracuji například na swingových
rytmech, jak jsou zapsány v taktech.
Hlavní myšlenkou je ale představit
tuto hudbu tak, jak ji cítím já,“ nastí-
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uvádeˇjí

ˇ
ˇ
pojdme
si zaRádit!
Fotografie: Martina Houdek a Jan Malíř / Grafický návrh: Robert Geisler

Světově proslulá mezzosopranistka
Magdalena Kožená vystoupí
společně s Melody Makers Ondřeje
Havelky na koncertě, který 30.
listopadu 2017 v 19 hodin pořádá
Městské divadlo v Prostějově
u příležitosti 110. výročí otevření
Národního domu.

(Let’s Misbehave!)

městské
divadlo pRostějov
konceRt se uskuteční na počest 110. výRočí otevŘení divadla
30. listopadu 2017 od 19.00
ˇ
Predprodej
vstupenek v síti Ticketportal • www.melodymakers.cz • www.ticketportal.cz
koncert je uskutečněn za laskavého svolení agentury cema.

A1 Kožená Prostejov.indd 1
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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

MISTŘI PORTRÉTU
do 9. 7. 2017
Zájemci se mohou těšit na velmi pestrou
plejádu umělců zvučných jmen – František
Kupka, Jakub Schikaneder, Alfons Mucha,
Vojtěch Hynais, Mikoláš Aleš, Václav Brožík, František Muzika, Václav Špála, Hugo
Boetinger, Max Švabinský, Luděk Marold,
František Ženíšek, Josef Mánes, Quido
Mánes, Antonín Machek, Norbert Grund,
Otto Gutfreund, Emil Filla, Josef Mařatka
a mnoho dalších. Obrazy doplňují plastiky renomovaných sochařů. Výstava je příslibem opravdového uměleckého zážitku
a současně rozsáhlou přehlídkou vynikajícího malířského a sochařského projevu.
Nenechte si tuto mimořádnou příležitost ujít!

SMĚJEME SE S NEPRAKTOU
od 13. 7. do 30. 7. 2017
Derniéra výstavy za účasti manželky umělce Daniely Pavlátové
se uskuteční ve čtvrtek 27. července v 17. hodin
Pod tímto názvem uvádí Muzeum a galerie v Prostějově,
p.o. přehlídku kresleného
humoru gurmána, vášnivého
sběratele a cestovatele Jiřího
Wintera Neprakty, jehož téměř 40 tisíc kreslených vtipů
mu vyneslo zápis v Guinessově knize rekordů.
Nepraktovy obrázky obsahují
široký výběr témat od historie přes sex, zvířata, až po strašidla.
Široké veřejnosti je znám především jako dlouholetý kolega spisovatele Miloslava Švanderlíka. Kromě vtipů ilustroval Neprakta desítky Švanderlíkových knih, včetně slavných Černých baronů.
Při svých cestách se Neprakta snažil navštěvovat muzea, která byla
další z jeho vášní, zvláště pak jejich depozitáře. Tentokrát tedy pan Jiří
Winter Neprakta navšívil prostějovské muzeum a galerii, aby potěšil
svým laskavým, typickým humorem nejen všechny Prostějovany.
Přijďte se zasmát, pobavit se, udělat si letní oddechovou náladu!

KŘEHKÁ KRÁSA –
fotografie motýlů
od 20. 7. do 3. 9. 2017
Stanislava Líznerová vždy ráda fotografovala krajinu. Asi před osmi lety
se zaměřila na fotografování motýlů.
Všechny snímky pořizuje výhradně v jejich přirozeném prostředí
a fotografuje zásadně jen živé motýly. Jak se jí daří dokumentovat
tento motýlí svět, posuďte sami!

STOLETÍ FOTOAPARÁTŮ
od 20. 7. do 3. 9. 2017
Výstavu unikátních fotografických přístrojů vyrobených v období
od roku 1900 až po přelom 20. a 21. století připravili pracovníci Mu26
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zea a galerie v Prostějově, p.o.
ve spolupráci se členy Spolku
přátel historické techniky
ve Velkém Oseku. Prohlídka
historických kousků jistě zaujme nejen „staré“ fajnšmekry,
kteří zavzpomínají na obrazovou kvalitu oblíbených analogových fotoaparátů, ale také
současnou generaci digitálních fanatiků. Fotografování povoleno.

ŠPALÍČEK, Uprkova 18

PŘÍRODA JIŽNÍ AFRIKY
do 27. 8. 2017
Výstavu tvoří soubor nádherných fotografií krajin, živočichů a především úchvatných rostlin Jihoafrické republiky, Namibie
a Lesotha, jak je během svých cest v letech 2005 – 2014 zachytili pražští botanici
prof. RNDr. Jan Suda, Ph.D. a RNDr. Radka
Sudová, Ph.D. Jihoafrická republika se díky
nesmírné různorodosti přírody i kultury pyšní přívlastkem “celý svět v jediné zemi“, sousední Namibie nabízí nejvyšší písečné duny
a v horském království Lesotho se téměř
zastavil čas. Hlavní pozornost autoři věnovali oblasti Kapska, tedy jihozápadnímu cípu
Jihoafrické republiky, který představuje skutečný botanický ráj. Nikde na pevnině nenajdeme srovnatelně velké
území, které by s Kapskem mohlo soupeřit v celkové diverzitě rostlin
a v zastoupení tzv. endemických druhů (takových, které se nevyskytují na žádném jiném místě na světě). Vždyť tam na ploše jen o málo
větší než Česká republika roste více než 9 tisíc druhů kvetoucích rostlin, z čehož téměř 2/3 patří mezi endemity. Kapsko sice zaujímá jen
0,5 % rozlohy Afriky, vyskytuje se zde však plná pětina všech afrických
druhů! Všechny přirozené kapské ekosystémy, mezi něž patří např. extrémně bohatá keřovitá společenstva zvaná fynbos, otevřenější vegetace s množstvím cibulovin nazývaná renosterveld nebo polopouštní
oblasti karoo, kde dominují nejrůznější sukulenty, jsou však velice zranitelné a každý pátý kapský druh je dnes přímo ohrožen vyhynutím.

Muzejní příměstský tábor
Od pondělí 21. srpna do pátku 25. srpna 2017

Cena 1400 Kč (jízdné, vstupné, obědy)
Možnost přihlásit dítě na jednotlivé dny – po domluvě
Pro děti od 8 do 12 let
Každý den od 8 do 16 hodin
Na programu jsou výlety, spousta zábavy a tvoření. Zajedeme se
podívat například do Přerova, Tovačova nebo do Čech pod Kosířem,
čeká nás setkání s koňmi, program na hvězdárně nebo akce s hasiči.
Budeme i malovat, kreslit a užijeme si spoustu zábavy.
Informace a přihlášky na adrese jsvozilkova@muzeumpv.cz nebo
telefonu 770 128 305. Rozpis programu na jednotlivé dny naleznete
na www.muzeumpv.cz a muzejním FACEBOOKu.
www.muzeumpv.cz
www.facebook.com/muzeumagalerievprostejove
https://twitter.com/muzgalPv
Otevřeno denně mimo pondělí: 9:30–12:00 a 13:00–17:00
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY
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ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ –
HVĚZDÁRNA
PŘEDNÁŠKA
ZÁKLADY SATELITNÍ NAVIGACE
ANEB JAK MĚŘIT S GPS-KOU PŘESNĚ
Ing. Karel Trutnovský

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

či Slunce. V případě špatného počasí je připraven náhradní program.
Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

POZOROVÁNÍ U VÁS

20. 7. (čtvrtek) v 18:00 hodin
Určování polohy pomocí navigačních satelitů patří k jednomu z technologických vrcholů současné civilizace. Spousta lidí považuje v současnosti
„džipíesku“ za naprostou samozřejmost ve svých
chytrých mobilních telefonech, automobilových navigacích a podobně. Jaký je princip fungování satelitní navigace? Jaké navigační
systémy lze dnes využívat? A jakou maximální přesnost lze dnes pomocí satelitní navigace dosáhnout? Přednáší ing. Karel Trutnovský,
vedoucí prostějovské hvězdárny, v minulosti se profesně zabýval
systémy pro přesné určování polohy pomocí navigačních satelitů.
Součástí přednášky bude rovněž praktická ukázka měření pomocí
družic GPS NAVSTAR a GLONASS s přesností asi 0,5 metru.

Vstupné dospělí 40 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé
20 Kč. Vstupenky je možné předem rezervovat.

DÍVÁME SE NA SLUNÍČKO

(astronomická pozorování určená pro letní tábory a další zájmová
sdružení)
Prostějovská
hvězdárna
vlastní převozné astronomické dalekohledy vybavené
příslušenstvím pro bezpečné denní pozorování Slunce
a samozřejmě i pro večerní
pozorování Měsíce, planet,
hvězd apod. S takovou technikou můžeme přijet i přímo na váš letní tábor apod. V rámci serióznosti je třeba podotknout, že nejsme
schopni „zajistit“ potřebnou bezmračnou oblohu. Podrobné informace můžete získat prostřednictvím E-mailu hvezdarna@hvezdarnapv.cz, nebo na telefonu 721 013 039.

