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Statutární město Prostějov
přeje šťastný vstup do roku 2018!

Foto: Archiv MMPv

Studenti v roli průvodců
po našem městě. Sezóna byla
úspěšná, vyplývá z bilance
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Město Prostějov obdrželo
pamětní stuhu od
policejních veteránů.
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Prostějovem projeli
huláni. Mířili na
slavkovské bojiště.
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Výročí měsíce
Před sto lety – 2. ledna
1918 – zemřel v Prostějově
významný politický, veřejný
a hospodářský činitel Eduard
Skála ( 1842–1918). Pracoval
jako ředitel a zakladatel
řady moravských cukrovarů,
např. v Přerově, Kroměříži
a Chropyni. V roce 1884 se
s rodinou vrátil ze zdravotních
důvodů do Prostějova.

HANA BARTKOVÁ
Zde působil v různých funkcích.
Byl členem obecního výboru, radním a náměstkem starosty města. Za národní stranu byl v letech
1896–1901 zemským poslancem.
V letech 1897–1907 zasedal jako
poslanec na říšské radě za volební
obvod Prostějov – Olomouc. V Prostějově byl předsedou Průmyslové

jednoty, zakladatelem a podporovatelem muzea, předsedou Úvěrního spolku záložna a zastavárna
a zakládajícím členem Družstva
pro výstavbu spolkového domu.
Za zásluhy o rozvoj města byl 22. 3.
1907 jmenován čestným občanem
města. Jeho památku v Prostějově
připomíná název náměstí a místo
posledního odpočinku v rodinné
hrobce v severní arkádě městského
hřbitova.
21. ledna uplyne sto sedmdesát let od narození významné
osobnosti Prostějova – lékárníka,
druhého českého starosty, mecenáše kultury a dobrodince města Karla
Vojáčka. Narodil se 21. ledna 1848
v domě U Zeleného stromu Jakubovi a Vincencii Vojáčkovým. Karel Vojáček absolvoval v Olomouci
německé gymnázium a farmacii
ve Vídni. Po promoci v roce 1869
matka Vincencie koupila lékárnu
U Černého orla a od roku 1870 ji
Karel Vojáček vedl. Stal se členem

národní strany a Českého politického spolku. Už v roce 1874 kandidoval v obecních volbách. V červenci
1884 zvítězil ve volbách do zemského sněmu. Mandát poslance však
měl jen do roku 1889, kdy byl poražen německým kandidátem. Účastnil se práce různých českých spolků
a hospodářských organizací (např.
Čtenářský spolek, Měšťanská beseda, Sokol, Občanská záložna). Svým
aktivním politickým vystupováním
a názory získal v národní straně
vedoucí postavení. Po vítězství národní strany v obecních volbách
byl na zasedání města 29. 10. 1892
zvolen starostou Prostějova. Tuto
funkci zastával dvě volební období.
Pro město vykonal mnoho dobrého.
Připomeňme například výstavbu
kanalizace, dláždění, osvětlení, výstavbu elektrárny, dalších pavilonů
nemocnice a městského hřbitova.
Podporoval také výstavbu českých
škol. Byla založena vyšší obchodní
škola a české státní gymnázium.

Po obecních volbách v roce 1898
se už nenechal zvolit starostou. Byl
však nadále členem rady. Vykonával funkci předsedy Záložny a zastavárny, byl členem správní rady
městské elektrárny a hřbitovního
odboru. Z odkazů manželů Vojáčkových byl vybudován sirotčinec,
feriální osada na Stražisku a z velké
části Národní dům. Další finanční
prostředky byly věnovány městskému chudobinci a matici školské.
Obecní výbor jej 27. 1. 1899 za mimořádné zásluhy o město jmenoval čestným občanem města. Karel
Vojáček zemřel po těžké nemoci
25. března 1899 v jednapadesáti
letech. Jeho památku v Prostějově
připomíná místo posledního odpočinku (hrobka na čestném místě
hřbitova), název náměstí a reliéfy či
pamětní deska. Připomínají ho však
také obrovské zásluhy o naše město. Stál totiž na počátku přeměny
Prostějova v moderní průmyslové
a kulturní centrum.

Přání do roku 2018

Členové vedení města Prostějova (Magistrátu města Prostějova) přejí všem občanům vše nejlepší v roce 2018, hodně štěstí, zdraví, rodinné i pracovní pohody.
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Nová služba pro
zdravotně postižené
občany

Magistrát města Prostějova získal
významné ocenění

Zdravotně postiženým lidem nově
pomáhá takzvaná Tichá linka.
Město Prostějov bylo jako organizace zaregistrováno do projektu Tiché linky a proběhlo
proškolení vybraných pracovníků z každého odboru magistrátu, kteří budou komunikovat se
sluchově postiženými klienty.
Provoz Tiché linky je zajištěn
prozatím na oddělení informační
služby, (počítáme však s rozšířením), kde je k tomuto účelu vyčleněný notebook. Sem se dostaví
sluchově postižený klient a pracovník magistrátu a prostřednictvím webové aplikace Tichá linka
proběhne mezi nimi a tlumočníkem, jako prostředníkem na dálku, on line tlumočení. Sluchově
postiženým klientům doporučujeme domluvit si předem schůzku
s pracovníkem magistrátu např.
prostřednictvím emailu, tak, aby
bylo možné včas zajistit on line
tlumočení, vysvětlil náměstek
primátorky Pavel Smetana.
Pro zahájení tlumočení je třeba
se předem objednat prostřednictvím webových stránek v časovém
předstihu na konkrétní čas. K dispozici je po dobu 24 hodin několik
tlumočníků. Mimo běžné tlumočení
s objednáním je možné kontaktovat
i takzvanou pohotovost v případě
nouze, kdy je občan neprodleně
spojen na tlumočníka například při
zdravotní komplikaci.
Veškeré podrobné informace
včetně možné registrace jsou dále
uvedeny na webových stránkách
www.tichalinka.cz.
-jg-kaa-

a zvítězil jako EXCELENTNÍ
ORGANIZACE za implementaci
programu CAF za rok 2017.

Ceny tepla klesnou

Dobrá zpráva putuje do prostějovských domácností, které odebírají
teplo z městských kotelen. Zálohová
cena pro rok 2018 činí 481,55 Kč/GJ
(vč. DPH), což je v horizontu posledních tří let pokles o 161 Kč/GJ, tedy
o více než 25 %.
„Tohoto snížení se nám podařilo
dosáhnout nejen příznivým vývojem
cen plynu, ale především vybudováním kogeneračních jednotek (společ-
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Ocenění v programu „Národní ceny
kvality ČR“ získal magistrát na základě nezávislého, externího hodnocení.
V hledáčku posuzovatelů bylo stálé navyšování kvality poskytovaných služeb
v oblasti výkonu veřejné správy.
„Daří se nám měnit přístup úředníků k naplňování poslání úřadu
a tím zásadně ovlivňovat nejen jeho
vnímání ze strany občanů města, ale
také jeho působení v rámci zkvalitňování života našich obyvatel,“
uvedla k ocenění primátorka Alena
Rašková, která se spolu se zástupci
prostějovského magistrátu zúčastnila (v úterý 28. 11. 2017) slavnostního večera u příležitosti předávání
Národních cen kvality ČR ve Španělském sále Pražského hradu.
Město Prostějov se do projektu
zapojilo již počátkem roku 2004
a v roce 2013 se stalo vítěznou exce-

lentní organizací Národní ceny kvality ČR – CAF.
„Letos jsme titul obhájili
a naše cesta dál pokračuje. Máme
vytvořen dobrý základ, a to jak
v oblasti celé řady systémových
opatření, tak i v kvalitním personálním zajištění dalšího rozvoje
procesu řízení kvality. Ocenění
chápeme jako veliký závazek. Při
ohlédnutí je třeba říci, že kdo nic
nedělá, ten nikdy nic nepokazí

a i my se z chyb snažíme poučit,“
dodala Rašková.

Co je CAF?
Model CAF je nástroj řízení kvality, který byl vytvořen speciálně pro
organizace veřejného sektoru. Jeho
základem je sebehodnocení, které
pomáhá organizaci identifikovat
její silné stránky a získat přehled
aktivit, které vedou k trvalému
zlepšování její výkonnosti.
-kaa-

Město Prostějov získalo další ocenění
Statutární město Prostějov získalo
certifikát Smart city řešení za projekt Energetický management statutárního města Prostějova udělený
Institutem Smart City Innovations,
z.ú., který byl hodnocený v 1. národní soutěži Chytrá města pro budoucnost 2017. Statutární město
Prostějov se soutěže zúčastnilo
s projektem zavedeného energetického managementu napříč všemi
organizacemi, jejichž je město zřizovatelem. Energetický management
je postaven na procesech neustálé-

ho monitorování, vyhodnocování,
plánování, rozhodování, řízení, přikazování a kontroly. Cílem tohoto
systému je pak zajištění optimálního
stavu všech provozovaných energetických zařízení, zajištění hospodárného využívání všech užívaných
forem energií (elektřina, plyn, teplo,
voda) a rozvoj energetického hospodářství jako celku. Součástí EM je
i zajištění dodávek elektrické energie a zemního plynu formou centrálního nákupu.
-red-

ná výroba elektřiny a tepla – pozn.
red.)na čtyřech největších kotelnách,
které garantují příznivé ceny i do budoucna,“ konstatuje jednatel Domovní správy s.r.o. Vladimír Průša
s tím, že konkrétní úspora na jednu
bytovou jednotku oproti roku 2015
se tak bude pohybovat v řádech 3–4
tisíc korun.
„Chtěl bych tímto zároveň poděkovat občanům, že nepodlehli mnohdy neseriózním nabídkám různých

zájmových skupin, nebo některých
firem pohybujících se na trhu a slibujících nesplnitelné úspory. Často
předkládají nepravdivé, nebo zkreslené údaje, což mnohdy vede k tomu,
že lidé přejdou na ekonomicky horší
způsob vytápění,“ dodává Průša.
V současné době pracuje Domovní
správa s.r.o. se společností ČEZ na vytipování dalších kotelen, kde by bylo
výhodné instalovat společnou výrobu
elektřiny a tepla, tedy kogenerační

uděluje

CERTIFIKÁT
SMART CITY ŘEŠENÍ

Statutární město Prostějov
za projekt

Energetický management statutárního města Prostějova
hodnocený v 1. národní soutěži

Radim Ševčík, MBA

Ing. Pavel Vokáč, CSc., MBA

RNDr. Libuše Parolková

Statutární ředitel SCII

Předseda odborné poroty

Vedoucí realizačního týmu

V Brně, 22. 11. 2017

jednotku, a dále tak ještě snížit náklady na vytápění.
Vývoj cen tepla za posledních 5 let
(odběr z kotelen spravovaných Domovní správou Prostějov s.r.o.):
2013 – 580 Kč/GJ
2014 – 654 Kč/GJ
2015 – 643 Kč/GJ
2016 – 577 Kč/GJ
2017 – 544 Kč/GJ
Zálohová cena pro rok 2018 – 481
Kč/GJ.
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Městská policie má
novou videostěnu

V roce 2017 byl Městskou policií Prostějov realizován projekt prevence
kriminality “ Modernizace a rozšíření
zobrazovací stěny pro kamerový systém“. Projekt zahrnoval kompletní
výměnu analogové technologie operačního střediska pro zobrazování videosignálů z kamerových bodů. Byly
pořízeny 4 ks velkoplošných monitorů
55“ LED a 2 ks videokonzolí pro řízení monitorů. Analogové přehledové
monitory byly nahrazeny moderními
zobrazovacími jednotkami. Toto řešení bylo nutné realizovat pro zajiš-

Město připravuje novou službu,
takzvanou e – fakturu
„Bankovního pomocníka“ nabídla Česká spořitelna, a. s.
Služba bude určena pro občany města, kteří jsou klienty této banky. Konkrétně půjde o zasílání výzev k uhrazení místních poplatků (za komunální
odpad, za psa atd.) do internetového
bankovnictví občanů, včetně předvyplněného platebního příkazu. Lidé ji
budou moci využívat zcela zdarma.
„Omezí se tak běžné problémy jako je
zapomenutí data splatnosti poplatku,
nedostatek času na vyplňování požadovaných údajů, či ztráta poštovní
poukázky. Lidé tak budou moci přímo
z domova provést avizované platby
v krátkém čase,“ uvedla primátorka
Alena Rašková s tím, že městu novinka
přinese úsporu nákladů na tisk, obálky

tění zobrazování HD kamer s vysokým rozlišením. Celkově se realizací
projektu zefektivní práce operátorů
operačního střediska s městským kamerovým dohlížecím systémem, vydávání a export záznamů Policii ČR
a správním orgánům. Celková částka
vynaložená na realizaci projektu byla
608 tis. Kč, z toho státní účelová dotace poskytnutá ministerstvem vnitra
byla 354 tis. Kč. V dalších letech bude
projekt pokračovat modernizací kamer a digitálních přenosů.
-lš-

a doručování poštovních poukázek či
zasílaných upomínek. Od novinky si
primátorka slibuje zlepšení platební
morálky poplatníků a snížení pohledávek města. Jak doplnila, do budoucna
by město tuto službu mohlo využít kromě placení místních poplatků například i pro platbu nájmů.
„Připravovaná novinka je zatím pilotním programem. Jakmile začnou tuto
službu nabízet i jiné bankovní domy,
spustíme spolupráci i s jinými bankami,“ uzavřela Rašková.
Česká spořitelna vybere základní
množinu osob (na základě dřívějších
plateb), kterým přednastaví možnost
platby pomocí e – Faktury a tuto službu vybraným osobám nabídne.
-kaa-

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.

INZERCE

PF 2018 přeje CK VLHA

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

RV1702195/01

Více informací a aktuální zájezdy najdete na:
www.ckvlha.cz
Tel.: +420 736 136 225, +420 732 139 299

RV1702200/01

CESTOVNÍ KANCELÁŘ VLHA –
AKTIVNÍ ZÁJEZDY PO CELÉ EVROPĚ
PRO VÁS JIŽ PŘIPRAVENY!
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Zastupitelstvo města Prostějova schválilo
rozpočet na rok 2018
Rozpočet statutárního města Prostějova pro rok 2018 s těmito ukazateli:

Třída

Text

Návrh v Kč

1.

Daňové příjmy:

718 397 540,00

2.

Nedaňové příjmy:

113 125 580,00

3.

Kapitálové příjmy:

22 603 000,00

4.

Dotace:

57 570 130,00

Příjmy celkem:

911 696 250,00

5.

Neinvestiční výdaje bez výdajů na opravy a údržbu stavební povahy:

730 633 450,00

5.

Neinvestiční výdaje na opravy a údržbu stavební povahy:

48 450 000,00

Neinvestiční výdaje celkem:

779 083 450,00

6.

Investiční výdaje "stavební":

299 350 000,00

6.

Investiční výdaje "ostatní":

31 086 670,00

Investiční výdaje celkem:

330 436 670,00

Výdaje celkem:

1 109 520 120,00

Celkový objem financujících operací:

197 3 870,00

Rrozpis stavebních investičních výdajů v celkovém objemu 299 350 000 Kč jmenovitě takto:
Poř.č.

Text

tis. Kč

74

CS Martinákova – Pod Kosířem – PD

150,00

2

Koupaliště Vrahovice (vč. PD)

75 000,00

84

Rekonstrukce ulic Trávnická a Sokolská – PD

200,00

3

Regenerace sídliště Šárka (vč. PD)

24 000,00

85

Vnitroblok Kostelecká 33–37 – rek. komunikace a chodníků

5 000,00

4

Náměstí Spojenců, komunikace, chodníky, VO, úprava hracích ploch vč. PD

9 000,00

79

Rekonstrukce komunikace v Žešově

2 000,00

7

Rekonstrukce DDM Vápenice – tělocvična vč. PD

37 000,00

97

Rekonstrukce domovních kotelen v nájmu DS – PD

2 000,00

8

Zimní stadion – rekonstrukce, PD

2 000,00

102

SDH Domamyslice – PD

200,00

15

Přivaděč vody do průmyslové zóny PD

100,00

103

Městský hřbitov – smuteční obřadní síň – PD

1 000,00

16

Nový park – jih vč PD – Okružní

2 000,00

104

Rekonstrukce domu Knihařská 18 – PD

500,00

17

Komunitní dům Sušilova ( vč. PD)

42 000,00

110

EÚO MŠ Partyzánská vč. PD

3 000,00

20

Rekonstrukce ulice Plumlovská

10 000,00

112

CS Prostějov – Seloutky – PD

100,00

22

MŠ Čechovice – kompletní rekonstrukce + zvýšení kapacity vč. PD

8 000,00

502

Klimatizace v podkroví městské knihovny

550,00

25

Terminál na autobusovém nádraží ul. Janáčkova

8 500,00

506

Okružní křižovatka Olomoucká – Vápenice – PD

500,00

15 000,00

507

Stavební úpravy přechodu pro chodce na ul. Krasická PD

100,00

200,00

509

Jihozápadní kvadrant – zjišťování hladin akustického tlaku a návrh

250,00

Technická infrastruktura v lokalitě M. Alše, Vrahovice – PD

200,00

26
27

ZŠ a MŠ J. Železného – zvýšení kapacity (PD)
Severní obchvat města (přeložka II/366) společná investice

28

Dílny a učebny na pv. ZŠ PD

3 000,00

510

30

Dopravní terminál na Floriánském náměstí PD

10 000,00

6

Rozšíření Aquaparku – krytý bazén (PD)

2 000,00

35

CS Prostějov – Žešov IV. etapa (vč. PD)

4 700,00

66

Tělocvična pro sálové sporty – PD

300,00

100,00

517

Podchod pod mostem v Olomoucké ulici – manipulační plocha

2 000,00

VO a chodník Luční PD

200,00

40

Komunikace a chodník v Čechovicích č.p. 18/71 zúžení komunikace (PD)

41

Autobusové čekárny vč. PD

500,00

192

43

Vrahovická – most (vč.PD)

4 000,00

367

Rekonstrukce střechy Havlíčkova 2–4

1 000,00

48

Městský hřbitov – urnové hroby III. etapa přesun desek PD

2 000,00

250

Komunikace, CS, přechod a protihluková stěna ul. J. Lady (PD)

300,00

49

Úprava veřejného prostranství v okolí zámku (PD)

600,00

290

Regenerace sídliště Mozartova (PD)

200,00

CS sídliště Svobody – Anglická – Anenská PD

100,00

52

Krasický rybník – stavební úpravy

2 500,00

436

55

Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce – zastávky Vrahovice, chodník

200,00

440

Regenerace sídl. Moravská (PD)

200,00

56

Objekt Kostelecká 17 – zateplení objektu

1 000,00

222

Zámek – nádvoří (PD)

100,00

57

Plochy na ulici Zahradní – hřiště, chodníky vč. PD

2 000,00

550

Komunikace Sušilova vč. PD

200,00

59

EÚO MŠ Šárka 4/ budova Dvořákova 5 vč. PD

100,00

169

Kino metro 70 – rekonstrukce bytu na veřejné prostory

500,00

62

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

200,00

393

ZŠ Dr. Horáka – instalace UV lampy na bazén

300,00

Šárka 9,11 – PD rekonostrukce objektu

800,00

Šárka 9,11 – PD rekonostrukce objektu

299 350,00

63

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

1 000,00

124

67

Přístavba a rekonstrukce požární zbrojnice Vrahovice vč. PD

6 000,00

124

70

Chodník ulice Žitná Čechovice

4 500,00

Celkem investice stavební povahy

71

Rekonstrukce zatrubněného potoka v Žešově – PD

200,00

6
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299 350,00

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

ZPRÁVY Z MĚSTA

Závěry společného jednání zástupců města Prostějova,
Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Federace
židovských obcí a nadace Kolel Damesek Eliezer za přítomnosti
mediátora ze dne 6. 12. 2017

Vedeny úmyslem učinit symbolické
gesto – respektovat přístup židovské
komunity k problematice hřbitovů,
uctít památku významných obyvatel
města Prostějova, správně naložit
s kulturní památkou, respektovat
zájmy města a jeho obyvatel, shodly
se zúčastněné strany na těchto závěrech jednání.
Účastníci jednání vyjádřili zájem
na důstojné úpravě a pietním přístupu k prostoru kulturní památky
– židovského hřbitova nacházejícího
se v sousedství Reálného gymnázia
a základní školy města Prostějova

a částečně zasahujícího do jeho budovy.
Strany jsou si vědomy skutečnosti, že veškeré úpravy mohou mít vliv
na současný provoz školy.
Zúčastněné strany se shodly
na možnosti uvažovat o úpravách
v širším urbanistickém kontextu.
Zúčastněné strany se shodly, že
při úpravách v sítích, ať havarijních,
tak i plánovaných, procházejících
územím židovského hřbitova, bude
včas informována Federace židovských obcí a nadace Kolel Damesek
Eliezer s cílem udržet respekt k mís-

tu a vytvořit dohodu, jak přistupovat
ke stavebním pracím na ploše hřbitova.
Jednání budou dále pokračovat.
Alena Rašková, primátorka města Prostějova
Zdeněk Fišer, 1. náměstek primátorky
Rostislav Halaš, ředitel RG a ZŠ
města Prostějova
Tomáš Jelínek, nadace Kolel Damesek Eliezer
Petr Papoušek, Federace židovských obcí
Vladimír Špidla, mediátor

Před 470 lety byl v Prostějově vytištěn první český slabikář
Slabikář představuje první učebnici čtení našich prvňáčků. Každý
si jistě vzpomene na ten svůj slabikář. Tak já si vzpomenu na červený slabikář autorů Jarmily Hřebejkové, Ireny Fabianové, Anny
Šimanové a K. F. Sedláčka s ilustracemi Václava Junka. Byl samozřejmě poplatný době vzniku, ale
po stránce metodické a obsahové
byl vynikající. Dokladem toho
bylo, že byl na našich školách používán patnáct let (1960–1975).
Naše slabikáře měly v minulosti
různé názvy například Poupata,
Sluníčko, Úl, Studánka, U nás
doma, Slabikář ABC. Doprovázely je ilustrace Mikoláše Alše,
Adolfa Kašpara, Marie Fischerové-Kvěchové, Oty Janečka či Heleny Zmatlíkové.
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

První český slabikář se zrodil
v Prostějově v roce 1547 v tiskárně
Jana Günthera. Knížečka o dvanácti listech se dvěma dřevoryty:

Bohorodičky a Ježíšova kázání shromážděným zástupům měla název:
„Slabikář český a jiných náboženství
počátkové: kterýmžto věcem dítky
křesťanské hned z mladosti učeny
býti mají. Prostějov 1547.“ Na konci
textu byl dodatek: „V Prostějově skrze Jana Günthera.“ U zrodu slabikáře byli příslušníci jednoty bratrské,
především kolem učence a pozdějšího biskupa jednoty Jana Blahoslava.
V úvodní části slabikář obsahoval
různé druhy písmen velké a malé
abecedy, další část podávala přehled
slabik a učila je skládat do slov. Součástí byl cvičný text náboženského
obsahu, například modlitby.
Prostějovský slabikář otevřel
dveře ke vzdělanosti dětí a zároveň
měl velký vliv i na formování osobnosti dítěte.
Hana Bartková

Účast prostějovské
rodačky Věry
Běhalové
na největším
církevním procesu
50. let 20. století
Po krátké vánoční přestávce pokračuje Klub historický a státovědný v Prostějově přednáškovou činností. První
klubová akce v roce 2018 se bude
věnovat církevním procesům konce
40. a počátku 50. let, které představují jednu z nejtemnějších kapitol
československých dějin. V největším
z nich (Bárta a spol.) byla na počátku
listopadu 1952 odsouzena za velezradu a špionáž také pozdější historička
umění a prostějovská rodačka Věra
Běhalová (1922–2010). Uvědomělá
katolička a zaměstnankyně francouzského velvyslanectví se na žádost profesorky Univerzity Karlovy Růženy
Vackové propůjčila k doručování tajné
korespondence a jejímu odesílání diplomatickou poštou do kapitalistické
ciziny. Sedmiletý trest si Věra Běhalová odpykala v řadě věznic tehdejšího
Československa včetně pověstných
Želiezovců u Nitry na Slovensku.
Přednášející Mgr. Kamil Rodan,
Ph.D. je absolvent magisterského
studia historie na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě
(2001) a doktorského programu hospodářských a sociálních dějin tamtéž
(2008). Vedle dějin Slezska a regionálních hospodářských dějin se zabývá výzkumem evropských královských
rodů 19. a 20. století, československou
kulturou v období normalizace a tvorbou životopisných slovníkových hesel.
Je autorem několika monografií (Dějiny zemědělství v Rakouském Slezsku
v letech 1848–1914, Historie novoveských hostinců ve světle dobových
dokumentů, Ženy s korunou) a řady
odborných článků a studií. V současné době je vědeckým a výzkumným
pracovníkem oddělení historického
výzkumu – Slezského ústavu Slezského zemského muzea v Opavě.
Klubová akce se uskuteční v tradiční třetí úterý v měsíci dne 16. ledna 2018 v 17 hodin ve výstavním sále
Státního okresního archivu Prostějov
v Třebízského ulici č. 1. Všichni jsou
srdečně zváni. 
-tcWWW.PROSTEJOV.EU
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POZOR výměna řidičských průkazů
vydaných v roce 2007 s platností na 10 let
Řidiči by neměli s návštěvou úřadu
vyčkávat, aby se vyhnuli zbytečným
frontám.
O nový řidičský průkaz je optimální požádat asi 2 – 3 měsíce před
skončením jeho platnosti a výměna
je zcela zdarma, lhůta pro vydání je
20 dnů. V případě expresního vydání do pěti pracovních dnů si řidiči připlatí 500 korun.
/zák.č.
361/2000 Sb. § 110 odst. 4/
PRO VÝMĚNU řidičského průkazu stačí přijít na příslušný úřad
obce s rozšířenou působností (podle místa trvalého bydliště řidiče),
v tomto případě na:
1. M
 agistrát města Prostějova, Odbor dopravy, ul. Křížkovského
36/7
2. P
 ředložit:
1 – řidičský průkaz, jehož jste
držitelem
2 – platný doklad totožnosti
3 – jednu současnou průkazovou

fotografii
/foto není prováděno pracovníky
registru řidičů/
Je možné využít i systému objednávání na úřad: https://www.prostejov.eu/cs/obcan/objednavani-na-urad/objednani-k-obslouzeni.html
Platnost „Řidičských průkazů“:
n 5 let ode dne jeho vydání, pro
držitele skupin ŘO C1, C1+E, C,
C+E, D1+E, D nebo D+E,
n 10 let ode dne jeho vydání
v ostatních případech ŘO AM,
A1, A2, A, B1, B, T
Mezinárodní řidičský průkaz – platnost:
n 1 rok od data vydání – U států,
které podepsaly Úmluvu o silničním provozu (Ženeva, 1949)

Plán
konzultačních dnů

Cena vodného a stočného pro rok 2018 na Prostějovsku

ČESKÉ OBCHODNÍ INSPEKCE
NA ROK 2018
Poradenská služba České obchodní
inspekce proběhne vždy první pracovní pondělí každého měsíce roku
2018 v zasedací místnosti Odboru
rozvoje a investic, kancelář č. 435
ve třetím poschodí Magistrátu města
Prostějova, Školní 4, a to v níže uvedených termínech:
Únor		 05. 02. 2018
Březen 	
05. 03. 2018
Květen 	
07. 05. 2018
Červen		 04. 06. 2018
Červenec 	
02. 07. 2018
Srpen
	 06. 08. 2018
Září		
03.09.2018
Říjen		
01. 10. 2018
Listopad 	
05. 11. 2018
Prosinec 	
03. 12. 2018
POZOR: v měsících lednu a dubnu
2018 se poradenská služba ČOI nekoná!
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).
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n

 roky od data vydání – U států,
3
které podepsaly Úmluvu o silničním provozu (Vídeň, 1968)

číselný kód „4b“
uvádí datum ukončení platnosti
řidičského průkazu.

ORP PROSTĚJOV – MĚSÍC KONCE PLATNOSTI ŘP
STAV k:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Zůstává
k výměně:

1. 12. 2017:

73

183

232

143

137

111

159

208

39

331

290

309

2415

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. oznamuje svým odběratelům, že bude ve všech provozovaných oblastech
od 1. ledna 2018 uplatňovat cenu vodného a stočného ve výši:
Cena vody platná od 1. 1. 2018: (údaje v Kč/m3)
Prostějovsko

2017 bez DPH

2018 bez DPH

2018 včetně DPH 15 %

vodné

38,90

38,90

44,74

stočné

36,09

36,09

41,50

vodné + stočné

74,99

74,99

86,24

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., 840 668 668 / 601 276 276, www.smv.cz

SŠDaM Prostějov na soutěži Mladých módních tvůrců
Mladý módní tvůrce ČR je soutěž pro
střední školy, které se každoročně
účastní všechny střední školy se zaměřením na oděv nebo doplňky v rámci
České republiky. Letošní 29. ročník
proběhl ve čtvrtek 30. listopadu v zasněžené Jihlavě. Za SŠDaM Prostějov
soutěžily studentky čtvrtého ročníku
Designu oděvu s kolekcemi a modely,
které vytvořily v rámci klauzurních
prací v prvním pololetí čtvrtého ročníku. Soutěžní klání prožívaly za podpory spolužáků z Designu interiéru,
kteří jim z hlediště fandili. Škola měla
zastoupení ve čtyřech kategoriích.