VÝSTAVY
- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU
- MATEMATIKA VE SLUŽBÁCH ASTRONOMIE
- VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI
- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN
První výstava je dostupná na začátku astronomických pořadů a pozorování a v tom případě je 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. Ostatní výše uvedené výstavy zapůjčujeme.

(astronomické pořady pro děti)
10.–14. 7. od 10:00 do 11:00 hodin a od 14:00 do 15:00 hodin

Změna programu vyhrazena.

Povídání o Slunci, za jasného počasí pozorování Slunce dalekohledy s filtry, promítáním Slunce na stínítko a chromosférickým dalekohledem. Pořad pro mladší děti s doprovodem. Závěr pořadu budou tvořit pohádky.
Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

PRAVIDELNÁ ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ
PRO VEŘEJNOST
pozorování slunce se konají každé pracovní pondělí, čtvrtek a pátek
od 15:00 do 16:00 hodin.
večerní a noční pozorování hvězdné oblohy dalekohledy se konají
každé pracovní pondělí, čtvrtek a pátek od 22:30 hodin.
Podmínkou pro uskutečnění pozorování je dobrá viditelnost hvězd,
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY
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SEZNAM JUBILANTŮ, KTEŘÍ V MĚSÍCI
DUBNU A KVĚTNU 2017 OSLAVILI SVÁ JUBILEA
70 let Hájková

Ludmila

Vítková

Jana

Chudý

František

Popelka

Ladislav

Holba

Josef

Strážnický

František

Kolařík

Pavel

Šustr

František

Hochmannová

Olga

Vítková

Libuše

Zatloukal

Zdeněk

Mgr.Vojáček

Stanislav

Přidalová

Marie

Hrubanová

Jozefa

Jedlička

Petr

Frgálová

Marie

Koupil

Jan

Láznová

Květoslava

Ing. Lexa

Drahomír

Šťastná

Jiřina

Ing. Vychodil

Josef

Bušinová

Marta

Němec

Rostislav

Radašová

Zdeňka

Přikrylová

Olga

Pospíšil

Drahoslav

Strouhal

František

Ing. Nezhyba

Vilém

Zbožínková

Marie

Balašová

Libuše

Hašák

František

Zehnal

Jiří

Ing. Pěnčík

Břetislav

Adamčíková

Antonie

Hradilová

Helena

Císařová

Hana

Vojáček

Vladimír

Dokoupilová

Helena

Baštincová

Bohumíra

Veselý

František

Vašíček

Radomír

Lodesová

Emilie

Pupíková

Marie

Matěchová

Marie

Švancarová

Františka

Chytilová

Eva

Haška

Vlastimír

Knillová

Jindřiška

Koukalová

Zdeňka

Danková

Marie

Horáková

Jana

Becková

Milena

Marie

Koudelková

Zdenka

75 let Kyselá

28

80 let

85 let Korčáková
Ftačníková

90 let Robová

Františka
Drahoslava

Mottlová

Marie

Říhovská

Božena

Štaffová

Věra

Sedlaříková

Marie

Hromčíková

Miluše

Gmeinerová

Jarmila

Mgr. Krausová

Radmila

Fialová

Libuše

Polanka

Bohumil

Kulhánek

Jaroslav

Bartošová

Jana

Smrčková

Dagmar

Kleiner

Adolf

94 let Jiránková

Božena

Jančí

Karel

Michaličová

Anna

Martinek

Jaroslav

Henková

Anna

Mgr. Chytilová

Jarmila

96 let Daňová

Františka

Piňosová

Zdeňka

Ludmila

Svoboda

Milan

Janečková
97 let
99 let Sedláčková

WWW.PROSTEJOV.EU

Petrželová
91 let Štaflová
92 let

Věra
Dobromila
Zdeňka

Lužná

Květoslava

Fialová

Marie

93 let Koudelková

Květoslava

Emilie

Dobrovolnictví při
Maltézské pomoci
Maltézská
pomoc
organizuje
na Prostějovsku již druhým rokem dobrovolníky, kteří docházejí
do Domova seniorů Prostějov v Nerudově ulici. Další prostějovské instituce poskytující sociální služby se
na svoje dobrovolníky těší.
Dobrovolník je člověk, který rozdává dobro, nabízí ho druhým a nepotřebuje k tomu nic víc, než svůj
čas a chuť, nedostává za svůj dar
nic hmotného, nic zdanitelného.
Získává dobrý pocit, nové zkušenosti, potkává ho malinko víc štěstí
než obvykle, uvědomuje si lidství
v sobě. A to stejné pociťuje i ten člověk, kterému svůj čas dobrovolník
dává. Dobrovolník je společník, jehož úkolem je laskavé trávení času
(zpravidla 2 hodiny týdně) se starším člověkem a to povídáním, čtením, vzpomínáním nebo procházkou. Svoji společnost a pozornost
věnuje jen a jen jednomu člověku
v seniorském věku.
Pro pohodovou aktivní činnost
dobrovolníka Maltézská pomoc nabízí proškolení, průběžnou pomoc
v komunikaci, vzájemná setkávání

dobrovolníků, předávání zkušeností s odborníky ze sociální oblasti, pojištění a úhradu cestovného
ke klientovi.
Pokud máte zájem a odhodlání a chcete i Vy pomoci druhému
člověku k životu ve vztazích, rádi
Vás v Maltézské pomoci přivítáme.
Více informací naleznete na stránkách www.maltezskapomoc.cz, své
dotazy můžete směřovat na koordinátorku dobrovolníků Bc. Martinu Komárkovou, email: martina.
komarkova@maltezskapomoc.cz
nebo tel.: 731 695 386
-mk-

Workshopy animace v kině Metro 70
9. 7. | 9:00–13:00 |
Workshop animace 1

lektorka: Pavla Baštanová
pro děti ve věku 8–12 let

23. 7. | 9:00–13:00 |
Workshop animace 2

max. počet 12 osob na jeden
workshop
Dva
červencové
animační
workshopy pod vedením zkušené animátorky Pavly Baštanové
budou zaměřeny na stop motion
animaci. V první části každého
z nich si děti vyrobí jednoduché
loutky a prostředí, ve kterém
společně vytvoří krátký příběh.
V druhé části workshopu se děti
samy stanou součástí animovaného filmu a prostřednictvím techniky pixilace si samy vyzkouší,
jaké to je, být animovaná postavička. Oba přístupy vedou k pochopení základních animačních
principů, jejichž výsledkem bude
krátký animovaný film.
Doporučujeme včasnou rezervaci na email kino@metro70.cz.
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY
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Český svaz ochránců přírody – Ekocentrum Iris
Husovo náměstí 67, Prostějov
www.iris.cz, iris@iris.cz, tel: 582 338 278, facebook: Ekocentrum Iris

osvětová akce

pořádá v červenci tyto akce:
pracovní akce

Víkend pro přírodu

KDY: 1. a 2. července 2017
od 8:00 do 16:00
KDE: Přírodní park Velký Kosíř
Akce pro všechny, kteří chtějí pomoci
přírodě na loukách Velkého Kosíře.
Po oba víkendové dny budeme hrabat
posečené seno. Práce budou probíhat
v okolí Růžičkova a Státního lomu
a na Přírodní památce Vápenice. Pro
všechny zúčastněné bude připraveno
občerstvení (teplý oběd a svačinka),
zdarma získáte i tištěné materiály
o přírodě Velkého Kosíře. Pracovní
nářadí zajistíme.
Sraz bude v 9:00 u 1. zastavení naučné stezky Velký Kosíř na Buničce (nad
Čelechovicemi na Hané). Vhodný vlak
odjíždí z hlavního nádraží v z Prostějově v 8:02.
Nutno se předem přihlásit na
iris@iris.cz!
Bližší informace na tel. 582 338 278
nebo 603 730 594 (v odpoledních
hodinách).
tvoření v přírodě

LandArt

KDY: úterý 11. července 2017
od 9:00 do 11:00
KDE: biokoridor Hloučela

LandArtová dílna pro malé i velké.
Budeme tvořit z přírodních materiálů
a vytvářet malá umělecká díla. Sraz
u Abrahámka v 9.00. Poplatek 20 Kč.
exkurze s odborníkem – autobusový
zájezd

Ojcovský národní park

KDY: sobota 15. července 2017
od 5:30 do 22:00
KDE: Polsko – Ojcowskij park narodowy
Navštívíme nejmenší z polských
národních parků, který v sobě
skrývá nesčetné přírodní bohatství.
Unikátní skalní útvary a různorodý
reliéf terénu dodávají tomuto místu
malebný charakter. Cesta podél údolí
potoku Prądnik se vine mezi skalními
bloky, mlýny, památkovou zástavbou,
klášterem, kapličkou na vodě, atd.
Na území parku se nachází několik
set jeskyní, ve kterých sídlí mnoho
druhů netopýrů, kteří jsou symbolem
parku.
Program zájezdu – prohlídka národního parku a některých památek
s polským průvodcem. Trasa 12 km
chůze bez náročných výstupů. Před
návratem tříhodinová zastávka
na prohlídku centra Krakova.
Odjezd v 5:30 od hlavního nádraží

vlakem do Dzbele z Prostějova hl.
nádraží v 8:02, návrat do Prostějova
ze žel. zastávky Šubířov v 15:50.

Setkání všech generací

v Prostějově (od lokomotivy). Návrat
do 22 hod.
Cena zájezdu 510 Kč. Nutno se předem přihlásit na iris@iris.cz a zaplatit
poplatek, buď převodem na účet
1500222309/0800 (variabilní symbol
je datum zájezdu 15072017), nebo
hotově v kanceláři Ekocentra Iris
na Husově náměstí 67 v Prostějově.
Na vstupné na některé památky
a vstup do parku doporučujeme
vyměnit cca 50 zlotých.
vycházka s pomocí přírodě

Den na loukách
Přírodního parku Kladecko

KDY: úterý 18. července 2017
od 8:00 do 16:00
KDE: Přírodní park Kladecko
Vycházka částí naučné stezky Kladecko spojená s prací pro přírodu.
Vydáme se ze Dzbele kolem přírodní
památky Na Kozénku, napojíme
se na naučnou stezku a budeme
pokračovat až k železniční zastávce Šubířov. Pro děti budou cestou
připraveny hravé aktivity. Na vzácném
mokřadu Bělá se zapojíme do hrabání sena, pro všechny dobrovolníky
bude zajištěno občerstvení a tištěné
materiály o přírodě Kladecka.
Délka trasy asi 6 km. Ráno odjezd

KDY: čtvrtek 20. července 2017
od 16:30 do 20:00
KDE: náměstí T. G. Masaryka
Představení prostějovských neziskových organizací, hravé aktivity a informace pro děti i dospělé, doprovodný
kulturní program. Živá hudba J.
Knajp, Maňáskové divadlo Sluníčko, malování na obličej. Pořádáno
ve spolupráci se Zdravým městem
Prostějovem.
vycházka pro rodiny s dětmi

Vycházka do lesů Drahanské
vrchoviny

KDY: úterý 1. srpna 2017
od 8:20 do 16:45
KDE: Benešov, Suchý
Vycházka nejen pro rodiny s dětmi.
Čekají nás hrátky s lesními zvířátky,
hledání lesního pokladu a pouštění
lodiček. Projdeme se kolem meteoradaru Skalky a dojdeme k rybníku.
Délka trasy 5 km. Odjezd v 8:20
autobusem do Benešova, návrat
v odpoledních hodinách z obce Suchý.
Příjezd do Prostějova v 15.38 nebo
v 16.45. Poplatek 20 Kč/dítě.
Akce finančně podpořili:
Statutární město Prostějov, T-mobile
a MŽP v rámci projektů „Učíme venku
– Příroda Prostějovska“ a „Nově o odpadech nejen na Prostějovsku“.

INZERCE

ZDRAVOTNÍ DOPRAVA s.r.o.
Juránek & Tesař s.r.o.
Lidická 86, 796 01 Prostějov

Dispečink přijímá požadavky pacientů nepřetržitě 24 hodin
20 sanitních vozů zn. VW TRANSPORT, splňujících normy
věcného a technického vybavení
Převozy zajišťuje plně kvalifikovaný personál
Máme smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami

582 332 244, 800 100 999, 582 315 889
e-mail: zd.dispecink@seznam.cz, www.zdpv.cz

RV1700999/01

DISPEČINK

HLEDÁME VHODNÉ UCHAZEČE NA POZICE:
OBSLUHA BALÍCÍ LINKY

Práce v ženském kolektivu, nepřetržitý provoz - harmonogram

OPERÁTOR VÝROBNÍ LINKY

Práce v mužském kolektivu, nepřetržitý provoz - harmonogram
Dále nabízíme BRIGÁDY na období letních prázdnin
květen-srpen s možností prodloužení. Jedná se o práci u balící
linky v nepravidelných směnách. Vhodné pro starobní důchodce
a studenty nad 18 let. Bližší informace na telefonu 582 300 888.
Požadujeme:
Pečlivost, ﬂexibilita, komunikativnost, nekuřák výhodou

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

RV1701061/01

Životopisy zasílejte na adresu ﬁrmy: PROFROST a.s., J.B.Pecky
4446/15, 796 01 Prostějov nebo e-mailem: sekretariat@profrost,.cz
RV1701042/02

Překonejte svůj strach a přijďte k nám do strašidelného domu!
Adrenalinová zábava ve strašidelném domě s hororovým příběhem na více jak 600 m2.
Nově otevřeno! Jediné svého druhu v ČR.
Adresa: Olomouc, Komenského 863 (Hotel Palác – vstup z Komenského ulice)
Telefon: 778 061 666, www.strasidelnydum.cz
Akční cena: 145 Kč /osoba/ 15+. 100 Kč /osoba/ do 15 let
Obyvatelé domu Vás rádi uvítají.

Nabízíme:
Zajímavé platové ohodnocení, práci v moderním závodě,
perspektivu, ﬁremní beneﬁty.

www.profrost.cz
WWW.PROSTEJOV.EU
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KINo
PRostěJoV

ČERVENEC
1.7. sobota

15:30 JÁ, PaDoUCH 3
US | 96’ | 2017 | animovaný film
přístupné | 130,- / 110,- | dabing
17:30 HoLKY Na taHU
US | 97’ | 2017 | komediální drama
15+ | 120,- | titulky
20:00 tRaNsFoRMERs:
PosLEDNÍ RYtÍŘ 3D
US | 140’ | 2017 | akční thriller
přístupné | 150,- | titulky
--------------------------------------------------

2.7. NEDěLE

10:30 KUbo a KoUZELNÝ MEČ
US | 101’ | 2016 | animovaný film
přístupné | 60,- | dabing
15:30 JÁ, PaDoUCH 3 3D
US | 96’ | 2017 | animovaný film
přístupné | 150,- / 130,- | dabing
17:30 PobŘEŽNÍ HLÍDKa
US | 119’ | 2017 | komedie | 15+
120,- | titulky
20:00 tRaNsFoRMERs:
PosLEDNÍ RYtÍŘ
US | 140’ | 2017 | akční thriller
přístupné | 130,- | titulky
--------------------------------------------------

3.7. PoNDěLÍ

17:30 JÁ, PaDoUCH 3
US | 96’ | 2017 | animovaný film
přístupné | 130,- / 110,- | dabing
20:00 HoLY MotoRs FILMoVÝ KLUb
FR / DE | 115’ | 2012 | drama | 15+
100,- / 80,- pro členy FK | titulky
--------------------------------------------------

17.7. PoNDěLÍ

9:00–13:00
WoRKsHoP aNIMaCE 1
lektorka: Pavla Baštanová | pro děti
ve věku 8–12 let | max. počet 12 dětí
vstupné 120,Rezervace na kino@metro70.cz

20:00 PěKNě bLbě FILMoVÝ KLUb
US | 119’ | 2017 | romantická komedie
12+ | 100,- / 80,- pro členy FK | titulky
--------------------------------------------------

9.7. NEDěLE

15:30 JÁ, PaDoUCH 3
US | 96’ | 2017 | animovaný film
přístupné | 130,- / 110,- | dabing
17:30 PIRÁtI Z KaRIbIKU:
saLaZaRoVa PoMsta
US | 129’ | 2017 | dobrodružná komedie | přístupné | 110,- / 90,- | dabing
20:00 sPIDER-MaN:
HoMECoMING 3D
US | 133’ | 2017 | dobrodružné sci-fi
přístupné | 150,- | titulky
--------------------------------------------------

10.7. PoNDěLÍ

17:30 JÁ, PaDoUCH 3
US | 96’ | 2017 | animovaný film
přístupné | 130,- / 110,- | dabing
20:00 aXoLotL oVERKILL FILMoVÝ KLUb
DE | 94’ | 2017 | drama | 15+
100,- / 80,- pro členy FK | titulky
--------------------------------------------------

11.7. útERÝ

19:00 sVět PoDLE DaLIboRKa
PŘEDPREMIÉRa s úČastÍ aUtoRů

ČR | 105’ | 2017 | dokument | 12+ | 100,--------------------------------------------------

12.7. stŘEDa

17:30 MIMI ŠÉF
US | 97’ | 2017 | animovaná komedie | přístupné | 110,- / 90,- | dabing

18.7. útERÝ

14:00 LoUPEŽ VE VELKÉM stYLU

20:00 VÁLKa o PLaNEtU oPIC
US | 143’ | 2017 | akční sci-fi | 12+
130,- | titulky
--------------------------------------------------

19.7. stŘEDa

17:30 ŠMoULoVÉ:
ZaPoMENUtÁ VEsNICE
US | 88’ | 2017 | animovaný film
přístupné | 110,- / 90,- | dabing
20:00 sVět PoDLE DaLIboRKa
FILMoVÝ KLUb

ČR | 105’ | 2017 | dokument | 12+
100,- / 80,- pro členy FK
--------------------------------------------------