V hlavní kategorii Volná mladá móda
s tématem MINIMALISMUS získaly
budoucí maturantky Designu oděvu
s kolekcí Touch 1. místo. První příčku
odsadily také v kategorii Společenských oděvů s tématem CHARLESTON 30. LÉTA s kolekcí Black fringe.
V kategorii KOLÁŽE, POTISKY, která
měla nejvyšší počet soutěžících, získaly s modelem Possibilities 2. místo
a ve SPORTOVNÍCH ODĚVECH přivezly studentky do Prostějova 3. místo
s kolekcí Neonrain. K úspěchu bezesporu přispělo i profesionální předvedení všech modelů modelkami z řad

studentek.
S tímto umístěním v celostátní soutěži
nasadili letošní
návrháři z Prostějova na příští školní rok
laťku
hodně
vysoko. Úspěchy v soutěžích
jsou pro žáky
nižších ročníků
velkou motivací i výzvou, aby obhájili
tyto pozice i v příštím roce. 
-ivPROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

INZERCE

AUTORIZOVANÝ PRODEJCE
12 LET V PROSTĚJOVĚ

ATRIUM (přízemí)
Hlaváčkovo nám.1
Prostějov

(VČETNĚ DALŠÍCH POJIŠTĚNÝCH CK)

AMIMA

DOVOLENÁ LÉTO 2018 – PRODEJ V PLNÉM PROUDU

Chcete dobře a rychle prodat
vaši nemovitost?
Obraťe se na profesionály
Prodávajícím nabízíme kompletní
servis zdarma!
RV1701137/06

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

Ing. Marie Vymazalová
tel.: 774 421 818

www.vnb-reality.cz

BYTOVÝ DŮM PALACKÉHO PROSTĚJOV
MLÝNSKÁ

moderní
bydlení

novostavba v centru

2+kk až 4+kk
od

2 999 044 Kč
vč. DPH

( 603 276 777

RV1701598/03

k nastěhování - prosinec 2018

NOVÉ BYTY NA PRODEJ

www.amima.cz

BYTY, DOMY, POZEMKY

RV1700754/08

CESTOVNÍ AGENTURA

Pro naše klienty hledáme
Ing. Zuzana Kučerová
tel.: 774 409 430

www.residencereality.cz

OBČANSKÁ PORADNA

oční optika

PETRA MICHKA

E U RO
OP T I K

MUDr. Radim Uzel

Mgr. Petr Michek

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

Jiří Krampol

| www.petrmichek.cz

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ
PETRA MICHKA A JEHO PŘÁTEL

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

Mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti v novém roce 2018 Vám přejí
Petr Michek, Jiří Krampol, Radim Uzel, Gita Pustějovská a Tereza Mazalová.
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RV1601452/12

RV1702165/01

Více jak před rokem dne 1. listopadu 2016 byla v Prostějově otevřena
Občanská poradna Jiřího Krampola a Mgr. Petra Michka, která poskytuje službu základního sociálního a právního poradenství, kde zejména
poskytuje rady, informace a pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní
situaci nebo, kterým taková situace hrozí. Pracovnice poradny usilovaly
o to, aby klienti netrpěli neznalostí svých práv a povinností nebo dostupných služeb, zejména v sociální oblasti.
V průběhu roku posílil poradnu MUDr. Radim Uzel a společně s Mgr. Petrem Michkem a Jiřím Krampolem se setkali na mnoha společenských
akcích s místními občany, kde rozdávali radost, smích a dobrou náladu,
neboť smích léčí.
Za uplynulých čtrnáct měsíců navštívilo poradnu cca 250 klientů, z nichž
někteří přišli i vícekráte nejen s osobními problémy. Naše pracovnice se
vždy snažily poradit, pomoci a poskytnout informace z různých oblastí
veřejného života a budeme se snažit, aby i v příštím roce zde Občanská
poradna byla pro vás, neboť normální je pomáhat!
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PUBLICISTIKA

Oznámení o době a místě
konání volby prezidenta České republiky
primátorka statutárního města Prostějova podle § 14 odst. 1., písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:

1. Volba prezidenta České republiky se uskuteční:
a v pátek dne 12. ledna 2018
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
a v sobotu dne 13. ledna 2018
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání volby prezidenta České republiky
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v budově Magistrátu města Prostějova, nám. TGM
130/14, Prostějov, přízemí, místnost
č. 5, pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu:
a Dukelská brána
a Filipcovo nám.
a Hlaváčkovo nám.
a Knihařská
a Kramářská
a nám. E. Husserla
a nám. Svat. Čecha
a nám. T.G. Masaryka
a Svatoplukova č.or. 1, 2, 3, 4, 6,
7, 9, 11,
a Šerhovní
a Školní
a U spořitelny
a Žižkovo nám.
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v budově Středního odborného učiliště obchodního
Prostějov, nám. E. Husserla 1, Prostějov pro voliče podle místa, kde
jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
a Demelova
a Hradební
a Komenského
a Kostelní
a Koželuhova
a Křížkovského
a Libušinka– jen lichá
a Lutinovova
a Netušilova
a Petrské nám.
a Sádky
a Sušilova
a Tylova č.or. 2–16
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a Uprkova
a Újezd
a Wolkerova
ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v budově Art–
Econ – Střední školy Prostějov,
s.r.o., Husovo nám. 91, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
a Husovo nám.
a Jihoslovanská
a Joštovo nám.
a Karlov
a Kojetínská
a Kralická
a Na příhoně
a Pražská
a Průmyslová č.or. 1
a Předina
a Rozhonova
a Slezská
a Sokolská
a Švabinského
a Trávnická
a U Spalovny
a Winklerova
ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost v budově Art–
Econ – Střední školy Prostějov,
s.r.o., Husovo nám. 91, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
a Hvězda
a Janáčkova
a Přemyslovka
a Svatoplukova sudá od č. or.
8–do konce, lichá od č.or. 13–
do konce
a Třebízského
a Vladimíra Ambrose
a Vrahovická od č.or. 1–45
a Vrchlického č. p. 2529, 4634
ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost v budově Družiny mládeže, Erbenova 5, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
a Aloise Krále
a Budovcova
a Českobratrská
a Divišova
a Erbenova
a Kollárova
a Lužická

a
a
a
a
a

M
 ilíčova
n
 ám. Padlých hrdinů
n
 ám. Spojenců
n
 ám. U kalicha
S
 lovenská

ve volebním okrsku č. 6
je volební místnost v budově Základní školy E. Valenty 52, Prostějov pro
voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
a A
 rbesovo nám.
a B
 arákova
a H
 ybešova
a J
ana Kuchaře
a K
 onečná
a K
 otěrova
a K
 otkova
a M
 očidýlka
a n
 ám. Odboje
a N
 eumannovo nám.
a O
 lomoucká č.or. 64–120
a Ř
 íční lokalita Prostějov
a T
 ovačovského
a T
 řískova
a V
 eleslavínská
a V
 encovského
a V
 ítězslava Nezvala
a V
 ojtěcha Outraty
a V
 rlova
a Z
 a Olomouckou
a Z
 borov č.e. 223, 224, 5011, č.p. 5125
ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost v budově Středního odborného učiliště obchodního
Prostějov, nám. E. Husserla 1, Prostějov pro voliče podle místa, kde
jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
a H
 avlíčkova
a O
 lomoucká č.or. 1–57
a P
 artyzánská
a S
 ladkovského
a Š
 afaříkova
a V
 ápenice
a V
 ojáčkovo nám.
a Z
 a Místním nádražím
ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost v budově Základní školy E. Valenty 52, Prostějov pro
voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
a sídl. E. Beneše č.or. 1–7, 14–24
a S
 portovní
ve volebním okrsku č. 9

je volební místnost v budově Základní školy E. Valenty 52, Prostějov pro
voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
a A
 tletická
a b
 ratří Čapků
a E
 dvarda Valenty
a K
 rásná
a K
 větná
a N
 a výsluní
a O
 lympijská
a P
 od Kosířem od č.or. 41 do konce
a P
 říční
a S
 adová
a sídl. E. Beneše č.or. 25–38
a S
 trojnická
a T
 yršova
a W
 olfova č.e. 5022, č.p. 5136
ve volebním okrsku č. 10
je volební místnost v budově Základní
školy T.G.Masaryka, Skálovo nám. 5,
Prostějov pro voliče podle místa, kde
jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
a D
 aliborka
a H
 anačka
a M
 artinákova
a P
 alečkova
a P
 od Kosířem č.or. 1–40
a P
 řikrylovo nám.
a R
 ejskova
ve volebním okrsku č. 11
je volební místnost v budově Základní
školy a mateřské školy Melantrichova
60, Prostějov pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
a B
 eskydská
a F
 anderlíkova č.or. 5–25, 26, 28,
30, 32, 34, 36, 36A
a H
 acarova
a C
 hodská
a J
.B. Pecky
a K
 ováříkova
a L
 omená
a P
 olišenského
a S
 lovácká
a Š
 umavská
a U
 Stadionu
a V
 alašská
a Z
 a velodromem č. e. 203, č. p. 4622
ve volebním okrsku č. 12
je volební místnost v budově Základní
školy a mateřské školy Melantrichova
60, Prostějov pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY
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a D
 ykova
a Fanderlíkova č.or. 25a, 27, 29, 31,
33 a od 37 do konce
a Jana Švermy
a Kpt. O. Jaroše od č.or. 3a–21
a Krapkova
a Nerudova od č.or. 57, 59, 61
do konce
a Obránců míru

a
a
a
a
a
a
a
a

ve volebním okrsku č. 13
je volební místnost v budově Základní
školy T.G. Masaryka, Skálovo nám. 5,
Prostějov pro voliče podle místa, kde
jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
a Blahoslavova
a Floriána Nováka
a Floriánské nám.
a Fügnerova
a Hliníky
a Jiráskovo nám.
a Kostelecká
a Kravařova
a Mlýnská
a Palackého
a Pernštýnské nám.
a Plumlovská č.or. 3–26,28,30,32
a Podjezd
a Skálovo nám.
a Za Kosteleckou č.e. 5026, 5122,
5123, 5133

ve volebním okrsku č. 16
je volební místnost v budově Základní
školy a mateřské školy Melantrichova
60, Prostějov pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
a Antonína Slavíčka
a Gen. Dudy
a Gen. Sachera
a Mathonova
a Wichterlova

ve volebním okrsku č. 14
je volební místnost v budově Základní školy a mateřské školy Jana
Železného Prostějov, sídl. Svobody
3578/79, Prostějov pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
a Brandlova
a Česká
a Jungmannova
a Kolářovy sady
a Krátká
a Máchova
a Mánesova
a Plumlovská č.or. 27, 27a, 29, 29a,
31, od č. or. 33–56
a Riegrova
a Rostislavova
a Šlikova
ve volebním okrsku č. 15
je volební místnost v budově Základní
školy a mateřské školy Melantrichova
60, Prostějov pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
a Bezručovo nám.
a Březinova
a Dělnická
a Emila Králíka
a K.H.Kepky
a Melantrichova
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

nám. Práce
Nerudova od č. or. 1–56, 60
Plumlovská od č. or. 57–132
Polská
Resslova
Ruská
Stanislava Suchardy
Za Plumlovskou lokalita PV
i Krasice

ve volebním okrsku č. 17
je volební místnost v budově Základní
školy a mateřské školy Melantrichova
60, Prostějov pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
a Václava Špály
ve volebním okrsku č. 18
je volební místnost v budově Základní
školy a mateřské školy Melantrichova
60, Prostějov pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
a Jana Zrzavého
ve volebním okrsku č. 19
je volební místnost v budově Základní
školy a mateřské školy Melantrichova
60, Prostějov pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
a Aloise Fišárka
a Bohumíra Dvorského
a Cyrila Boudy
a Karla Svolinského
a Kpt. O. Jaroše č.or. 23, 25, 27, 29,
31, 33
ve volebním okrsku č. 20
je volební místnost v budově Základní
školy a mateřské školy Jana Železného Prostějov, sídl. Svobody 3578/79,
Prostějov pro voliče podle místa, kde
jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
a sídl. Svobody č.or. 1–29
ve volebním okrsku č. 21
je volební místnost v budově Základní školy a mateřské školy Jana
Železného Prostějov, sídl. Svobody
3578/79, Prostějov pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
a sídl. Svobody č.or. 38–53,62–74

ve volebním okrsku č. 22
je volební místnost v budově Základní školy a mateřské školy Jana
Železného Prostějov, sídl. Svobody
3578/79, Prostějov pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
a A
 nenská
a A
 nglická
a B
 elgická
a sídl. Svobody č.or. 30–37, 54–61,
75–79

ve volebním okrsku č. 27
je volební místnost v budově Základní školy Dr. Horáka 24, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
a B
 oženy Němcové
a J
ana Olivetského
a O
 kružní č.or.199–215
a P
 od Záhořím
a R
 aisova
a U
 rčická
a Z
 a Určickou

ve volebním okrsku č. 23
je volební místnost v budově Základní
školy a mateřské školy Jana Železného Prostějov, sídl. Svobody 3578/79,
Prostějov pro voliče podle místa, kde
jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
a F
 inská
a F
 rancouzská
a H
 olandská
a Italská
a J
. V. Myslbeka lokalita PV
a N
 orská
a Š
 výcarská

ve volebním okrsku č. 28
je volební místnost v budově Základní školy Dr. Horáka 24, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
a B
 ulharská
a D
 r. Horáka
a O
 kružní č.or. 189–197
a R
 umunská
a S
 tanislava Manharda č.or. 1–21
a W
 aitova
a W
 erichova

ve volebním okrsku č. 24
je volební místnost v budově Základní školy a mateřské školy Jana
Železného Prostějov, sídl. Svobody
3578/79, Prostějov pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
a B
 ohumíra Šmerala
a D
 rozdovice
a N
 a hrázi
a P
 růchozí
ve volebním okrsku č. 25
je volební místnost v budově Mateřské školy Krasice, Moravská 30,
Prostějov pro voliče podle místa, kde
jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
a K
 rasická č.or. 47,55,57,59,61
a M
 oravská
ve volebním okrsku č. 26
je volební místnost v budově Základní školy a mateřské školy Jana
Železného Prostějov, sídl. Svobody
3578/79, Prostějov pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
a D
 r. Plajnera
a D
 r. Uhra
a J
aroslava Kaštila
a J
aroslava Kučery
a J
avoříčská
a K
 rasická č.or. 1–45,49,51,53,53a
a V
 asila Škracha
a V
 ícovská
a V
 polích