20.7. ČtVRtEK

17:30 VaLERIaN a Město tIsÍCE
PLaNEt PREMIÉRa 3D
FR / US | 137’ | 2017 | akční sci-fi
přístupné | 50,- | dabing

17:30 VaLERIaN a Město tIsÍCE
PLaNEt
FR / US | 137’ | 2017 | akční sci-fi
přístupné | 130,- | dabing

17:30 aUta 3
US | 100’ | 2017 | animovaná komedie
přístupné | 150,- / 130,- | dabing

17:30 oKLaMaNÝ
US | 94’ | 2017 | historické drama
12+ | 110,- | titulky

20:00 sPIDER-MaN:
HoMECoMING PŘEDPREMIÉRa
US | 133’ | 2017 | dobrodružné sci-fi
přístupné | 130,- | titulky
--------------------------------------------------

6.7. ČtVRtEK

17:30 sPIDER-MaN:
HoMECoMING PREMIÉRa 3D
US | 133’ | 2017 | dobrodružné sci-fi
přístupné | 150,- | dabing
20:00 V UtaJENÍ PREMIÉRa
GB | 98’ | 2017 | akční thriller | 15+
120,- | titulky
--------------------------------------------------

7.7. PÁtEK

17:30 sPIDER-MaN: HoMECoMING
US | 133’ | 2017 | dobrodružné sci-fi
přístupné | 130,- | dabing
20:00 tRaNsFoRMERs:
PosLEDNÍ RYtÍŘ
US | 140’ | 2017 | akční thriller
přístupné | 130,- | dabing
--------------------------------------------------

8.7. sobota

FILMoVÝ MaRatoN
vstupné 200,- na celý maraton,
jednotlivé vstupné 80,15:00 HobIt:
NEoČEKÁVaNÁ CEsta
US / NZ | 169’ | 2012 | dobrodružné
fantasy | přístupné | 80,- | titulky
18:00 HobIt:
ŠMaKoVa DRaČÍ PoUŠŤ
US / NZ | 161’ | 2013 | dobrodružné
fantasy | přístupné | 80,- | titulky

WWW.PROSTEJOV.EU

20:00 VÁLKa o PLaNEtU oPIC
PREMIÉRa

US | 143’ | 2017 | akční sci-fi | 12+ | 130,- | titulky
--------------------------------------------------

14.7. PÁtEK

17:30 sPIDER-MaN: HoMECoMING
US | 133’ | 2017 | dobrodružné sci-fi
přístupné | 130,- | dabing
20:00 VÁLKa o PLaNEtU oPIC 3D
US | 143’ | 2017 | akční sci-fi | 12+
150,- | titulky
--------------------------------------------------

21.7. PÁtEK

20:00 DUNKERK
NL / GB / FR / US | 120’ | 2017
válečné drama | 12+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------

22.7. sobota

15:30 LEtÍME!
LU / NO / NE / BE / US | 84’ | 2017
animovaný film | přístupné
120,- / 100,- | dabing
17:30 VaLERIaN a Město tIsÍCE
PLaNEt 3D
FR / US | 137’ | 2017 | akční sci-fi
přístupné | 150,- | dabing

15.7. sobota

20:00 DUNKERK
NL / GB / FR / US | 120’ | 2017
válečné drama | 12+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------

17:30 sPIDER-MaN: HoMECoMING
US | 133’ | 2017 | dobrodružné sci-fi
přístupné | 130,- | dabing

9:00–13:00
WoRKsHoP aNIMaCE 2
lektorka: Pavla Baštanová | pro děti
ve věku 8–12 let | max. počet 12 dětí
vstupné 120,Rezervace na kino@metro70.cz

15:30 JÁ, PaDoUCH 3
US | 96’ | 2017 | animovaný film
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

20:00 VÁLKa o PLaNEtU oPIC
US | 143’ | 2017 | akční sci-fi | 12+
130,- | titulky
--------------------------------------------------

16.7. NEDěLE

10:30 aUta 3
US | 100’ | 2017 | animovaná komedie
přístupné | 130,- / 110,- | český dabing
15:30 JÁ, PaDoUCH 3
US | 96’ | 2017 | animovaný film
přístupné | 130,- / 110,- | dabing
17:30 MILoVNÍK Po PŘECHoDU
US | 115’ | 2017 | komedie | 12+ | 110,- | titulky
20:00 oKLaMaNÝ
US | 94’ | 2017 | historické drama
12+ | 110,- | titulky

25.7. útERÝ

20:00 DUNKERK
NL / GB / FR / US | 120’ | 2017
válečné drama | 12+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------

20:00 WoNDER WoMaN
US | 141’ | 2017 | akční fantasy | 12+
120,- | titulky
--------------------------------------------------

13.7. ČtVRtEKPREMIÉRa

20:00 ŽIVot Za ŽIVot FILMoVÝ KLUb
FR | 103’ | 2016 | drama | 12+
100,- / 80,- pro členy FK | titulky
--------------------------------------------------

17:30 JÁ, PaDoUCH 3 3D
US | 96’ | 2017 | animovaný film
přístupné | 150,- / 130,- | dabing

20:00 bůH tI ŽEHNEJ oZZY
osboURNE FILMoVÝ KLUb
GB | 96’ | 2011 | hudební dokument
15+ | 100,- / 80,- pro členy FK | titulky
--------------------------------------------------

5.7. stŘEDa
3D

17:30 LEtÍME!
LU / NO / NE / BE / US | 84’ | 2017
animovaný film | přístupné
120,- / 100,- | dabing

US | 96’ | 2017 | kriminální komedie
12+ | 50,- | titulky

17:30 JÁ, PaDoUCH 3 3D
US | 96’ | 2017 | animovaný film
přístupné | 150,- / 130,- | dabing

17:30 JÁ, PaDoUCH 3 3D
US | 96’ | 2017 | animovaný film
přístupné | 150,- / 130,- | dabing

24.7. PoNDěLÍ

17:30 aUta 3
US | 100’ | 2017 | animovaná komedie
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

MEtRo sENIoR

20:00 DUNKERK PREMIÉRa
NL / GB / FR / US | 120’ | 2017 |
válečné drama | 12+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------

4.7. útERÝ

30

21:00 HobIt: bItVa PětI aRMÁD
US / NZ | 144’ | 2014 | dobrodružné
fantasy | přístupné | 80,- | titulky
--------------------------------------------------

23.7. NEDěLE

15:30 JÁ, PaDoUCH 3
US | 96’ | 2017 | animovaný film
přístupné | 130,- / 110,- | dabing
17:30 MILoVNÍK Po PŘECHoDU
US | 115’ | 2017 | komedie | 12+ | 110,- | titulky
20:00 VaLERIaN a Město tIsÍCE
PLaNEt
FR / US | 137’ | 2017 | akční sci-fi
přístupné | 130,- | titulky
--------------------------------------------------

26.7. stŘEDa

17:30 LEtÍME!
LU / NO / NE / BE / US | 84’ | 2017
animovaný film | přístupné
120,- / 100,- | dabing
20:00 DVoJItÝ MILENEC FILMoVÝ KLUb
FR | 107’ | 2017 | erotický thriller | 18+
100,- / 80,- pro členy FK | titulky
--------------------------------------------------

27.7. ČtVRtEK

17:30 sRDEČNě VÁs VÍtÁME PREMIÉRa
FR / BE | 92’ | 2017 | komedie | 12+
110,- | titulky
20:00 babY DRIVER PREMIÉRa
GB | 115’ | 2017 | akční komedie
12+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------

28.7. PÁtEK

17:30 sPIDER-MaN: HoMECoMING
US | 133’ | 2017 | dobrodružné sci-fi
přístupné | 130,- | dabing
20:00 VaLERIaN a Město tIsÍCE
PLaNEt
FR / US | 137’ | 2017 | akční sci-fi
přístupné | 130,- | titulky
--------------------------------------------------

29.7. sobota

15:30 MaXINoŽKa
BE / FR | 91’ | 2017 | animovaný film
přístupné | 120,- / 100,- | dabing
17:30 sRDEČNě VÁs VÍtÁME
FR / BE | 92’ | 2017 | komedie | 12+
110,- | titulky
20:00 VÁLKa o PLaNEtU oPIC
US | 143’ | 2017 | akční sci-fi | 12+
130,- | titulky
--------------------------------------------------

30.7. NEDěLE

10:30 tRoLLoVÉ
US | 92’ | 2016 | animovaný film
přístupné | 60,- | dabing
15:30 LEtÍME!
LU / NO / NE / BE / US | 84’ | 2017
animovaný film | přístupné
120,- / 100,- | dabing
17:30 babY DRIVER
GB | 115’ | 2017 | akční komedie
12+ | 120,- | titulky
20:00 t2 tRaINsPottING
VB | 109’ | 2017 | kriminální
tragikomedie | 15+ | 100,- | titulky
--------------------------------------------------

31.7. PoNDěLÍ

17:30 MaXINoŽKa
BE / FR | 91’ | 2017 | animovaný film
přístupné | 120,- / 100,- | dabing
20:00 DRUHÁ stRaNa NaDěJE
FILMoVÝ KLUb

FI | 98’ | 2017 | tragikomedie | 12+
100,- / 80,- pro členy FK | titulky
---------------------------------------------------

KINo MEtRo 70

WWW.MEtRo70.CZ
WWW.FaCEbooK.CoM/KINoMEtRo70
KINo@MEtRo70.CZ
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Odešel nejstarší prostějovský sokol
Před nedávnem zemřel ve věku devadesáti sedmi let Ing. Karel Tabery.
Po svém narození 10. 5. 1920
strávil dětství ve Starém Hrozenkově, v roce 1928 se rodina přestěhovala do Plumlova, kde chodil do školy,
do houslí a hrál hokej. V Prostějově absolvoval Obchodní akademii.
Po uzavření vysokých škol nemohl
pokračovat ve studiích, proto začal
pracovat ve firmě Pumpy Sigmund
v Lutíně a v její pražské filiálce, půl
roku strávil též v Německu. Po válce se přihlásil na Vysokou školu
obchodní v Praze, posléze definitivně zakotvil v roce 1955 v národním
podniku Dopravní stavby Olomouc.
Po zřízení samostatné pobočky
v Prostějově zde pracoval jako hlavní ekonom.
Činný byl v odborech, psal závodní
kroniku, organizoval četné podnikové
zájezdy. Byl hluboce věřícím katolíkem, přispíval na charitativní nadace.
Zapojil se též do obnovy sokolského hnutí a Tělocvičné jednoty Sokol
I Prostějov. Svůj čas a energii věnoval

jednání o navrácení sokolovny a stadionu organizaci Sokola. Spolu s Věrnou gardou se aktivně účastnil všech
sokolských akademií v Prostějově
i řady veřejných vystoupení, ve svých
86 letech cvičil i na celostátním všesokolském sletu v Praze. Sokolská
myšlenka mu přirostla k srdci a usiloval o obnovení sochy prezidenta T.
G. Masaryka, odstraněné v Prostějově v době komunistického režimu
– tento záměr se podařilo prosadit.
Zajistil ražbu pamětních medailí a inicioval položení základního kamene
k pomníku uhrazeného z prostředků Sokola. K 10. výročí tohoto aktu
sestavil a vydal sborník dokumentů
„Pomník T. G. Masaryka v Prostějově“. K těmto snahám je třeba zařadit
i založení místní pobočky Masarykovy
společnosti. Rovněž se podílel na zřízení pomníku na městském hřbitově
na paměť sokolů padlých a umučených za 2. světové války. Získal bronzovou medaili za obětavou činnost
ve prospěch sokolského hnutí a později od Zastupitelstva města Prostějo-

va Cenu města Prostějova za zásluhy
o obnovu sokolského hnutí a aktivní
činnost v Masarykově společnosti.

Foto: K. Tabery (syn)
(redakčně zkráceno a upraveno
dle podkladů zaslaných rodinou)

INZERCE

OBČANSKÁ PORADNA

PETRA MICHKA

MUDr. Radim Uzel

Mgr. Petr Michek

Jiří Krampol

Prostějov, T. G. Masaryka 5 | www.opkm.cz | www.petrmichek.cz

POSTŘEHY PETRA MICHKA A JEHO PŘÁTEL

Jiří Krampol: Na zájezdech a při vystoupeních se mne lidé často ptají, jaké
vtipy mám nejraději. Většinou odpovídám, že ty, které jsem ještě neslyšel.
Tak například: „ Jeptiška se jde vyzpovídat a sděluje panu faráři, že má
těžký hřích“. „ A jaký je to hřích sestro“, ptá se pan farář. „ Pane faráři, já pod
řádovým rouchem nenosím spodní prádlo“. Farář se zamyslí a potom řekne:
„ Takže třikrát Otčenáš a cestou k oltáři tři kotrmelce!“.

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

Radim Uzel: Zaujal mne vtip, který je svým způsobem starý jako samo lidstvo.
Sedí dva v parku na lavičce a zamilovaně hledí na sebe: Ona: “Na co myslíš?“
On: „Na to samé co ty“. Ona: „Ty prasáku“.
Pěkný den vám přejí Jiří Krampol, Radim Uzel a Petr Michek.
WWW.PROSTEJOV.EU

RV1601452/06

RV1700667/03

Petr Michek: Nedávno jsem dostal knihu Postel, hospoda, kostel, kterou napsala Markéta Zahradníková, která v ní vede rozhovor se známým
lanškrounským farářem Zbignievem Czendlikem. Stojí za přečtení, neboť
názory pana faráře jsou veskrze lidské a velmi milé. Například na dveřích
jeho ložnice lze číst nápis: „Budit jen v případě požáru nebo zrušení celibátu“.

31

SPOLEČNOST, KULTURA

KRÁTCE

Dziękujemy
i do zobaczenia wkrótce!
Výměnný pobyt žáků
ze ZŠ Jana Železného
v polské Środě

Ve dnech 29. 5.–1. 6. 2017 jsme
se s žáky 8. ročníku zúčastnili výměnného pobytu v polském městě Środa Wielkopolska. Společně
s polskými žáky a učiteli jsme vytvořili projekt v programu eTwinning. Výsledným produktem je
webová stránka, kde naleznete
především fotografie z celé akce.
(Více info na www.zsjz.cz)
Výměnný pobyt byl pro všechny zúčastněné velkým přínosem.
Všechny nás mile překvapila vstřícnost a přátelské přijetí polských
kolegů učitelů, dětí a jejich rodičů.
Kromě navázání nových přátelství si
obě strany zlepšily své jazykové dovednosti. Děti mluvily anglicky, německy a samozřejmě se pokoušely
porozumět i polštině.
Tato akce měla u žáků velký
úspěch, a proto plánujeme se školou ve Środě i nadále spolupracovat.
Usilujeme o to, aby se v příštím roce
do našeho projektu zapojily i školy
z jiných zemí. Předpokládáme účast
vybrané školy z Rakouska a ze Slovenska.
Již nyní se těšíme, že se s našimi
polskými přáteli na podzim znovu
setkáme, tentokrát v Prostějově.
Děkujeme a brzy na viděnou!
Dziękujemy i do zobaczenia wkrótce! 
Mgr. Iveta Sedláčková
a Mgr. Jana Novotná
vedoucí projektu
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Mateřská škola v Čechovicích se baví!
Mateřská škola v Čechovicích, která
pracuje pod křídly ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14, je školkou,
která nenechává nic náhodě a pro
své děti neustále vymýšlí různé akce
i aktivity, které jsou nejen zajímavé
a děti baví, ale které je připravují
do života ve všech směrech.
Stalo se již příjemnou tradicí, že
škola pracuje na propojení svých
jednotlivých součástí tak, aby školu
opouštějící deváťáci přebrali kus zodpovědnosti v podobě přípravy oslav
Dne dětí právě pro naše nejmenší
v mateřské škole. Nejinak tomu bylo
i letos a věřte nebo ne, sledovat obě
zúčastněné strany byl zážitek! Deváťáci z Palacké pod vedením pana
učitele Navrátila se vší odpovědností
i humorem úměrným svému věku
vedli naši drobotinu v zábavných
hrách a soutěžích, starali se, aby se
jim něco nestalo, nebyla jim zima,
teplo, neměli žízeň – naši „drobci“
na oplátku vzhlíželi k „velikánům“
z Palacké s obdivem, vděkem a někdy
dokonce i úctou. Samozřejmě že děti
nakonec vnímaly především odměny,
které za své výkony dostaly, smysl
celé akce byl ale hlubší a opět stoprocentně zafungoval – velcí bezvadně
spolupracovali s malými k oboustranné spokojenosti a tak to má být! Takže
děkujeme moc, deváťáci!

Abychom ale nezůstali pouze
za pomyslnými zdmi naší školy,
hned vzápětí po návštěvě deváťáků
jsme pozvali zástupce Krajského
ředitelství Policie Olomouckého
kraje – územního odboru Prostějov – obvodního oddělení Prostějov 1, kteří v živých ukázkách
seznamovali děti s prací policie,
s výstrojí a výzbrojí policistů. Dále
pak policisté z odboru služby pro
zbraně a bezpečnostní materiál
zajistili dětem ukázku služebního
vozidla a předvedli různé druhy
zbraní. Děti si tak mohly vyzkoušet
jednotlivé části výzbroje i výstroje, prohlédly si policejní auto, vyzkoušely si i manipulaci se zbraní.