ve volebním okrsku č. 29
je volební místnost v budově Reálného gymnázia a základní školy
Studentská 2, Prostějov pro voliče
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
a D
 ružstevní č.or. 1–9
a K
 rokova
a P
 oděbradovo nám.
a S
 tanislava Manharda č.or. 24–39
a V
 odní
a Ž
 eranovská
ve volebním okrsku č. 30
je volební místnost v budově Základní školy Dr. Horáka 24, Prostějov pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu:
a D
 ružstevní č.or. 11–17
a M
 ozartova
a O
 kružní č.or. 150–183
ve volebním okrsku č. 31
je volební místnost v budově Reálného gymnázia a základní školy
Studentská 2, Prostějov pro voliče
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
a B
 rněnská
a T
 etín
ve volebním okrsku č. 32
je volební místnost v budově Reálného gymnázia a základní školy
Studentská 2, Prostějov pro voliče
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
WWW.PROSTEJOV.EU
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a L
 ibušinka jen sudá
a Tylova č.or. 18–42
ve volebním okrsku č. 33
je volební místnost v budově Reálného gymnázia a základní školy
Studentská 2, Prostějov pro voliče
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
a Balbínova
a Dobrovského
a Kazín
a Okružní č.or. 105–131
a Pešinova
a Tylova č.or. 43–85
ve volebním okrsku č. 34
je volební místnost v budově Reálného gymnázia a základní školy
Studentská 2, Prostějov pro voliče
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
a Dolní celá, mimo domy č.or. 26,
28, 30, 32, 34, 36 – viz. volební
okrsek 35
a Mojmírova
a Rovná
ve volebním okrsku č. 35
je volební místnost v budově Mateřské školy Dvořákova 5, Prostějov pro
voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
a Dolní č.or. 26, 28, 30, 32,
34, 36
a Dvořákova – sudá čísla
a Letecká
a Okružní č.or. 57–73
a Šárka č.or. 44–62
ve volebním okrsku č. 36
je volební místnost v budově Mateřské školy Dvořákova 5, Prostějov pro
voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
a Dvořákova č. or. 1, 3, 5
a Ječmínkova
a Jezdecká
a Okružní č. or. 2 –10 a č. or. 89–97
a Puškinova
a Šárka č.or. 1–22
ve volebním okrsku č. 37
je volební místnost v budově Reálného gymnázia a základní školy
Studentská 2, Prostějov pro voliče
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
a Lidická mimo č.or.86
a Okružní č.or. 75–85
a Spitznerova
a Studentská
a Šárka č.or. 23–42
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ve volebním okrsku č. 38
je volební místnost v budově Mateřské školy Krasice, Moravská 30,
Prostějov pro voliče podle místa, kde
jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
a Krasice–č.evidenční
a Brodecká
a Dětkovická
a Elišky Krásnohorské
a Foersterova jen lokalita Krasice
a Gabriely Preissové
a Gen. Kraváka
a Hloučelní
a Hyacintová
a J.V. Myslbeka jen lokalita Krasice
a Josefa Lady
a Kelčická
a Kosířská
a Luční jen lokalita Krasice
a Na Brachlavě
a Na okraji
a Na vyhlídce
a nám. J.V. Sládka
a Plumlovská jen lokalita Krasice
a Rudolfa Těsnohlídka
a Stroupežnického
a Trnková
a Třešňová jen lokalita Krasice
a Tulipánová
a Zahradní
a Západní
a Zlechovská
ve volebním okrsku č. 39
je volební místnost v budově Domu
služeb – Vrahovická 83, Prostějov –
Vrahovice pro voliče podle místa, kde
jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
a Jana Rokycany
a Jaroslava Křičky
a Josefa Hory
a Kopečného
a Kpt. Nálepky
a Krumlovského
a Marie Majerové
a Marie Pujmanové
a Podivínského
a Poláčkova
a Průmyslová č.or. 12
a Smetanova
a Střížova
a Tylšarova
a Vrahovická č.or. 56–164, 168, 168a
a Zátiší
a Zikmunda Wintra
ve volebním okrsku č. 40
je volební místnost v budově Domu
služeb – Vrahovická 83, Prostějov –
Vrahovice pro voliče podle místa, kde
jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
a A.Jánského
a Bohuslava Martinů

a
a
a
a
a
a
a
a
a

J
osefa Suka
K
 ubelíkova
O
 skara Nedbala
O
 takara Ostrčila
sídl. Svornosti
S
 tukova
T
 ovární
V
 áclava Talicha
V
 ítězslava Nováka č.e. 9

ve volebním okrsku č. 41
je volební místnost v budově Klubovny
Čs. armádního sboru 72, Prostějov –
Vrahovice pro voliče podle místa, kde
jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
a V
 rahovice–č.evidenční – 7, 996
a Č
 echůvky
a Č
 s. armádního sboru
a Č
 s. odboje
a H
 rázky
a H
 usitská
a Ivana Olbrachta
a J
ano Köhlera
a J
aselská
a K
 arolíny Světlé
a K
 ošická
a K
 yjevská
a M
 ajakovského
a M
 ikoláše Alše
a P
 etra Jilemnického
a P
 od Svahem
a P
 rešovská
a S
 okolovská
a S
 taškova
a T
 rpinky
a U
 cihelny
a V
 rahovická od č.or.167,169–
do konce
a Z
 a drahou č.p.264
ve volebním okrsku č. 42
je volební místnost v budově Základní
školy Čechovice, Čechovická 53, Prostějov – Čechovice pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
a Č
 echovice–č.evid.+č.popisná bez
přiděl.ulice
a 5
. května lokalita Čechovice
a Č
 echovická
a D
 uhová
a E
 sperantská
a F
 oersterova lokalita Čechovice
a H
 abrová
a J
abloňová
a J
ečná
a K
 rybníku
a K
 aštanová lokalita Čechovice
a L
 ipová
a L
 uční lokalita Čechovice
a N
 a blatech lokalita Čechovice
a O
 vesná
a O
 vocná
a P
 lumlovská lokalita Čechovice

a
a
a
a
a
a
a

P
 růchodní
S
 lunečná
T
 řešňová lokalita Čechovice
V
 zahradách
V
 išňová
V
 řesová
Ž
 itná lokalita Čechovice

ve volebním okrsku č. 43
je volební místnost v budově ZD Moravan Domamyslice, Domamyslická
126, Prostějov – Domamyslice pro
voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
a D
 omamyslice–č.evidenční
a 5
. května lokalita Domamyslice
a A
 kátová
a B
 orová
a D
 omamyslická
a D
 ružební
a J
asanová
a J
asmínová
a J
avorová
a K
 arafiátová
a K
 aštanová lokalita Domamyslice
a L
 ísková
a N
 a blatech lokalita Domamyslice
a N
 a splávku
a O
 lšová
a O
 řechová
a P
 od vinohrádkem
a R
 ůžová
a Š
 eříková
a Š
 ípková
a V
 loučkách
a V
 rbová
a Z
 a humny
a Ž
 itná lokalita Domamyslice
ve volebním okrsku č. 44
je volební místnost v budově Klubovny Žešov č.p. 39 (bývalá budova
MNV) pro voliče podle místa, kde
jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
a Ú
 SP Lidická 86
a Ž
 ešov č.e. 5052

3. Voliči bude umožněno hlasování
poté, kdy prokáže svoji totožnost
a státní občanství České republiky
platným cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem
nebo platným občanským průkazem.
4. Každému voliči budou dodány
3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Prostějově dne 13. 12. 2017
RNDr. Alena Rašková v. r.
primátorka statutárního města
Prostějova
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY
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Dešťová kanalizace
a komunikace Köhlera a Hrázky

Stavební úpravy uličního prostoru
byly realizovány v ulici Jano Köhlera
a Hrázky v místní části Vrahovice.
Byla provedena rekonstrukce
stávajících pozemních komunikací
a chodníků, došlo k vybudování deš-

ťové kanalizace, obnoveno bylo stávající veřejného osvětlení. Na začátku ulice J. Köhlera bylo vybudováno
7 nových kolmých parkovacích stání.
Součástí celé akce byly i zahradnické úpravy, náhradou za odstraněné

dřeviny byly vysázeny nové křoviny.
Stavbu realizovala firma COLAS
CZ a.s.
Celkové finanční náklady činily
13,4 mil. Kč.
Ing. Petr Brückner, ORI

Zvýšení kapacity Mateřské školy Čechovice v Prostějově
Město Prostějov obdrží dotaci
na zvýšení kapacity mateřské
školy v Čechovicích.
Město Prostějov přistoupilo v roce
2014 ke spolupráci s městy Olomoucí a Přerovem, aby v rámci tzv. Olomoucké aglomerace mohlo přispívat
ke směřování rozvoje regionu za pomocí dotačních prostředků Evropské unie prostřednictvím integrovaných teritoriálních investic – ITI.
Na základě této spolupráce byl
vytvořen strategický dokument
a byly nastaveny mechanismy, které
slouží pro administraci a vyhlašování dotačních výzev, ze kterých může
těžit město Prostějov i celý region.
A z takto vytvořených předpokladů nyní vychází jeden z prvních
realizovaných projektů „Zvýšení
kapacity MŠ Čechovice v Prostějově“, jehož cílem je navýšení kapacity
této školky o 25 dětí. Realizace této
akce byla dlouhodobě připravována
a projektová žádost byla předložena
do 7. výzvy ITI Olomoucké aglomerace vyhlášené v první polovině roku
2017. Poté, co žádost prošla celým
hodnotícím procesem, byla na rePROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

KRÁTCE

Změny MHD
v Prostějově

Od 1. ledna 2018 vstupují v platnost nové jízdní řády MHD v Prostějově. Na linkách MHD č. 4
nádraží – Domamyslice a MHD
5 Čechůvky – nemocnice byly
provedeny drobné úpravy poloh
jízdních časů některých spojů. Významnější změny nastanou v obsluze průmyslové zóny B. Tyto
změny byly zapracovány na základě vyhodnocení dotazníku, který
byl rozeslán do všech firem v průmyslové zóně v dubnu letošního
roku. Proto na lince MHD č. 9 byly
přidány spoje jak v pracovní dny,
tak o víkendech i o prázdninách.
Nové jízdní řády MHD v Prostějově platné od 1. 1. 2018 jsou již
v prodeji na obvyklých místech
včetně informační kanceláře FTL
na Svatoplukově ulici 59.
Ing. Jiří Hloch,
ředitel FTL-BUS

Náhradní termíny
svozu odpadu – Nový
rok – 1. 1. 2018
Statutární město Prostějov    
V pondělí 1.1.2018 se svoz odpadu
neprovádí, termíny svozu budou posunuty o 1den – tzn. Út 2. 1. až So 6. 1.

Termíny
uzávěrek a vydání
Prostějovských
radničních listů
v roce 2018

alizaci projektu schválena dotace
ve výši téměř 11,3 mil. Kč. Hodnota
díla na základě uzavřené smlouvy se
zhotovitelem JAMASTAV MORAVIA a.s. byla stanovena na částku
necelých 15,3 mil. Kč. Stavební práce
byly zahájeny v červenci tohoto roku
a budou pokračovat až do května
roku následujícího.
V první fázi došlo k demolici stávajícího nevyhovujícího centrálního

objektu hospodářského pavilonu,
na který navazují jednotlivá oddělení MŠ. Na místě tohoto objektu
postupně vzniká nová moderní budova, která kromě funkce hospodářského zázemí nabídne i jedno nové
oddělení pro 25 dětí. Nový objekt
bude navazovat na stávající pavilony
školy a po realizaci s nimi bude tvořit jeden funkční celek.
Ing. Roman Švarc, ORI

Termín uzávěrky
příspěvků

Termín vydání
periodika

17. 1. 2018

31. 12. 2018

14. 2. 2018

28. 2. 2018

14. 3. 2018

28. 3. 2018

11. 4. 2018

25. 4. 2018

16. 5. 2018

30. 5. 2018

13. 6. 2018

27. 6. 2018

11. 7. 2018

25. 7. 2018

15. 8. 2018

29. 8. 2018

12. 9. 2018

26. 9. 2018

17. 10. 2018

31. 10. 2018

14. 11. 2018

28. 11. 2018

13. 12. 2018

27. 12. 2018
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Průvodci ze SOŠPO
letos provedli desítky
zájemců Prostějovem
O tom, že se Prostějov stává turistickým cílem, svědčí také zájem o komentované prohlídky, které realizují
studenti Střední odborné školy podnikání a obchodu.
Sezóna studentům začala v květnu, kdy proběhly prohlídky klášterního kostela sv. Jana Nepomuckého.
Desítky návštěvníků si prohlédly
tento barokní skvost střední Moravy.
Studenti se také věnovali několika organizovaným skupinám návštěvníků
našeho města. Nejdelší cestu do Prostějova měli turisté z Teplic v Čechách.
Školu v průběhu sezóny oslovují různé
zájmové organizace a školy. Letos tak
studenti provedli například seniory
z Napajedel, Soběsuk nebo Vrablovce u Hlučína. Věnovali se i dětem ze
základních škol, pro které připravili
prohlídky upravené tak, aby upoutaly jejich pozornost. O prázdninách se
studenti školy podíleli na průvodcovské službě centrem města a v kostele
Povýšení sv. Kříže. Jedná se o společný projekt s magistrátem, kdy dva
prohlídkové okruhy doplňuje radniční
věž. Na svátek sv. Václava jsme poprvé nabídli prostějovské veřejnosti prohlídky kostela sv. Cyrila a Metoděje.
Závěr roku patří tradičně adventním a vánočním prohlídkám v prostějovských kostelích. Letos se poprvé
podařilo otevřít tři prostějovské chrámy. A na co se mohou Prostějované a návštěvníci našeho města těšit
v roce 2018? Rádi bychom zpřístupnili poslední prostějovský kostel sv.
Petra a Pavla a po několikaleté pauze
také plánujeme zrealizovat komentované prohlídky městského hřbitova
na Brněnské ulici.
Marek Moudrý

Příprava Azylového centra na mrazivé období
Stále narůstá počet osob, které se ocitly v tíživé sociální situaci spojené zejména se ztrátou bydlení.
Počet zahrnuje jak mladé lidi, tak
i seniory a zdravotně postižené osoby.
Některé osoby bez přístřeší během
roku pomoc nevyhledávají, neboť jsou
se svým způsobem života spokojeni,
pomoc je jim však třeba poskytnout
zejména v zimním období, kdy hrozí zvýšená možnost ohrožení zdraví
a života těchto osob. Pro občany, kteří
pomoc potřebují, má Statutární město Prostějov zajištěno prostřednictvím
Azylového centra krizové ubytování
a pomoc lidem v nouzi i v zimním období.
Kapacita azylového centra je následující:
Azylový dům pro muže a ženy –
kapacita 34 lůžek (28 muži, 6 ženy).
Azylový dům pro osamělé rodiče
s dětmi – kapacita 10 rodičů, max. 30
dětí.
Noclehárna pro muže a ženy – kapacita 19 lůžek (15 muži, 4 ženy).
Nízkoprahové denní centrum pro
muže a ženy – okamžitá kapacita 21
míst (15 muži, 6 ženy).