Pod dubem, ale před dubem

V nádherném prostředí zámeckého
parku v Čechách pod Kosířem měla
v sobotu, 27. května 2017 premiéru
nová inscenace známého ¨prostějovského Loutkového divadla Starost.
Souboru, který podporuje svým příspěvkem také statutární město Prostějov. To snad poprvé v jeho déle než
třicetileté historii sáhlo k adaptaci
klasické pohádky Boženy Němcové
„O kouzelné mošně“. A o tu se postaral člen souboru, loutkoherec, muzikant a flašinetář – ale také otec tří

malých dětí Pavel Moš. Bylo to snad
opravdu poprvé, protože staré marionety nejsou právě nějak zvlášť dětem podbízivé, a z čertů jde opravdu
strach. Ani samotná adaptace pro
loutkové divadlo nebyla věcí jednoduchou, protože klasická pohádka Boženy Němcové, tolik známé z učebnic
literatury, nepočítala pochopitelně
s Kašpárkem a děti zase nepočítají
s tím, že by jej v loutkovém   divadle
nenašly. A dlužno říci, že našly, a že
jeho alotria prospěla dobré věci. A nechyběly ani jiné oblíbené pohádkové postavy jako čerti, vojenský
vysloužilec Michal, chudý stařeček
– a na opačné straně zlá lakomá selka, která se na konec po zásluze stala
další obyvatelkou pekla. Jak bývá už
tradicí, nechyběly ani písničky, tentokráte z dílny " vysloužilce Michala"
občanským jménem pak skutečně
Michala Wolfa, který se už pár let po-

Na závěr celé akce si prohlédly historické vozidlo příslušníků Veřejné
bezpečnosti. Jednalo se o automobil Volha ze sbírky pana Romana
Nezhyby. Děti dostaly od policistů
i drobné dárečky (pexeso, omalovánky apod.), které nadělaly v dětských očích spoustu radosti a byly
tou pověstnou tečkou za bezvadnou akcí. Děkujeme všem vstřícným policistům, kterým nebylo
zatěžko zprostředkovat svou práci
našim dětem velmi hravou a zábavnou formou, a těšíme se, že naši
školku v budoucnu navštíví zas!
Pavlína Spurná
ZŠ a MŠ Prostějov,
Palackého tř. 14, MŠ Čechovice

dílí na hudebních stránkách inscenací ať jako interpret, nebo i jako autor
hudby a textů, stejně jako při dnešní
premiéře. Výprava Jitky Tláskalové,
dlouholeté spolupracovnice spolku,
byla při své jednoduchosti nádherná
a diváci ocenili zejména mnohé laskominy, které se v pohádkovém kouzlení objevily. Malinkou – ale důležitou
a velmi ceněnou roli si zahrál i režisér
souboru Zbyněk Melka, který jinak
v zákulisí řádil na bicí soupravu, která
podmalovávala příchody a odchody
pekelníků. " Poprvé ve své kariéře režiséra ochotnického divadla i režiséra
loutkového, jsem se setkal s úkolem
režírovat klasickou pohádku, známou
i z animovaných filmů. A nebylo to
pro mě úplně jednoduché" řekl ke své
dnešní premiéře režisér tohoto spolku. Jeho "miniroličku" pak ocenily
zejména maminky dětí...ale to je už
zase jiná pohádka....
-ičPROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY
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Pozvánka

Pozvánka

Klub aktivních seniorů při Svazu tělesně postižených (STP)
v Prostějově pořádá rekondičně ozdravný pobyt v Podhajské
ve dnech od 3. 7. do 9. 7. 2017.
Bližší informace na telefonu
588 008 095, 724 706 773.
Karel Doseděl
předseda svazu

Srdečně zveme na mši svátou

Galerie Cyril si Vás dovoluje pozvat na výstavu Niny Grúňové a Františka Feketeho, studentů
Pražské FAMU. Vernisáž výstavy proběhne v pondělí 5. 7. v 18 hod. (navštívit galerii však můžete téhož dne dříve
po Hodové mši, na kterou jste také zváni). Výstava se tématicky zabývá rozkladem těla a identity do vrstev papíru, jako
plochého médium převedeného do prostoru. Na jednotlivých patrech galerie bude tělo rozloženo do rovin papírových
ploch, které budou zároveň sloužit pro dialog muže a ženy. Celá výstava proběhne v termínu 5. 7.–20. 8., bližší
informace na www.galeriecyril.cz
-db-

k oslavě sv. Cyrila
a sv. Metoděje
dne 5. 7. 2017
v 9. hod. v kostele na Brněnské ulici
v Prostějově
Mše svatá i následné setkání
lidí dobré vůle doprovodí vystoupení Krumsíňanky.
Na všechny lidi dobré vůle se
těší farníci.

INZERCE

Do nově otevřených zubních ordinací
v Prostějově

PŘIJÍMÁME
NOVÉ PACIENTY

Na vaše dotazy Vám odpoví:
Karal Tomáš
tel.: 732 530 071, e-mail: karal@regvyd.cz
Juráková Jana
tel.: 773 617 353, e-mail: jurakova @regvyd.cz
Viktor Hýbl
tel.: 737 398 865, e-mail: hybl@regvyd.cz
Novák Michal
tel.: 739 724 774, e-mail: novak@regvyd.cz
Šutovská Margita
tel.: 604 447 457, e-mail: sutovska@regvyd.cz

RV1701076/01

Pokud chcete oslovit všechny obyvatele města, jsou noviny zdarma
do schránek tou nejlepší volbou.

příjme dělníky i dělnice dřevovýroby
na více pracovních pozic.

NABÍZÍME:

Jednosměnný nebo dvousměnný provoz dle pozice. Nástup možný ihned.
Nástupní mzda od 85 Kč/hod dle zařazení + prémie.

a nadstandardní péči
na moderně zařízeném
pracovišti

a veškeré vstupní a kontrolní
prohlídky včetně rentgenových
snímků zdarma

Požadujeme:
Pracovitost, spolehlivost, zodpovědnost a pečlivost, ochota pracovat přesčas.

a bezbolestné a kvalitní
ošetření

a prodloužená ordinační doba – v pracovní dny denně od 7:00 do 19:00

 Firemní oblečení
 Zaměstnanecké benefity

Kontaktní osoba: pan Tomáš Vlach, tel.: 777 838 652.
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

RV1701063/01

Nabízíme:
 Dlouhodobé stabilní zaměstnání
na hlavní pracovní poměr
 Dobré platové podmínky

Najdete nás na adrese:
Kozák-Dental s.r.o.
Pešinova 23/ Okružní 117, PROSTĚJOV – 796 01
tel.: 777 699 119, 776 797 796

WWW.PROSTEJOV.EU

RV1700954/01

Dřevovýroba 2MAX s.r.o.,
provoz Mostkovice,
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Prostějov se stává
turistickým cílem

Žáci ZŠ Dr. Horáka
na cestě za poznáním
Takřka 50 spokojených žáků
2. stupně ZŠ Dr. Horáka se
před dvěma týdny vrátilo ze
šestidenní poznávací exkurze
do Londýna a jižní Anglie,
kterou pro ně uspořádala škola
ve spolupráci s brněnskou
cestovní kanceláří.

O tom, že se Prostějov pomalu stává turistickým cílem, svědčí také
zájem o komentované prohlídky centra města. Průvodcovské
činnosti se od roku 2006 věnují
na Střední odborné škole podnikání a obchodu. Prostějovské veřejnosti jsou známé prohlídky centra
města, kostela Povýšení sv. Kříže
nebo bývalého klášterního kostela Milosrdných bratří. „Poslední
dva roky se stále častěji ozývají
zájemci o prohlídky centra města.
Jsem rád, že si vybírají Prostějov
jako cíl výletu. Minulý měsíc jsme
například provedli zájezd seniorů z Hlučínska a do konce června
proběhnou ještě prohlídky pro
seniory z Napajedel a Soběsuk.“
podotkl zástupce ředitele školy
Marek Moudrý. Střední odborná
škola podnikání a obchodu se také
podílí na průvodcovské službě
o letních prázdninách.
- mm-

Vzhledem k tomu, že při výuce cizího
jazyka klademe důraz hlavně na rozvoj mluveného projevu, chtěli jsme
mimo jiné, aby si žáci na vlastní kůži
vyzkoušeli, jestli jsou schopni použít
angličtinu, kterou se doposud naučili,
v každodenní běžné komunikaci. A to
se jim při pobytu v hostitelských rodinách v přímořském městě Worthing
na jihu Anglie velmi dobře dařilo.
Společně se svými učiteli pak
každé ráno vyráželi poznávat krásy
Anglie. Dva dny strávili návštěvou
nejzajímavějších míst v Londýně,
další den vyrazili do námořního přístavu Portsmouth, kde si ve zdejším
námořním muzeu prohlédli historické lodě, v interaktivním centru
si vyzkoušeli, co vše musí zvládnout
pravý námořník, nechyběla vyjížďka lodí po moři a na závěr se kochali
pohledem na celý přístav ze 110 metrů vysoké věže Spinnaker Tower,
kde se ti nejodvážnější z nich pro-

šli i po prosklené podlaze. Na závěr je čekal výlet do nádherného
přímořského letoviska Brighton
a také návštěva Arundelu, jednoho
z největších hradů v Evropě, kde
si po prohlídce mohli odpočinout
v rozkvetlých tamních zahradách.
Celý pobyt doprovázelo nádherné
slunečné počasí, takže se vše vydařilo bez nejmenší chybičky.
Spokojené úsměvy na tvářích
všech žáků a nadšené diskuse během zpáteční cesty byly pro pořádající pedagogy tou nejlepší odměnou.
Na naší škole se jako druhý cizí jazyk vyučují také němčina a ruština,
tak uvidíme, třeba se příští rok vy-

dáme ověřit své jazykové dovednosti zase někam jinam.
Závěr školního roku si na naší
škole zpestřujeme ještě dalšími
akcemi mimo školní lavice. Oslavu
Dne dětí jsme spojili s již tradiční
akcí Běží celá škola, v rámci dějepisu nás čekají exkurze do Brna, Kutné Hory a Slavkova a učivo 9. ročníku doplníme zajímavou besedou
o holocaustu. Poslední dny ve škole
budou patřit sportu – žáci 2. stupně
se mohou těšit na netradiční sportovní den a mladší žáci poměří své
síly v olympijských disciplínách.
A pak už hurá na prázdniny!
Zš Horáka

Studenti Střední školy designu
a módy natočili jeden z Příběhů bezpráví

Studenti SOŠPO jednali v Evropském
parlamentu ve Štrasburku

Dozvědět se něco o nedávné historii naší země, a to přímo z úst pamětníka. To bylo poslání projektu
PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ – Z MÍSTA,
KDE ŽIJEME 2017, který pořádala
organizace Člověk v tísni. 7 studentů SŠDaM, kteří studují obor Multimediální tvorba, oslovili signatáře
Charty 77 pana Dušana Skálu. Natočili s ním 90ti minutový rozhovor,
který dále zpracovali na 15ti minutový videodokument. Během realizace
projektu se zdokonalili po technické
stránce v práci s videem, dozvěděli
se podrobnosti o době, ve které vyrůstali jejich rodiče, a v neposlední
řadě se seznámili s morálními postoji a odvahou tehdejších disidentů.

Studenti Střední odborné školy
podnikání a obchodu v Prostějově
se v květnu zúčastnili Evropského
setkání mladých lidí ve Štrasburku. Euroscola je program Evropského parlamentu, který každý
rok umožňuje mladým Evropanům ze všech členských zemí, aby
se seznámili s činností a úlohou
Evropského parlamentu. V každé
členské zemi probíhají národní výběrové soutěže, ze kterých
vychází skupiny zúčastňující se
setkání. A právě v tomto kole
studenti SOŠPO vyhráli a reprezentovali tak Prostějov a Českou
republiku v sídle Evropského
parlamentu. SOŠPO se tohoto

34

WWW.PROSTEJOV.EU

Celý projekt byl zakončen
na květnovém setkání v centru
DOX v Praze, kde za své snažení
sklidili nečekaný úspěch.
Napsal: Jakub Vašíček

setkání zúčastnilo již potřetí a je
tak v současnosti nejúspěšnější
školou v České republice. Součástí setkání mladých byla také
prohlídka Štrasburku a jeho pamětihodností.
-mmPROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY
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Průmyslovka má novou
učebnu mechatroniky
Na Střední odborné škole
průmyslové a Středním
odborném učilišti strojírenském
v Prostějově se od roku
2015 vyučuje nový studijní
obor Elektrotechnika se
zaměřením na mechatroniku,
který připravuje žáky pro
činnost středních technickohospodářských pracovníků
v oblasti montáže, oživování
a provozu prostředků
automatizační techniky
a elektroniky.
Absolventi tohoto oboru se uplatní
v oblasti prodeje těchto prostředků,
v oblasti programování nebo práce
s průmyslovými automaty a roboty, a to na všech pracovištích s nasazením automatizační a regulační
techniky, pneumatických nebo hydraulických prvků a průmyslových
pohonů. K výchově těchto odbor-

Setkání všech
generací

níků potřebovala škola specializovanou učebnu mechatroniky, proto
jí společnost Mubea darovala vybavení v hodnotě 70.000 Kč. Celá
učebna slouží zejména k výuce pneumatiky, tedy oboru zabývajícímu
se přeměnou stlačeného vzduchu
na mechanický pohyb, jenž v praxi
tvoří důležitou součást výrobních
strojů. Obor mechantronika byl
ve výuce zcela nově zaveden právě
na míru prostějovským strojírenským firmám, kdy byla firma Mubea prvotním iniciátorem.
Slavnostní předání učebny proběhlo 24. května 2017 za účasti
zástupců firmy. Podpora školy ze
strany firmy Mubea se týká mnoha
oblastí – od praxe žáků až po materiální vybavení, což během slavnostního předávání potvrdila i zástupkyně
ředitele školy Iva Žitná. „Spolupracujeme dlouhodobě, a když nás náš
partner požádal o konkrétní věc,

rozhodli jsme se mu vyhovět. Chceme tímto způsobem i nadále podporovat technické vzdělávání a zároveň zaměstnanost ve strojírenských
firmách, kde je stálý nedostatek
zaměstnanců,“ vyjádřila se během
konání akce Kateřina Krausová,
vedoucí personálního oddělení.
Úspěšná spolupráce mezi firmou
Mubea a školou na poli odborných
praxí trvá již patnáct let a aktuálně
je ve stipendijním programu firmy
109 studentů. Střední odborná škola
průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské bylo také vůbec první školou, se kterou firma navázala
takovýto partnerský vztah. Předání
vybavení učebny bylo jen jedním ze
střípků dlouhodobého partnerství
mezi školou a firmou Mubea, které
bude i nadále pokračovat s dalšími
zajímavými projekty. 
-iž-

čtvrtek 20. července
od 16:30 do 20:00
náměstí
T. G. Masaryka
v Prostějově

Hravé i poučné aktivity pro
děti i dospělé o našem města
zaměřené na činnost prostějovských neziskových organizací.
Od 16:30 do 17:30 – živá
hudba Jaroslav Knejp
Od 17:30 Maňáskové divadlo Sluníčko
Po celou dobu malování na obličej
Pořádají neziskové organizace
města Prostějova: ČSOP RL
Iris, Zdraví od malička, ICM,
Městské evropské informační
středisko, SONS, TyfloCentrum, Sdružení Sedmikráska,
Člověk v tísni a další
Probíhá ve spolupráci se Zdravým městem Prostějově

INZERCE

LEVNÉ
MALOVÁNÍ
Cena čisté
malby od 13 Kč/m2

přijme pro svoji českou pobočku na HPP

NABÍZÍME

malířské a natěračské práce,
nátěry oken, radiátorů.
Na přání i úklid.
ubytování po dobu výkonu služby ZDARMA!!

výhodou.

Tel.: 704 393 689

+420 725 688 755

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

RV1701075/01

(za 20 odpracovaných měsíčních směn
v závislosti na druhu obsluhované autobusové linky)

RV1701067/05

GARANTUJEME MINIMÁLNĚ
350–450 tisíc Kč ročně ČISTÉHO!!!

WWW.PROSTEJOV.EU
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Nabízíme pomoc těm,
kteří si sami pomoci
nemohou
Jsou mezi námi lidé, kteří kvůli
postižení, úrazu, nemoci, věku…
nemohou dělat běžné věci, které by
zvládli, kdyby byli v pořádku. Potřebují podporu druhého člověka.
Organizace Podané ruce – osobní
asistence nabízí v takovém případě
pomoc prostřednictvím osobních
asistentů. V současné době působí
ve třech krajích (Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském)
a má přes 120 zaměstnanců. V Olomouckém kraji letos slaví výročí –
působí zde již 10 let.
Osobní asistent / asistentka pomůže při zvládání běžných činností, jako je hygiena, oblékání, péče
o domácnost a dalších, přičemž
člověka vede k tomu, aby co nejvíce
využíval své schopnosti a udržoval
a rozvíjel své fyzické i psychické
síly. Osobní asistence umožňuje
člověku samostatnost a setrvání v domácím prostředí, na které
je zvyklý. Nabízí také doprovod
na procházky, na nákup, ale také
do zaměstnání či školy, na koncerty, do kina a podobně. Pro někoho
může být asistent společníkem, se
kterým si vyjde na procházku, přečte si noviny či knížku, zahraje hru,
prostě spolu stráví příjemný čas.
Rozsah služby a její přesná náplň
záleží na potřebě konkrétního člo-
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věka. U někoho to může být třeba
jen pár hodin týdně, u dalšího několik hodin denně. Nejvíce našich
klientů tvoří senioři, dále dospělí
a děti s různou formou postižení.
Pomoc osobní asistence může využít klient od jednoho roku věku,
7 dní v týdnu až 24 hodin denně.
Na úhradu služby je možné využít
příspěvek na péči.
Aktuální informace a kontakty
najdete na webu www.podaneruce.
eu. Pro ty, kdo se chtějí více dozvědět o osobní asistenci, doporučujeme kampaň http://asistujeme.cz,
která probíhá na webu a facebooku.
Chceme také využít tuto příležitost a poděkovat za dlouhodobou finanční podporu statutárnímu městu Prostějovu. Také tato podpora
nám pomáhá, abychom ceny služby
udrželi v dostupné výši.
Bc. Jana Marková