Mánes v Bruselu

Není to tak dávno, co Národopisný
soubor Mánes z Prostějova oslavil
krásných 72 let existence, a i když to
pro někoho může být zasloužilý věk,
„Mánesáci“ se nevzdávají a udržují
tradice nejen na domácí půdě, ale
i v zahraničí.
Od 16. 11. 2017 do 20. 11. 2017 se
vypravili za finanční pomoci statutárního města Prostějova a Armády
ČR do hlavního města Belgie – Bruselu, kde reprezentovali Českou republiku společně se zástupci Malého

Terénní program – pracovník je
v terénu každý všední den.
Kapacita azylového centra je převážně celý rok naplněná a rovněž
i v tuto zimu zajistí v případě velkých
mrazů pro lidi bez přístřeší bezplatnou možnost nouzového přespání.
Azylové centrum má v období velkých
mrazů připravenou i možnost poskytnutí přespání zdarma na rozkládacím
lůžku, kterých je k dispozici 10. Taktéž
funguje služba nízkoprahového denního centra, kde mohou klienti být
přes den a mohou využít sociálního
zázemí, hygienické očisty, možnosti
vyprání a usušení prádla. Je zde zajištěna i základní strava jako je např.
polévka, káva, čaj a konzervy. Takto
lze řešit i nenadálé situace a poskytnout celkově krizovou pomoc až 70
osobám. V rámci AC funguje i terénní
program. Terénní sociální pracovník
mimo jiné sleduje pohyb a pobyt bez-

domovců, poskytuje informace a jeho
úkolem je pomoci lidem bez domova
v terénu. Záleží však na každém klientovi, zda tuto pomoc využije nebo
ne. Odbor sociálních věcí Magistrátu
města Prostějova spolupracuje rovněž při pomoci občanům bez domova
s dalšími zařízeními sociálních služeb
například s Charitou Prostějov. Dále
je zajištěna spolupráce s městskou
policií. Přes náročnost situace během
zimního období bude snaha všech
zúčastněných subjektů poskytnout
pomoc. Sociální práci v terénu bude
zajišťovat i odbor sociálních věcí např.
prostřednictvím depistážní činnosti ve známých lokalitách. Tato práce
bude náročnější. Nadále bude probíhat spolupráce s ubytovnami, poskytovateli sociálních služeb a organizacemi, které se mohou podílet na řešení
vzniklé situace.
Vzhledem k těmto skutečnostem
lze konstatovat, že pomoc pro osoby
bez přístřeší v zimním období 2017–
2018 by tak měla být zajištěna.
Zdroj: Odbor sociálních věcí
Magistrátu města Prostějova
Ilustrační foto: MMPv

Mánesu nejen v překrásných prostorech Pražského domu na koktejl
party Charity Bazaar Night 2017,
ale také 2 dny na přísně střežené
půdě NATO při 50. ročníku největší
mezinárodní společenské akce pod
názvem NATO Charity Bazaar 2017.
Akce se každoročně účastní přes
30 zemí, které působí na velitelství
NATO. Pořádající země se v budově
NATO prezentují svými národními
stánky, kde prodávají svoje národní
produkty. Výtěžek z akce je rozdělen
mezi neziskové organizace členských

zemí, které přihlásí svůj projekt. Každý rok o příspěvek žádají i neziskové organizace z České republiky.
Česká republika na svém stánku letos utržila krásných 5 212,72€.
Ve volných chvílích zbyl čas
i na prohlídku historického centra
Bruselu a velmi oblíbeného Atomia.
Tímto bychom velmi rádi poděkovali nejen statutárnímu městu Prostějovu, Armádě ČR, společnosti Regiojet, ale také manželům Remešovým
za zařízení veškerých náležitostí.
Kateřina Piňosová, vedoucí souboru

Město už dnes plánuje další rozvoj hospodaření
Radní doporučili zastupitelům schválit Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Prostějova na roky
2019–2022. Město si nechalo výhled
zpracovat od renomovaného ekonoma ing. Luďka Tesaře.
„Střednědobý výhled je nástrojem, který bude sloužit pro střednědobé finanční plánování rozvoje
hospodaření. Jeho smyslem je prokázat schopnost, že město dostojí svým dosavadním závazkům,“
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uvedla primátorka Alena Rašková
s tím, že hospodaření je ve velmi
dobrém stavu.
„V oblasti příjmů se město Prostějov stalo prakticky nezávislé na nenárokových dotacích. Zásadně vzrostla role
i výše daňových příjmů, což je výbornou zprávou o stabilitě financí města,“
doplnila Rašková. Dle jejích slov v roce
2016 vzrostly výnosy daňových příjmů
o 8,3 procent, což byl jeden z nejvyšších růstů za posledních 20 let. Navíc

plánovaná změna legislativy v oblasti
rozpočtového určení daní a také přirozený růst ekonomiky by měl městu
v následujících letech zajistit další výrazný přírůstek daňových příjmů.
„Finanční analýza ohodnotila finanční zdraví města Prostějova tou
nejlepší možnou známkou, tedy výbornou. Výborný stav financí se zakládá
na bezdlužnosti, vynikající schopnosti dostát svým finančním závazkům
a také na finančních rezervách města,“

dodala primátorka Rašková. Závěrem
lze říci, že analýza vidí velké příležitosti v projektech, které budou i nadále
snižovat provozní výdaje. Jmenujme
například investice do technologií, modernizace majetku nebo v projektech,
které budou zlepšovat infrastrukturu,
podmínky pro podnikání a bydlení.
„Tímto způsobem atraktivita města, o kterou neustále usilujeme, dále
poroste,“ uzavřela primátorka Alena
Rašková. 
-kaaPROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY
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PLASTICKÁ CHIRURGIE

Vyberte si od A do Z
z výkonů estetické medicíny.

Plastická chirurgie A–Z
Horní náměstí 8, Olomouc, +420 604 723 403
Plastická operace nosu
www.plastickachirurgieaz.cz
Úprava ušních boltců

Vyberte
si odočních
A do Zvíček
Plastická
operace
KUPON
z výkonů
estetické
Korekční
operacemedicíny.
obočí

Korekční
čela
Plastická chirurgie
A–Z: operace
KONZULTACE
ZDARMA
Plastická
operace
platnost
kuponu 1.
12. 2015obličeje
– 31. 1. 2016

Plastická operace krku
Plastická operace prsů – zvětšení
Plastická operace prsů – zmenšení
Plastická operace prsů – modelace
Korekce mimických vrásek
Plastická operace břicha
Odstranění znamének a kožních výrustků
Mikrosklerotizace malých varixů
Korekce vrásek (injekční výplně)
Liposukce
Laserové ošetření pleti

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

RV1701000/35

Horní náměstí 8, Olomouc, +420 604 723 403
www.plastickachirurgieaz.cz

RV1701548/05

Plastická chirurgie A–Z

KUPON

Plastická chirurgie A–Z: KONZULTACE ZDARMA
F1_KrausBlondyna_Regiony_2017_92x264.indd
platnost kuponu 1. 12. 2015 – 31. 1. 2016
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Studenti z Reálného
gymnázia
v Prostějově opět
darovali krev
V úterý 14. listopadu maturanti Reálného gymnázia v Prostějově opět
darovali životodárnou a nenahraditelnou tekutinu – svou krev. Dárcovství krve je nejenže nesmírně
ušlechtilý a společnosti prospěšný
čin, ale samotnému dárci přináší dar
největší, a to pocit, že může pomáhat, že právě on je tím, kdo zachraňuje životy. Vždyť si uvědomme,
kolik je jen třeba krve na běžné operace, o těch náročnějších ani nemluvě. Tak kupříkladu při náročnějších
operacích činí spotřeba této cenné
tekutiny až 4-5 litrů, ortopedické
operace pak vyžadují 0,3-3 litry
krve, krev se používá i pro maminky u náročnějších porodů, potřebují
ji i novorozenci se žloutenkou, těžce
zranění lidé po autonehodách, jedinci s nemocemi krve, ale kupříkladu i farmaceutický průmysl, a to
na výrobu některých léků.
Naši studenti darovali krev společně se svými učitelkami Mgr. Radkou
Mikešovou a Mgr. Janou Dosedělovou, a to již druhým rokem. Akci organizuje Mgr. Radka Mikešová, která
je dárkyní již od dob studií na vysoké škole. Na akci, která se konala
na Transfuzním oddělení Fakultní
nemocnice v Olomouci, se původně
přihlásila polovina maturantů, ale
zdravotní stav umožnil zúčastnit se
pouze 15 z nich. Výběr vhodného dárce je totiž velmi náročný – takový člověk nesmí být alergik, astmatik, nesmí
mít problémy se štítnou žlázou nebo
brát antibiotika. Půl roku rovněž trvá
rekonvalescence po tetování, piercingu nebo i po návštěvě tropů. Nesmíme
zapomenout ani na nachlazení či obyčejnou rýmu nebo opar. Samotnému
velkému odběru krve předchází malý
odběr pro kontrolu krevního obrazu,
dále návštěva lékaře, a pokud se jedná
o vhodného dárce, odebere se 470 ml
za přítomnosti zdravotní sestry. Celý
odběr netrvá ani deset minut.
Je úžasné, že o dárcovství krve
je u našich studentů takový zájem.
Velmi si vážíme takových lidí, kteří
jsou ochotni věnovat tuto potřebnou
a nevyrobitelnou tekutinu ku prospěchu nás všech.
PaedDr. Dagmar Havlíková
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Na ZŠ Dr. Horáka myslíme
i na druhé
K Vánocům neodmyslitelně patří
dárky a je to čas, kdy se snažíme potěšit své blízké. A to se určitě v tomto
předvánočním období podařilo žákům 2. stupně ZŠ Dr. Horáka, kteří
se v hojném počtu zapojili do charitativní akce „Krabice od bot aneb
Děti darují dětem k Vánocům“. Cílem bylo potěšit takové děti, na které s dárkem nikdo nemyslí. Žáci
s pomocí svých učitelů naplnili krabici od bot vhodnými dárky, krabici
pěkně zabalili a označili štítkem, pro
koho se dárek hodí – zda pro chlapce či pro holčičku a v jakém věku.
Do této dobrovolné akce se zapoji-

Umění přinášet radost
V dnešní době často slýcháváme
kolem sebe kritiku toho či onoho,
mladé lidi z toho samozřejmě nevyjímaje, ba naopak. Za sebe však
mohu podotknout, že s léty praxe vidím mladé lidi stále více pozitivníma
očima. Vedu totiž již 26 let pěvecký
sbor na Reálném gymnáziu a základní škole města Prostějova, který
dnes čítá téměř čtyřicítku mladých
nadšených lidí. Máme svého vlastního dirigenta z řad studentů, svou

lo všech devět tříd 2. stupně. Místo
původně plánovaných devíti se nám
tak nakonec podařilo připravit 32
dárkových krabic, které o Vánocích
zamíří do azylových domů a dětských domovů.
Žáci celé naší školy si svůj předvánoční čas zpestřili ještě dalšími
akcemi. Připravili pro své rodiče
a blízké již tradiční Vánoční jarmark se spoustou cukroví a vlastnoručních výrobků, v některých
třídách probíhaly vánoční dílničky.
Část z výdělku každé třídy poputuje, jak už je naším zvykem, na konto humanitárního hnutí Stonožka.

Odměnou pro nejaktivnější z nich
bude jednodenní výlet do Prahy
na charitativní Koncert pro Stonožku v Chrámu Sv. Víta nebo zájezd
do předvánoční Vídně. Děkujeme
všem našim žákům a jejich rodičům
za to, že se aktivně zapojili a přejeme jim krásné Vánoce.
Iveta Vykydalová

kapelu, která sbor nejen doprovází,
ale která se i samostatně prezentuje
na veřejnosti.
Náš sbor v současnosti diriguje Miroslav Černý, v kapele hrají na akustické nástroje (příčná flétna, zobcové
flétny, dvoje housle a kytara) Kamila
Salajová, Johana Entnerová, Sára
Klemešová, Jana Koleňáková a Martin Němec.
Je to radost, když máte kolem sebe
vnímavé mladé lidi, pro něž je samo-

zřejmostí, že dokáží pracovat s hudebním materiálem, udělat si aranžmá
jednotlivých skladeb, hbitě převádět
písně do jednotlivých tónin, a to bez
předchozího zápisu, jen na základě
zaběhnutého čistého muzikantského
řemesla. Je to radost, když je pro vás
práce krásným koníčkem a pro mladé
lidi kolem vás užitečně naplněným
volným časem.
PaedDr. Dagmar Havlíková
(redakčně zkráceno)

PF 2018
Milí Prostějované,
opět stojíme na prahu nového roku 2018
a každý z nás ještě cítí sváteční pohodu právě prožitých vánočních svátků, doby klidu,
rozjímání a setkávání s rodinou a přáteli.
Klub KDU-ČSL spolu s naší širokou
volební základnou vám, vážení spoluobčané, přeje, abyste si velký kus radosti,
pohody, lásky, pevného zdraví a vzájemné úcty přenesli i do roku nového, roku 2018. My zastupitelé za KDU-ČSL zase uděláme vše pro to, aby se
vám ve městě Prostějově žilo stále lépe. 
Ing. Petr Kousal a MVDr. Zuzana Bartošová

POZVÁNKA
Srdečně Vás zveme na Vánoční koncert Dejme toMu a jejich malých dětských hostů. který se koná 30. 12. v 17:00
v kostele sv. Petra a Pavla.
Přijďte se nadechnout vánoční atmosféry a poslechnout si české i zahraniční koledy v tradičních či moderních úpravách v podání prostějovské křesťanské skupiny Dejme toMu, tentokrát i s jejich dětskými hosty. Vstupné dobrovolné.
Tři čtvrtiny výtěžku budou věnovány Centru paliativní péče. Více na www.dejmetomu.tode.cz
farář Římskokatolické farnosti Povýšení svatého Kříže Prostějov a děkan děkanátu Prostějov
P. ICLic. Mgr. Aleš Vrzala
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28. zasedání zastupitelstva ve dnech 11. 12. a 12. 12. a 20. 12.
aneb novoroční bilancování zastupitelů Změna pro Prostějov
Přátelé a známí se nás ptají: Ještě vás
to baví být v zastupitelstvu? Předkládat návrhy, které neprochází? Hlídat
a někdy neuhlídat naše majetky?
Proč neřešíte parkování? Proč neřešíte Manthellan? Kde jsou Jezdecká
kasárna?
Vážení voliči snažíme se o to všechno, ale jsme v menšině, což není jednoduché, nemáme ani ten aparát lidí,
kteří pracují pro koalici, čas krademe
ze svého volna a spánku. Mnohdy
něco navrhneme, je to (samozřejmě)
zamítnuto a vzápětí to koalice použije,
jako dobrý nápad. I toho si ceníme.

Co se týká Manthellanu, parkování, zachování sálu...
Stejně jako většině čtenářů nám vadí
stav, když 7 a půl roku neustále řešíme
platnost, či neplatnost smluv, které
jsou v jasném rozporu s vypsaným záměrem města. Dokážeme si představit

účelnější využití promrhaného času.
Podobně jako mnoho čtenářů i nás
nadzvedly ze židle betonové zátarasy
a bagrování na pozemku odstavného
parkoviště na bývalé sodovkárně.
Co se zatím podařilo: KASC stále stojí, i když už asi 3 roky nemělo.
Tržnice funguje, i když z ní platíme
nájem Manthellanu 49tisíc + DPH,
naše parkoviště u FÚ stále ještě funguje a odstavná plocha na sodovkárně je sice zabraná, ale my tvrdíme
– a na tom trváme ! že jen do konečného termínu 31.12.2017, kdy nájemní smlouva s Manthellanem končí.
Navrhujeme na úterý 2. ledna objednat jeřáb a náš pozemek zpřístupnit
k parkování, nebo to ve středu 3.
ledna odpoledne udělat svépomocí. Začíná totiž plesová sezona 2018
a jsou to naše pozemky. Máme za to,
že nikoliv město, ale investor by měl
dokazovat, že termín se prodlužuje

v rozporu s oběma vypsanými záměry.
Společenský sál a tržnice měly
být zrušeny podle smlouvy bez náhrady. Troufáme si tvrdit, že i naším
nátlakem se už alespoň vracíme k vypsanému záměru, že sál a tržnice tu
zůstat musí. Na ploše sodovkárny bychom rádi v roce 2018 a 2019 nechali
zpracovat projektovou dokumentaci
na parkovací dům, s širšími vazbami, který tu byl i původně plánován
a dokud se poskytují nějaké dotace
na dopravní infrastrukturu ve veřejném majetku, navrhujeme o nějakou
dotaci požádat a projekt realizovat.
Mrzí nás, že informace musíme
tahat z radních, potažmo z náměstka
Mgr. Jiřího Pospíšila, který je pověřen
správou majetku města, jak z chlupaté deky. Jednání zastupitelstva se tím
opět únavně prodlužují a pak třeba
trvají 3 dny!!! a stejně nemáme důvěru, že zastupitelé a veřejnost opravdu
dostali veškeré materiály a že hlasujeme podle platných materiálů, smluv,
platných odhadů ceny a že není někde
jiný materiál, o kterém nevíme a že
neproběhlo někde nějaké jiné jednání,
nějaké tajné, o kterém se pak dočtete
v některém nejmenovaném tisku, či
ani to ne. Toto by si měla uvědomit
i koalice.

K rozpočtu 2018, který se schvaloval
11.12.2017 jsme měli několik výhrad

už v průběhu roku 2017. Jedním
z našich návrhů bylo právě vyčlenění prostředků na parkovací dům
někde v centru města, či nerealizace
bytového domu Sušilova, kdy vznikají předražené byty na úkor parkovacích míst. Něco se řešilo i třeba
na neveřejném semináři k rozpočtu
pro zastupitele.   Zrovna toto by ale
tajné být nemělo, pokud se jedná
o investiční prostředky za 330 milionů a neinvestiční za 780 milionů
korun.
Participativní rozpočet v překladu znamená podílející se, spolupracující, za spoluúčasti veřejnosti.
Je to zajímavý záměr, který navrhujeme a který posiluje vliv občanů
na rozhodování. Myslíte, že nám
prošel společný návrh opozičních
zastupitelů na zřízení pracovní skupiny, která by připravila nějaký rámec? Ne! Muž s koženou brašnou
nesmí projít. Přes slovní deklarace
podpory zajímavého záměru.
No není to jednoduché být v Prostějově v opozici, přesto se snažíme
dělat co je v našich silách a budeme
se snažit i nadále. Přejeme všem čtenářům Prostějovských radničních
listů totéž a do nového roku mnoho
sil a radosti ze života.
Článek zaslal zastupitel
 Jan Navrátil, Změna pro Prostějov

stálá, pravda neuráží, pravda dává
pokoj, pravda spojuje lidi v dobrém. Jen Mykuláš je rozděluje. Jak
dlouho bude ještě zlo rozdělovat
lidi v našem městě?
Je čas dárků. Čekáme jako malé
děti. Kdy přijde Mikuláš? A daruje
našemu městu konec Mykuláše?
Prozatím by stačilo vrátit, co bylo
tak hanebně zabráno. Abychom
mohli parkovat. A oddechnout si.
Vždyť Mykuláš už tu není. Nebo
snad tu s námi chce být? To by
musel jednat jinak!
Ať žije dobrý Mikuláš, ať žijí
Vánoce, ať žije přátelství, ohleduplnost, ať nezaniká naděje
v dobré.

Tak zní naše poselství, sestavené 12. prosince L.P. 2017 s nadějí,
že Mykuláš už bude brzy pryč.
Přejeme Vám vážení a milí spoluobčané vše dobré do nadcházejícího roku. Ať se nám v našem
krásném městě žije krásně. Ať starosti nekalí Mykulášové, ale naději ať dávají Mikulášové, kteří nám
obyčejným lidem přináší dárky
dobré, milé.
Danuše Pelikánová, Stanislav Spurný, Václav Kopečný,
Aleš Matyášek, Aleš Nevrla, Marek Moudrý, tj. stálý klub TOP
09 a Nezávislí Prostějované.

Příspěvek zaslal zastupitel

Aleš Matyášek – pozn. red.

Rozpočet 2018
a Participativní rozpočet

Mykuláš
Chyba je někde jinde. Ano,
na konci roku si lidé dávají dárky.
Protože přirozenou lidskou potřebou je potřeba dobra a dárek potěší, udělá dobro, rozzáří oči, potěší
duši. Konec roku je k tomu jaksi
křesťanskou tradiční příležitostí.
Mikuláš, Vánoce. To jsou krásné
příležitosti obdarovat blízké i daleké.
I my, občané Prostějova i jeho
návštěvníci, jsme dostali mylý
dárek. Vyhodili nás z našeho majetku. Ohradili si ho. Jako blesk
z čistého nebe. Pokoutně z pátku
na sobotu. Nemůžeme parkovat.
Mykuláš nám o tom sdělil své poselství. Cosi tam bude dělat. A tak
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

v době vzniku tohoto článku tam
už deset dní nedělá nic. A my
všichni nemůžeme parkovat, kde
jsme byli zvyklí. Chybí 200 míst.
Je to znát.
Dlouhá historie. Mykuláše nám
nadělili. Před 9 lety. Přišel soud.
Řekl konec. Přišel jiný, řekl, jede
se dál. A občan? Občan je vedlejší. Pro Mykuláše to není nic. Pro
Mykuláše je byznys. Z radnice jeřáby nepošlou. Abychom mohli
parkovat. Ten dar od Mykuláše
není dobrý. Je nadutý a pyšný. Je
mimo zákon. Řekl to jeden soud.
Druhý před pravdou strčil hlavu
do písku. Jako pštros. Pravdu nevidí, ale ona nezaniká. Pravda je
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Prohlášení k aktuální situaci
V sobotu 2. prosince 2017
společnost MANTHELLAN a.s.
ohradila pozemky na ploše bývalé
sodovkárny, jež jí statutární město
Prostějov přenechalo nájemní
smlouvou ze dne 22. 12. 2010
za účelem přípravy a realizace
projektu „Galerie Prostějov“.
Společnost MANTHELLAN a.s. je
podle této nájemní smlouvy oprávněna provádět za stanovených podmínek na pronajatých nemovitostech
i pod nimi stavební či demoliční práce,
stavby a zařízení, terénní a jiné povrchové úpravy, příp. další změny zasahující do stavebně technického stavu
pronajatých nemovitostí. Za tímto
účelem je společnost MANTHELLAN
a.s. oprávněna umožnit vstup a užívání pronajatých nemovitostí i osobám,
které se budou na realizaci projektu či
jeho jednotlivých částí podílet.
V situaci, kdy platnost smluvních vztahů mezi statutárním městem Prostějovem a společností
MANTHELLAN a.s. řeší Nejvyšší

soud ČR, primátorka města písemně
požádala představenstvo společnosti
MANTHELLAN a.s., aby zvážilo zahájení zjišťovacího archeologického
průzkumu, případně dalších prací
souvisejících s přípravou projektu
Galerie Prostějov a současně žádala
o zpřístupnění pronajatých pozemků
pro dosavadní užívání, a to až do rozhodnutí dovolacího soudu.
Navzdory žádosti paní primátorky
byly dne 13. 12. 2017 v lokalitě ulice
Wolkerova zahájeny archeologické
práce na záchranném výzkumu, které provádí společnost Archaia Olomouc o. p. s., sídlem Panská 4, 779 00
Olomouc. Práce vedou ředitelka
společnosti Mgr. Veronika Dudková
a Mgr. Peter Kováčik, Ph.D., kteří jsou
osobně přítomni. Archeologický výzkum probíhá na základě ustanovení
§ 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů.
Práce probíhají na základě dohody
uzavřené mezi společnostmi Archaia
Olomouc, o. p. s., a MANTHELLAN,

a. s., investorem projektu Galerie Prostějov.
Zahájení přípravných archeologických prací pro výstavbu obchodně-společenského centra Galerie Prostějov je součástí přípravy
developerského projektu obchodně-společenského centra společností
MANTHELLAN a.s. Pokud tyto práce vyžadují uzavření předmětného
prostoru a provádění stavebních či
demoličních prací či terénních a jiných povrchových úprav, příp. dalších změn zasahujících do stavebně
technického stavu pronajatých nemovitostí, nelze postup společnosti

MANTHELLAN a.s. bez dalšího považovat za postup v rozporu s podmínkami nájemní smlouvy.
Společnost
MANTHELLAN
a.s. za užívání všech pronajatých
nemovitostí za uvedeným účelem
platí Statutárnímu městu Prostějovu od roku 2011 nájemné ve výši
423.630 Kč ročně.
Provádění prací průběžně sleduje
i věcně a místně příslušný orgán státní památkové péče. O dalším vývoji
situace bude prostějovský magistrát
veřejnost informovat.
Ing. Zdeněk Fišer,
1. náměstek primátorky

Aktuální vizualizace dle projektu, který obdrželo město Prostějov
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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

pořádá v lednu tyto akce:
tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 15. ledna
od 16:00 do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris,
Husovo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Poplatek
100 Kč za osobu na 2 pracovní hodiny.
tvořivá dílna
Recyklace bez legrace – výrobky z kůže
KDY: pátek 19. ledna od 16:00
do 18:00

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo
nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Poplatek
100 Kč za osobu na 2 pracovní hodiny.

PŘIPRAVUJME:
Vycházka zimní krajinou nejen pro rodiny s dětmi. Cestou nás čeká objevování
krás zimní přírody, hravé úkoly pro děti
i dospělé a ledové překvapení. Na závěr
se mohou účastníci ohřát v restauraci
Bělecký mlýn. Návrat do Prostějova
vlakem ze zastávky Zdětín, odjezd
ve 13.02. Poplatek 20 Kč/dítě.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo
nám. 67, Prostějov
Na tvořivé dílně si z odřezků kůže
vyrobíme náramky, náušnice, záložky,
pytlíčky apod. Poplatek 20 Kč/osoba.
vycházka
Putování za Zimní královnou
KDY: sobota 20. ledna od 8:30
do 13:00
KDE: sraz na vlakové zastávce
ve Ptení v 8.30 (odjezd vhodného vlaku v 8.02 z Prostějova)

tvořivá dílna
Keramika
KDY: p
 ondělí 29. ledna od 16:00
do 18:00

Jarní prázdniny v Ekocentru Iris
KDY: 1
 2.–16. března, denně od 7:30
do 16:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo
nám. 67, Prostějov
Pětidenní příměstský tábor. Cena
1500 Kč (v ceně program, materiál
na tvořivou činnost, pitný režim, oběd,
2 svačiny, pedagogický dozor,...). Čeká
nás týden plný her, tvoření i dobrodružství. Každý den aktivity uvnitř
i venku, vyrábění z přírodních materiálů, hádanky, soutěže... Na akci je
nutné se přihlásit na iris@iris.cz

PODĚKOVÁNÍ

Šachisté oddílu šachů Sportovního klubu Prostějov děkují městu Prostějovu za podporu našeho sportu v roce 2017 formou dotace.
Peníze byly využity zejména na cestovné do míst zápasů družstev dospělých i mládeže. Uspořádali jsme i závěrečné čtyřkolo
1. Ligy starších žáků sk. D a umožnili tak téměř osmdesátce mladých šachistů z celé Moravy poznat město Prostějov.
Výbor oddílu dále děkuje Redakci Prostějovských radničních listů za informování veřejnosti o naších šachových akcích.
Výbor a předseda Oddílu šachů SK Prostějov Ing Karel Virgler

INZERCE

NECHUŤ K UČENÍ

Vykoupíme a v hotovosti zaplatíme
starožitný nábytek, chromový, umakartový
a také z padesátých let i mladší.

NEDOSTATEK SOUSTŘEDĚNOSTI

www.basic.cz

Dále vykoupíme a v hotovosti zaplatíme obrazy, zbraně, hodiny,
porcelán, sklo, hračky, moto věci, staré knihy a pohlednice,
vyznamenání, vojenské uniformy, mince a jiné vojenské věci,
fotoaparáty, rádia, gramofony, kamna, stříbrné věci a jinou veteš,
která Vám doma, na chalupě, ve sklepě, na půdě, či v garáži překáží.
Vykoupíme a v hotovosti zaplatíme také celé pozůstalosti a zajistíme
komplexní vyklízecí práce.
Seriózní a rychlé jednání, platba hotově.
Neváhejte a zavolejte – tel.: 773 113 303

 POMALÉ ČTENÍ, NEČITELNÉ PÍSMO
 PROBLÉMY S I/Y
 POTÍŽE S MATEMATIKOU
 ŠPATNÉ ZNÁMKY
 TRÁPÍ SE VAŠE DÍTĚ PŘI UČENÍ A NEUMÍTE MU POMOCI?
 OZNAČENÍ: DYSLEKTIK, DYSGRAFIK...
ZAVOLEJTE A DOMLUVTE SI BEZPLATNOU INFORMAČNÍ SCHŮZKU.

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

Studijní centrum BASIC
prostejov@basic.cz

RV1701736/03

RV1701367/04

605 214 592
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Vojáčkovo nám. 1, 796 01 Prostějov
tel.: 582 329 600
předprodej 582 329 603
email: predprodej@divadloprostejov.cz
email: info@divadloprostejov.cz
www.divadloprostejov.cz

Pravidelná otvírací doba divadelní pokladny (předprodeje vstupenek):
pondělí 10-13 a 14-17 hodin, v úterý, ve středu a ve čtvrtek 13-17 hodin, v pátek je zavřeno.
Vchod do pokladny je z terasy Národního domu.
Na všechny abonentní akce je možno dokoupit vstupenky.
Doprodej vstupenek vždy půl hodiny před začátkem představení pouze na dané představení.
Zakoupené vstupenky zpět nepřijímáme.

L E D E N 2 018

ÚTERÝ 30. LEDNA | 19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | SKUPINA 5P, DOPRODEJ

PÁTEK 5. LEDNA | 19.30 HODIN
PROSTORY NÁRODNÍHO DOMU

XXVIII. MĚSTSKÝ PLES

pořádá statutární město Prostějov
ČTVRTEK 11. LEDNA | 19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | 3. ABONENTNÍ KONCERT, DOPRODEJ

William Shakespeare: RICHARD III.
Klicperovo divadlo Hradec Králové
Hrají: P. Štorková, J. Sklenář, H. Pech, F. Richtermoc, L. Novotný,
T. Lněnička, ad.
Režie: David Drábek

EBEN TRIO

Jiří BÁRTA – violoncello
Terezie FIALOVÁ – klavír
Roman PATOČKA – housle
ÚTERÝ 16. LEDNA | 19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | SKUPINA B, DOPRODEJ

Neil Simon: BOSÉ NOHY V PARKU
Agentura Harlekýn Praha
Hrají: R. Hrušínský, V. Freimanová, A. Linhartová, R. Mácha
Překlad a režie: Kateřina Iváková
STŘEDA 17. LEDNA, ČTVRTEK 18. LEDNA, PÁTEK 19. LEDNA
9 A 11 HODIN
JEVIŠTĚ ZA OPONOU | PRO ŠKOLY
Marta Ljubková podle Rudyarda Kiplinga: MAUGLÍ
Divadlo U staré herečky Hradec Králové
Hraje: Jana Vyšohlídová
Režie: Jiří Vyšohlíd
40 minut

NEDĚLE 21. LEDNA | 17 HODIN
JEVIŠTĚ ZA OPONOU | LISTOVÁNÍ. CZ Č. 5, DOPRODEJ

ZÁVĚRKA (Miloš Urban)
Účinkují: P. Bučková a L. Král a M. Urban – beseda a autogramiáda
PONDĚLÍ 22. LEDNA | 19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | SKUPINA 5N, VYPRODÁNO

Robert Balogh: QUEEN – THE SHOW MUST GO ON!
Moravské divadlo Olomouc
Účinkují: I. Jambor/L. Cenek, E. Krajčírová/S. Pospíšilová, P. Ondrka/P. Oliver,
K. Zarach/D. Salayová, Y. Kyotani/E. Smith, N. Polak/J. Iliina ad.
Libreto: Peter Freestone, Robert Balogh
Režie a choreografie: Robert Balogh

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR 2018:
6. 2. | SKUPINA A, DOPRODEJ
RANDE S DUCHEM – Divadlo Antonína Dvořáka Příbram
8. 2. | 4. ABONENTNÍ KONCERT, DOPRODEJ
HARMONIA PRAGA – komorní orchestr
12. 2. | PRO ŠKOLY
LiStOVáNí: MŮJ PŘÍBĚH (Usain Bolt)
15. 2. | MIMO PŘEDPLATNÉ
TROJÁK: CESTOU NECESTOU S MIROSLAVEM DONUTILEM
19. 2. | SKUPINA B, DOPRODEJ
PAN HALPERN A PAN JOHNSON – Divadlo Ungelt Praha
25. 2. | ČTYŘLÍSTEK – PŘEDPLATNÉ PRO DĚTI A RODIČE, DOPRODEJ
ZLATOVLÁSKA – Těšínské divadlo Český Těšín
Městské divadlo v Prostějově přeje všem svým příznivcům
šťastný a úspěšný rok 2018.
Platnost rezervace vstupenek je 14 dní, online rezervace 7 dní.
V přednáškovém sále a na jevišti za oponou nejsou sedadla číslována.
Sleva LAST MINUTE – poloviční vstupné půl hodiny před začátkem akce, pouze na akce označené
zkratkou LM.
Sleva pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P – poloviční vstupné.
Bezbariérový přístup do divadelního sálu / Možnost zapůjčení sluchátek
Vstupenky na akce Městského divadla v Prostějově jsou dotovány městem Prostějov.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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110 let Národního domu – ohlédnutí
110. výročí nejsou žádné
zásadní kulatiny, ale přesto
jsme je v Městském divadle
chtěli připomenout a oslavit.
30. listopadu, na den přesně, kdy
byl před 110 lety slavnostně otevřen Národní dům, jsme na jevišti
Městského divadla přivítali Magdalenu Koženou a Ondřeje Havelku a jeho Melody Makers. Ovace
vestoje a slova diváků jako „nezapomenutelné, povznášející, obdivuhodné a mimořádné“ nás těšily
a zahnaly naše počáteční obavy
a nejistotu, s jakým ohlasem se
tato náročná nabídka setká.
Na sobotu 2. prosince jsme
připravili divadelní lahůdku – pozvali jsme mima Radima Vizváry.
Dopolední představení pro děti
se zcela zaplněným hledištěm,
rozzářené a vykulené oči dětí,
závěrečná hra s papírem a slova
jednoho z dětských diváků „pantomima, to je taková pohádka,
kde se nemluví, ale všemu rozumíš“ nepotřebují komentář. A to
jsme jen trochu tušili, co nás čeká
na večerním představení Radima
Vizváry Sólo, za něž byl oceněn
Cenou Thálie. Hlediště sice zcela
zaplněné nebylo, ale o to silnější byl kontakt jeviště a publika.
Divadelní sál opět zažil standing
ovation a prkna jeviště budou
ještě dlouho vzpomínat, kolik
příběhů a s jakou invencí nám
přinesl jediný člověk jen krásou
pohybu a jevištní řečí. Těžko jsme
po skončení představení hledali,
někteří i mezi slzami, slova.
V tutéž sobotu jsme ještě stihli
odpoledne otevřít prostory Městského divadla návštěvníkům, a to
opravdu „od sklepa až po půdu“.
Otevřený dům jsme koncipovali
jako volnou prohlídku, na které jsme návštěvníky vedli mapkou, informačními texty a šipkami a nechali jsme na nich, kudy
a kam se vydají. A lidé se opravdu vydali, přišli a poctivě zvládli
všechny schody od suterénu až
nahoru na půdu. Přijali pozvání na vánoční punč a koláčky,
s upřímným zájmem zavítali často poprvé do našich kanceláří,
aby viděli, kde vlastně úřadujeme
a kde vzniká divadelní program.
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

A nenechali si ujít půdu s překvapením. Mohli vidět na vlastní oči
jeden ze dvou secesních kandelábrů, které před více než 75 lety
Němci demontovali z vestibulu
divadla a které jsou stále uloženy
v prostorách Národního domu.
Osvícen jevištním reflektorem
svou nezměněnou krásou všechny
překvapil a okouzlil.
Sobota 2. prosince byla pro
nás v Městském divadle tečkou za oslavami výročí. Tečkou
i za všemi přípravami, za něž patří poděkování všem mým spolupracovníkům v divadle. Bez jejich
každodenního nasazení, iniciativy a srdce by žádný ředitel nic
nezmohl.
Chtěla bych také poděkovat všem
divákům a návštěvníkům, kteří přišli a oslavy s námi sdíleli. Vážení
a milí diváci, ani nevíte, jak vaše
přítomnost a ohlasy, někdy i slova
chvály, jsou pro nás důležité. Dávají
naší práci smysl a dávají nám také
impuls a odvahu zase hledat pro vás
něco výjimečného a zajímavého.
I našim předkům náleží uctivé
„děkujeme“. Národní dům stavěli
s entuziasmem, odvahou a velkorysostí jako místo a prostor pro
kulturu a setkávání lidí. Dohlédli
až k nám, do budoucnosti, postavili budovu, která nejen zdobí
naše město, ale je místem, které
stále slouží svému účelu – divadelní představení ročně navštíví
téměř 50 tisíc diváků, spolková i restaurační část denně žije
spoustou různých společenských,
vzdělávacích a spolkových akcí.
Jsem hluboce přesvědčena, že
nás všechny, kteří sem přicházíme, genius loci Národního domu
vždycky svou Kotěrovou ladností
a noblesou ozáří a povznese.
Naši předchůdci nám tu zanechali dar, o který je třeba pečovat
se vší úctou a vážností. Nepochybně tak činí současný vlastník budovy, statutární město Prostějov,
a tak i jemu náleží upřímná slova
díků. Rozsáhlé opravy v následujících dvou letech zase vylepší
kondici Národního domu a my se
budeme těšit z jeho krásy.
Jana Maršálková
ředitelka Městského divadla
v Prostějově
WWW.PROSTEJOV.EU
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KNIHOVNA

Pokračování Virtuální Univerzity třetího věku
V září loňského roku jsme nabídli
všem zájemcům z řad seniorů možnost navštěvovat v naší knihovně
Virtuální Univerzitu třetího věku
při České zemědělské univerzitě v Praze. Jedná se o zcela nový
způsob přednášek, které jsou zprostředkovávány
videozáznamem.
Jednou za čtrnáct dní se v knihovně
sejdou senioři, kteří mají o studium
zájem. Společně zhlédnou odbornou přednášku a doma pak přes
internet vyplňují testy ověřující
nabyté vědomosti. Téma studia si
studenti zvolí po společné dohodě
sami. Vybrat si mohou z velkého
množství atraktivních studijních
oborů. V průběhu září absolvovalo
prvních sedm odvážlivců kurz Astronomie. Od října se řady studentů malinko rozrostly a v prosinci
dokončilo dvanáct seniorů kurz
nazvaný „Cestování, co jste možná
nevěděli“. Pokud vás studium také
láká, můžete se od února přidat.
Na letní semestr si studenti zvolili
téma České dějiny a jejich souvis-

losti, které mapuje českou historii
od počátků do 15. století. Začínáme
6. února a scházet se budeme každé druhé úterý, vždy v 9.30 hod.
Studium je placené, cena je 350 Kč
za jeden semestr. Výhodné je,
pokud studenti ovládají základy
práce na počítači a mají možnost

připojení k internetu. Nemusíte se
obávat přílišné náročnosti – kurzy
jsou tvořené přístupnou, populárně
naučnou formou. Ale nejde samozřejmě jen o získávání vědomostí.
Jde o příjemně strávené dopoledne
a o pravidelná setkávání účastníků
stejné generace, kteří společně tráví

volný čas a navazují přátelství. Přihlášky přijímáme na první hodině.
Chcete-li se dozvědět víc, přijďte
si první lekci nezávazně vyzkoušet
v úterý 6. února v 9.30 hod. Po jejím skončení se rozhodnete, zda
budete chtít ve studiu pokračovat.
Těšíme se na vás.

INZERCE

TANEČNÍ ŠKOLA ŠÁRKY MILAROVÉ
TANEČNÍ KLUB JIŘÍHO ŠINDLERA
POŘÁDAJÍ

POKRAČOVACÍ TANEČNÍ KURZ 2018
Pro absolventy základních kurzů
ZAHÁJENÍ: pátek 5. ledna 2018 v 16:30 hod.
MÍSTO: taneční sál, Dům služeb, Olomoucká ul., Prostějov

POSLEDNÍCH 6 BYTŮ K PRODEJI

tel.: 602 966 222, 728 931 557, e-mail: olomoucka.tanecniklub@seznam.cz

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ 2018

Výuka tanců – polka, valčík, waltz, tango, slowfox, blues,
jive, chacha, samba
ZAHÁJENÍ: pátek 5. ledna 2018 v 19:30 hod

Přihlášky přijímáme:

tel.: 602 966 222, 728 931 557, e-mail: sarkamilarova.tanecniskola@seznam.cz
www.tanecni-prostejov.cz

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

582 341 705, 608 805 659

RV1700114/12

JH REALITY

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ
PORADENSTVÍ
VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

WWW.PROSTEJOV.EU

RV1700177/11

CA KONSULT s.r.o., Havlíčkova 3a, Prostějov
tel.: 582 340 441, 604 542 454, www.cakonsult.cz

Klidné místo uprostřed zeleně
Vybavení bytů ve vysokém standardu
Veškerá infrastruktura na dosah ruky
Moderní byty 2+kk až 4+kk
K bydlení od 9/2018

www.jhreality.cz

RV1702151/01

MÍSTO: taneční sál, Dům služeb, Olomoucká ul., Prostějov
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16.1. | ÚT | 10H | PODKROVNÍ SÁL
SETKÁNÍ SENIORŮ
17. 1. | ST | 17H | PODKROVNÍ SÁL
ÍRÁN – DVĚ TVÁŘE PERSIE

Srdečně zveme na příjemné setkání všechny příznivce a účastníky
akcí pořádaných obchůdkem pro seniory Filemon & Baucis paní
Jany Šmudlové. Společně se při kávě a bylinkovém čaji ohlédneme za loňským rokem, zavzpomínáme na zajímavé výlety,
kterých jsme se zúčastnili, prohlédneme si fotografie z nich
a dozvíme se, co nás čeká v novém roce.

Írán je vnímán jako kontroverzní země s přísným
islámským režimem. Cestovatel Michal Štěpánek
nám ho představí z trochu jiného úhlu pohledu.
Zažijeme ruch velkoměsta, navštívíme odlehlá místa v horách i v poušti a nasajeme atmosféru orientálních tržišť a čajoven.
Autorské čtení prozaičky Ivany Myškové, která nám představí svoji
novou povídkovou knihu, se uskuteční v rámci jedinečného projektu Spisovatelé do knihoven, jehož cílem je přiblížit čtenářům
zajímavé současné české autory.

23. 1. | ÚT | 9.30H | PODKROVNÍ SÁL
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

Slavnostní ukončení prvního semestru Virtuální
Univerzity třetího věku. Předání závěrečných
certifikátů studentům - seniorům, kteří právě
dokončili kurz Cestování – co jste možná
nevěděli. Koná se pod záštitou Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity
v Praze.

24.1. | ST | 17H | PODKROVNÍ SÁL
PĚSTOUNSKÁ PÉČE

Přednáška Mgr. Venduly Kaprálové z doprovázející organizace Dobrá rodina o.p.s. nás provede tématem
pěstounské péče. Dozvíme se, oč se vlastně jedná,
jaké jsou rozdíly v běžné výchově dětí v pěstounské
péči i to, jak se stát pěstounem.

25.1. | ČT | 17H | PODKROVNÍ SÁL
HANÁ VE FOTOGRAFIÍCH

Vernisáž výstavy prostějovského fotografa Jana „Zanfoara“ Mikláše, který se věnuje fotografování portrétů i
přírody v okolí Prostějova. Na svých snímcích zachycuje
okolní přírodu v různých denních i ročních obdobích a
snaží se jim vtisknout co největší emoční ráz. Výstavu
jeho prací můžete navštívit v Galerii Na Půdě knihovny
až do konce března.

30.1. | ÚT | 9 H | PŮJČOVNA
TVOŘIVÁ KNIHOVNA

Pokračuje devátý ročník oblíbené výtvarné dílny
„Tvořivá knihovna“. Tentokrát budeme vyrábět dekorace na dveře. Tato akce je určena především
seniorům. Zájemci se mohou hlásit v půjčovně, počet
míst je omezen. Těšíme se na Vás.

CELÝ MĚSÍC
JAK VYPADÁ KOČKOPES?
Oddělení pro děti a mládež vyhlašuje výtvarnou soutěž na téma Kočkopes. Představte si zvířátko poskládané z více zvířat, namalujte jeho
obrázek nebo obraz libovolnou technikou a své výtvory doneste do knihovny pro děti a mládež. Nakonec uspořádáme výstavu a tři obrázky
odměníme knížkou. Výtvarná soutěž je určená dětem do 15 let.
UPOZORNĚNÍ
Knihovna pro děti a mládež bude od 29. ledna do 4. února 2018 z technických důvodů uzavřena.
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18.1. | ČT | 17H | PODKROVNÍ SÁL
SETKÁNÍ S IVANOU MYŠKOVOU

Máte spotřebitelský problém a nevíte, kam se obrátit?
Každý sudý týden, vždy ve čtvrtek, se v Městské
knihovně Prostějov koná „Poradna pro spotřebitele“.
Odborní právní poradci Sdružení obrany spotřebitelů
– Asociace s Vámi budou řešit Váš konkrétní problém.

2 0 1 8

11., 25.1. | ČT | 15–17H | UČEBNA
PORADNA SOS

L E D E N

K N I H OVNA |

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

KNIHOVNA, KULTURA

Setkání s Ivanou Myškovou
Pokračuje jedinečný projekt Spisovatelé do knihoven, jehož cílem je
propagovat současnou kvalitní českou literaturu a představit veřejnosti
zajímavé, známé i méně známé české autory. V rámci tohoto projektu
se od září do června v deseti českých
knihovnách představí deset českých
spisovatelů. A my jsme velmi rádi,
že jednou z těchto deseti knihoven
je právě prostějovská knihovna. Už
jsme se u nás potkali s Petrou Hůlovou, Karolem Sidonem, Martinem
Reinerem a Jakubem Řehákem.
Ve čtvrtek 18. ledna v 17 hod. přiví-

táme mladou prozaičku Ivanu Myškovou. Vystudovala Literární akademii v Praze a dlouhou dobu působila
jako literární redaktorka v Českém
rozhlase. V roce 2007 se uvedla
jako dramatička rozhlasovou hrou
Odpoledne s liliputem. Pozornost
čtenářů i kritiků si získala o pět let
později svým prozaickým debutem
Nícení. V loňském roce pak zaujala
povídkovým souborem „Bílá zvířata
jsou velmi často hluchá“, který vydalo nakladatelství Host. A právě tuto
knihu nám představí na svém autorském čtení.

Pěstounská péče
Slyšeli jste někdy v poslední době
pojem pěstounská péče? Zajímalo
by Vás, o co se vlastně jedná? Nebo
dokonce sami přemýšlíte, zda byste
právě Vy mohli být vhodným pěstounem pro dítě, o které se nemohou
starat jeho biologičtí rodiče? Pokud
Vás toto téma zajímá, přijďte ve stře-

du 24. ledna v 17 hod. do knihovny.
Budeme mluvit o tom, co pěstounská
péče obnáší, jaké jsou rozdíly v běžné výchově Vašich biologických dětí
a dětí v pěstounské péči, povíme si
také o tom, jak se stát pěstounem.
Zjistíte, že díky doprovázející organizaci nebudete na pěstounství

sami. Samozřejmě bude prostor také
na Vaše dotazy i diskuzi. Tématem
Vás provede regionální koordinátorka Mgr. Vendula Kaprálová. Pracuje
v doprovázející organizaci Dobrá
rodina o.p.s., která již několik let poskytuje podporu a pomoc pěstounům
v celé ČR. Těšíme se na Vás.

Írán – dvě tváře Persie
Írán je vnímán jako kontroverzní
země s přísným islámským režimem
a nemá nálepku destinace, do které
by se lidé zrovna hrnuli. Podle cestovatele Michala Štěpánka je to škoda. Jak sám říká, na svých cestách
po Íránu zažil ruch hlavní metropo-

le, pokusil se vyškrábat na nejvyšší kopec v zemi, podíval se k moři,
přespal v poušti, poznával města
a jejich památky, navštěvoval čajovny, ochutnával tamní jídla, potkával
spousty zvědavých lidí, ale hlavně
vnímal a nasával atmosféru Blízké-

ho východu. A co za tu dobu zjistil?
Že tahle země je tak trochu jiná než
nám ji předkládá okolní svět. O své
zážitky se s námi podělí ve středu 17.
ledna v 17 hod. Přijďte si poslechnout jeho vyprávění a udělejte si
svůj vlastní obrázek.

Jak vypadá
kočkopes?
Znáte knížku Kočkopes od Miloše Kratochvíla? Ne? Je to pohádka
o sedmileté Týně, které nedovolili mít
doma zvířátko. Tak se rozhodla, že si
psa, kočku a papouška nakreslí. Moc
se jí ale nepovedli. Zmuchlala obrázky do jedné koule a vyhodila do koše.
V koši to zašustilo, ozval se zvuk, jako
by někdo škrábal drápkem a z koule se jako z vajíčka vybatolil podivný
strakáč. Vypadal napůl jako pes, napůl
jako kočka a barevný byl jako papoušek. Pojďme si takové zvířátko, složené z více zvířat, nakreslit. Své obrázky
a obrazy přineste do knihovny pro děti
a mládež. Uspořádáme pak výstavu
a z hlasování návštěvníků vzejdou tři
výherci, které odměníme knížkou.

Půjčování
deskových her
Máte rádi deskové hry? Hráli jste někdy Dračí doupě? A znáte Munchkin
– tedy jednodušší, ale o to zákeřnější
karetní verzi této hry? Chcete zachránit svět před strašnou pandemií?
Ve hře Pandemic budete mít příležitost. A víte, jak se hraje Švábí salát?
Pokud si chcete tyto, ale i další deskové hry zahrát, můžete si je z knihovny
nově vypůjčit i domů. Tato služba je
od prosince loňského roku k dispozici
ve studovně v přízemí hlavní budovy
na Skálově náměstí všem čtenářům
zdarma. Seznam deskových her, které
si můžete vypůjčit, najdete na našich
webových stránkách.

Loutkové divadlo
Pronitka Sokol I Prostějov
děkuje statutárnímu městu
Prostějovu, domovské jednotě
a všem divákům za
projevenou přízeň.
Do nového roku 2018
přejeme hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti, také milý úsměv
na tváři s pěknou pohádkou
z loutkového divadla.
Lucie Hlačíková,
principálka LD Pronitka
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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

UMĚNÍ SECESE
do 4. 2. 2018

Výstava Umění secese je nejen tradičním každoročním výjimečným
výtvarným projektem na závěr výstavní sezóny na přelomu roku, ale
je současně velkolepým příspěvkem k oslavě 110. výročí otevření
prostějovského secesního skvostu – Kotěrova Národního domu.

ŠPALÍČEK, Uprkova 18

ČESKÉ VÁNOCE
do 14. 1. 2018
Výstava představuje ojedinělý soubor dřevěných
perníkářských forem z 18. a 19. století
v prostředí interiéru venkovské a měšťanské
domácnosti, kde si můžete připomenout dobu
nedávno minulou.
Přijďte prožít slavnostní vánoční atmosféru a vůni
Vánoc, podívat se, jak slavili Vánoce naši předkové
a zavzpomínat na to, jaké to bylo o Vánocích třeba
právě u Vás doma.

KAREL IV. NA MEDAILÍCH
27. 1. – 18. 3. 2018
vernisáž 26. 1. 2018 v 17 hodin
Při příležitosti 670. výročí založení Univerzity Karlovy, Nového Města
pražského a hradu Karlštejna a k 640. výročí úmrtí Karla IV. jsme pro
Vás připravili výstavu medailí a jiných předmětů s vyobrazením Karla
IV. Jedná se o předměty ze soukromé sbírky rodiny Bašeů z Prahy.
Sbírku začal budovat Ing. Milan Baše od svého mládí, později se
k němu přidala i jeho manželka MUDr. Mária Bašeová a po jeho smrti
sbírku, která dnes čítá více než 2000 předmětů, převzal jejich syn Milan.

Závěr roku 2017 v Muzeu a galerii v Prostějově patří velmi
rozsáhlému galerijnímu projektu nazvanému Umění secese, který
je uváděn ve spolupráci se Společností TK PLUS.
Kolekce, která je na výstavě představena, zahrnuje téměř sto
padesát obrazů, plastik, plakátů a skla zapůjčených z mnoha českých
a moravských státních galeri, muzeí a také ze soukromých sbírek.
Díla představitelů tohoto uměleckého směru typická svými
stylizovanými designy, dokonalou harmonií linií, které využívaly
ornamentálnosti přírodních tvarů, siluet stromů a listů, mořských vln
a rozevlátých ženských vlasů, jsou zastoupena Alfonsem Muchou,
Janem Preislerem, Antonínem Hudečkem, Maxem Švabinským,
Jakubem Obrovským, Karlem Špillarem, Luďkem Maroldem,
Aloisem Kalvodou, Janem Štursou, Ladislavem Šalounem, Josefem
Mařatkou, Bohumilem Kafkou a moha dalšími.
Obrazy a plastiky jsou doplněny početnou ukázkou francouzských
plakátů. K nejcennějším patří plakáty Henriho de Toulouse Lautreca,
francouzského malíře, grafika a jednoho z nejvýznamnějších tvůrců
19. století vůbec a dále plakáty velikána rakouské secese Gustava
Klimta. Velmi cenné jsou i artefakty secesního skla, které jsou
na prostějovskou výstavu zapůjčeny.
Partnerem výstavy, jíž provází obsáhlý katalog, který si můžete
na výstavě také zakoupit, je Národní galerie v Praze.
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OD 14. PROSINCE 2017 JSOU OTEVŘENY NOVÉ
STÁLÉ EXPOZICE GEOLOGIE PROSTĚJOVSKÉHO REGIONU
„KÁMEN MLUVÍ“ A ETNOGRAFIE „HANÁCKÁ SVĚTNICE“.

TĚŠÍME SE NA VÁS!
www.muzeumpv.cz
www.facebook.com/muzeumagalerievprostejove
https://twitter.com/muzgalPv
Út–So 9:30–12:00 a 13:00–17:00, Ne a Po 13:00–17:00
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

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

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ –
HVĚZDÁRNA
PŘEDNÁŠKA
SLUNEČNÍ KORÓNA PŘI ÚPLNÝCH ZATMĚNÍCH
SLUNCE – RNDR. EVA MARKOVÁ, CSC.
25. 1. (ČTVRTEK) V 18:00 HODIN

PRAVIDELNÁ ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ
PRO VEŘEJNOST

Pozorování Slunce v pondělí, čtvrtek a pátek od 14:00 do 15:00 hodin.
Večerní pozorování hvězdné oblohy v pondělí, čtvrtek a pátek
v 18:30 hodin.
Podmínkou pro uskutečnění pozorování je dobrá viditelnost hvězd,
či Slunce. V případě špatného počasí je připraven náhradní program.
Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

POHÁDKOVÁ STŘEDA PRO DĚTI
KOLIK JE SLUNÍČEK

V této odborné přednášce jsou prezentovány výsledky získané z pozorování úplných zatmění Slunce uskutečněných především expedicemi
Hvězdárny v Úpici v letech 1990–2010. Představena jsou jednotlivá
pozorovací místa včetně popisu provedených experimentů a způsobu zpracování dat, který se vyvíjel od metody překreslování struktury
a izofot ve sluneční koróně z fotografií až po matematické zpracování
obrazu. Získaná data umožňující studium jemné struktury sluneční
koróny, přispěla k získání nových poznatků v určování zdrojové plochy
pro upřesnění modelu globálního koronálního magnetického pole a
v neposlední řadě přinesla významné výsledky při studiu rychlých
změn ve sluneční koróně z dat pořízených na různých pozorovacích
místech v průběhu jednoho zatmění.
Vstupné dospělí 40 Kč, děti, studenti do 26 let,
senioři a invalidé 20 Kč. Vstupenky je možné předem rezervovat.

ASTRONOMICKÝ VÍKEND
sobota 27. 1. a neděle 28. 1.
Během Astronomického víkendu je možné navštívit hvězdárnu a zúčastnit se
v sobotu i v neděli pozorování Slunce od 14:00 do 15:00 hodin a v sobotu
též pozorování večerní hvězdné oblohy
v 18:30 hodin. Vstupné dospělí 20 Kč, děti,
studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

ASTRONOMICKÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI

Povídání uvádíme každou lednovou středu v 15:30 hodin. Báseň Františka Hrubína o Slunci, Zemi, Měsíci a hvězdách, doplněné obrázky dětí
z mateřských prostějovských škol.
Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let,
senioři a invalidé 10 Kč.

VÝSTAVY
- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU
- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE
- VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI
- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN
První i druhá výstava jsou dostupné na začátku astronomických pořadů a pozorování a v tom případě jsou jejich součástí a po domluvě
i kdykoliv jindy. V takovém případě je vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč. Třetí a čtvrtou výše uvedenou
výstavu také zdarma zapůjčujeme.

V neděli 28. 1. v 15:00 hodin soutěž
pro děti z cyklu soutěží „SOUHVĚZDÍ“
– ZIMNÍ OBLOHA. Soutěži bude předcházet povídání o zimní obloze, o souhvězdích a planetách.
Vstupné děti, studenti do 26 let,
senioři, invalidé 10 Kč a dospělí 20 Kč.
Změna programu vyhrazena.
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY
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PLESY NA PROSTĚJOVSKU 2018
TERMÍN

AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

obec

POŘADATEL

5.1.

28. Tradiční městský ples

Městské divadlo v Prostějově

Prostějov

Statutární město Prostějov

6.1.

Obecní ples

Sokolovna TJ Sokol Olšany

Olšany u PV

Obec + TJ Sokol Olšany

6.1.

Reprezentační a stužkovací ples

Městské divadlo v Prostějově

Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická
Prostějov

12.1.

Společenský ples

Kulturní dům Kralice

Kralice n/H

Prostějov venkov o.p.s.

12.1.

Reprezentační ples

Městské divadlo v Prostějově

Prostějov

SŠ designu a módy

12.1.

Sokolský ples

Sokolovna Mostkovice

Mostkovice

TJ Sokol Mostkovice

13.1.

Obecní ples

Kulturní dům Pivín

Pivín

Obec Pivín a Myslivecký spolek Pivín

13.1.

Charitativní ples

Společenský dům Prostějov

Prostějov

Sdružení Pomáháme tancem, z.s.

13.1.

Hasičský ples

Sokolovna Kostelec n/H

Kostelec n/H

SDH Kostelec n/H

13.1.

Školní ples

Sokolovna Dubany

Vrbátky

KPŠ Vrbátky

13.1.

Myslivecký ples

Kulturní dům Lipová

Lipová

Myslivecký spolek Lipová

13.1.

Obecní ples

Multifunkční budova Čechy p/K

Čechy p/K

Obec Čechy pod Kosířem

19.1.

Maturitní ples

Společenský dům Prostějov

Prostějov

Střední zdravotnická škola Prostějov

19.1.

Stužkovací ples

Městské divadlo v Prostějově

Prostějov

SOŠ Prostějov

20.1.

Ples ZŠ a MŠ

Multifunkční budova Čechy p/K

Čechy p/K

ZŠ a MŠ Čechy pod Kosířem

20.1.

Tradiční XXVII. Hasičský ples

Sokolovna Čechovice

Čechovice

SDH Čechovice

20.1.

Hasičský ples

Kulturní dům Lipová

Lipová

SDH Hrochov

20.1.

Myslivecký ples

Kulturní dům Žárovice

Žárovice

Myslivecké sdružení Hubert Plumlov

20.1.

Školní ples

Restaurace Zátiší

Němčice n/H

ZŠ Němčice n/H

20.1.

Maturitní ples

Městské divadlo v Prostějově

Prostějov

Art Econ – střední škola, s.r.o

20.1.

Reprezentační ples

Společenský dům Prostějov

Prostějov

Cyrilometodějské gymnázium Prostějov

20.1.

Sokolský ples

Sokolovna Vřesovise

Vřesovice

TJ Sokol Vřesovice

20.1.

Myslivecký ples

Sokolovna Ptení

Ptení

Myslivecké sdružení Ptení

26.1.

Maturitní ples

Společenský dům Prostějov

Prostějov

Obchodní akademie Prostějov

26.1.

Sokolský ples

Sokolovna Dubany

Vrbátky

TJ Sokol Dubany

26.1.

Myslivecký ples

Kulturní dům Čelčice

Čelčice

OMS Čelčice

27.1.

Velký krojový bál

Kulturní dům Kralice

Kralice n/H

Hanácký spolek

27.1.

Sportovní ples TJ Sokol

Multifunkční budova Čechy p/K

Čechy p/K.

TJ Sokol Čechy pod Kosířem

27.1.

Ples SDH

Sokolovna Němčice n/H

Němčice n/H

SDH Němčice n/H

27.1.

Šibřinky

Kulturní dům Pivín

Pivín

TJ Sokol Pivín

27.1.

Velké sportovní plesy

Sokolovna Čechovice

Čechovice

TJ Sokol Čechovice

27.1.

Ples spol. Máj

Sokolovna Vřesovise

Vřesovice

Spol. Máj

LEDEN
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Program:
L. C. Daquin, D. Buxtehude, J. S. Bach, S. Scheidt, F. X. Brixi, J. K. Kuchař, F. Mendelssohn-Bartholdy a další.
Michal Hanuš varhaník chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře
Vstupné dobrovolné

OHŇOSTROJ
na náměstí T. G. Masaryka

31. 12. 2017 od 20:00

(od 19:00 bude hrát reprodukovaná hudba)
Čeká vás nevšední zážitek, přijďte do centra města!

INZERCE

Společnost DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. je významným světovým výrobcem výhybek a výhybkových konstrukcí pro železniční
a tramvajové tratě, s více než stoletou tradicí a specializací na jejich vývoj, konstrukci, výrobu, montáž a regeneraci.

Přidejte se k našemu týmu!
Aktuálně obsazujeme tyto pozice:
 provozní zámečník (údržba)
 zámečník kolejových konstrukcí
 technolog svařování
 technolog
 soustružník kovů
Našim zaměstnancům nabízíme: zázemí stabilní české společnosti, zajímavé pracovní ohodnocení,
moderní pracovní prostředí, vzdělávaní a rozvoj kariéry

VÝZKUM A VÝVOJ

KONSTRUKCE

VÝROBA

SERVIS

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

RV1702106/01

DT – Výhybkárna a strojírna, a. s., Dolní 3137/100, 796 01 