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY
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Mladí dráhaři závodili
na ČP v Prostějově
Předposlední květnový víkend
se mladí závodníci a závodnice
poměřili na prostějovské dráze
v rámci Českého poháru mládeže
a žen v dráhové cyklistice, který
byl pořádán za podpory a pod
patronací DT – Výhybkárna
a strojírna, a.s. A byl to podařený
víkend, byť počasí ukázalo
svou horkou i chladnou tvář,
tak závodníci předvedli srdnaté
i velmi kvalitní výkony.
V pátek dostali příležitost předvést
se sprinteři. V kategorii žáků zvítězil Ondřej Šilhavý z týmu SP Kolo
Loap Specialized, druhé a třetí místo obsadili domácí závodníci týmu
SKC TUFO Prostějov Radovan Štec
a Matyáš Koblížek. V kategorii žákyně/kadetky zvítězila Nikol Soustružníková z MS Bike Academy
racing. Mezi kadety zvítězil Matyáš
Janoš z Dukly Praha, druhé místo
obsadil domácí René Smékal z SKC
TUFO Prostějov. V juniorské kategorii suverénním způsobem zvítězil domácí Jakub Šťastný. Nadějný závodník prostějovského týmu
ve výborném čase 1:07,181 zvítězil
i v pevném kilometru a stal se vítězem celého sprinterského omnia!
Druhé místo ve sprintu i v omniu
obsadili Jiří Luxík z Dukly Brno,
třetí místo patří Petru Kelemenovi
z Dukly Praha.
V sobotu si na své přišli dráhoví
vytrvalci, na programu byly stíhací
závody jednotlivců a závody v madisonu žáků, kadetů, juniorů a žen
(všechny věkové kategorie dívek
společně). V neděli pak program

pokračoval stíhacími závody družstev, tečku za celým mítinkem pak

udělaly bodovací závody jednotlivců. Výsledky byly vyhodnoceny
omniově v rámci stíhačského a bodovacího omnia.
V bodovacím omniu žáků zvítězil Filip černý z Dukly Praha, mezi
kadety zvítězil také závodník Dukly
Praha Luboš Komínek, druhé místo vybojoval Lukáš Kolařík z SKC
TUFO Prostějov. V juniorech nenašel přemožitele Daniel Babor z TJ
Kovo Praha, který je loňským stříbrným medailistou z MS! Ve sloučené
kategorii žákyně/kadetky zvítězila
Dagmar Hejhalová z Dukly Praha,
ve sloučené kategorii juniorky/ženy
zvítězila Jarmila Machačová.
Ve stíhačském omniu mladších
žáků zvítězil Ondřej Šilhavý z týmu
SP Kolo Loap Specialized, mezi
staršími žáky zvítězil Filip Černý
z Dukly Praha. V kadetech zvítě-

KRÁTCE

Velká cena Prostějova
zil Pavel Bittner z Mapei Merida
Kaňkovský, druhé a třetí místo vy-

bojovali závodníci domácího týmu
SKC TUFO Prostějov Lukáš Kolařík
a René Smékal. V juniorech, stejně jako v bodovacím omniu, přemožitele nenašel Daniel Babor z TJ
Kovo Praha, druhé místo vybojoval
Vojtěch Řepa z TJ Favorit Brno,
třetí místo Vojtěch Kmínek z Mapei Merida Kaňkovský. V žákyních
zvítězila Dagmar Hejhalová z Dukly
Praha, druhé a třetí místo zůstalo
zásluhou Gabriely Bártové a Patricie Müllerové v Prostějově. V kadetkách se z vítězství radovala Kristýna
Burlová z Dukly Praha. V juniorkách zvítězila Barbora Džerengová
z Dukly Praha, druhé a třetí místo
vybojovaly závodnice domácího celku SKC TUFO Prostějov Ema Cetkovská a Natálie Valuchová. V kategorii žen zvítězila Lucie Hochmann
z Dukly Praha. 
-oš-

Hořice 300 zatáček
Gustava Havla

„Urval jsem bednu!“ pochvaloval si
Richard Sedlák, který v květnovém
závodu v Hořicích skončil na krásném třetím místě. „Teď mě čekají troje závody – v Hradci Králové, Těrlicku
a slovenských Peišťanech. V Hořicích
to zkrátka vyšlo, jsem spokojen,“ dodal Sedlák. Akce se uskutečnila za finanční podpory města Prostějova.
Více na: FB Richard Sedlák #96  -redPROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

V sobotu 20. května 2017 se
ve sportovní hale DDM uskutečnil
pátý ročník Velké ceny Prostějova
– memoriálu Zdeňka Ludvíka.
Celkem 196 judistů z ČR,
Slovenska a Polska bojovalo o poháry, medaile, diplomy
a sportovní úspěchy jako takové.
Pořádající oddíl juda Sokol I Prostějov na turnaj vyslal 26 svěřenců,
kterým se dařilo zejména v kategoriích mláďat, kde získali hned
dvakrát první místo v soutěži
družstev U9 a U11.
Turnaj byl letos pojat jako Významná soutěž České obce sokolské a současně kvalifikační pro
Přebor České republiky mladších
žáků. Akci, kterou mj. navštívili
olympionik Pavel Petřikov a předseda OS ČOS Petr Syrový, výrazně podpořili sponzoři, dále Olomoucký kraj a město Prostějov.
Milou pozornost pro vítěze každé
kategorie v podobě dortíku ve tvaru judogi poskytla Jana Straková
z Tovačova.
Turnaj se výrazně povedl hned
šestici Prostějováků, kteří ve svých
kategoriích obsadili první místo –
Petr Mejzlík, Matyáš Roubík, Alex
Srpek, Michal Šustr, Ondřej Vašut
a David Zaoral. Stříbrnou medaili ve své kategorii získal Dominik
Vašut a na třetím místě zabodovali z našeho oddílu Denis Dvorský,
Šimon Kočí, Jan Kovář, Michal
Mejzlík, Viktor Otta, Alexandr Pekala, Pavel Roden, Jakub Ťápal,
Barbora Vítková a Eva Vránová.
Zdeněk Gottwald,
ředitel soutěže
WWW.PROSTEJOV.EU
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www.elektrowin.cz

ODKLÁDEJTE
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!
• ZDARMA je můžete kdykoli
odevzdat u prodejce
- aniž byste si museli pořídit nový
- nebo při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr
• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních
úřadech
• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz

?
Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do
přírody nedostává velké množství nebezpečných
látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy,
plasty a jiné materiály (sklo či beton), které se díky
recyklaci dají znovu využít?
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Malí fotbalisté si nezadali
s profesionály

Fotbalový turnaj žáků
základních škol měl
profesionální atmosféru, průběh
i organizaci.
Na fotbalovém hřišti 1. SK Prostějov se
ve dnech 23. a25. května sešlo jedenáct fotbalových „týmů“. Druhý ročník
Turnaj místních částí města Prostějova byl vyhlášen pro dvě věkové kategorie – žáky 1. a 2. třídy základních škol
a 3. a 4. třídy základních škol.

„Hrálo se hlavně pro radost
a dobrý pocit z pohybu. Nicméně
nesmíme zapomenout, že tak jako
u profi utkání, i zde byli hráči odměněni. Trička s logem turnaje,
medaile, a drobné sportovní potřeby
věnované sponzory pro všechny hráče, návštěva aquaparku a městských
lázní míče pro družstva. A pro ty
nejlepší vyhlídkový let nad Prostějovem, “ uvedl náměstek primátorky
Pavel Smetana, který všem hráčům

držel palce. Při zahájení malé borce
přišel také pozdravit náměstek hejtmana Olomouckého kraje František
Jura a Jan Krchňavý, ředitel Základní školy Jana Železného.
Spolu s Komisí sportovní, Komisí školskou se na organizaci podíleli
studenti Gymnázia Jiřího Wolkera,
konkrétně ze sportovní třídy 1B.
Studentům pod vedením Venduly
Zbořilové patří uznání za přípravu
a organizaci celého turnaje. Studenti se svou činností v letošním roce
zapojují do podpory a propagace
pohybové aktivity u dětí mladšího školního věku.
Proto byl zorganizován i tento
fotbalový turnaj
konající se pod
záštitou
města
Prostějova.

Děkujeme všem
a sponzorům akce.

partnerům

RV1701073/01

INZERCE
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Lékárna Mamed Prostějov
(Lékárna u radnice)

20
tobolek

60
tobolek

132 Kč

319 Kč

388 Kč
klientské karty
internetový obchod www.aaaleky.cz
lékárna se širokým sortimentem a příznivými cenami
kosmetika Avene, A-derma, Bioderma, Dermedic,
Ducray, La Roche-Posay, Nuxe, Vichy
 obuv Santé
 Sunar lékárna





Akční ceny produktů platné od 1. 7.–31. 7. 2017. Platí do vyprodání zásob.

20 tbl

107 Kč
209 Kč

99 Kč

30
tobolek
100 tbl

Lékárna Mamed Prostějov (Lékárna u radnice), Kravařova 191/2, Prostějov 796 01, tel.: 581 110 233

www.aaaleky.cz

RV1700161/05

lekarnamamedprostejov@seznam.cz, otevřeno Po–Pá 8–17:30 hod

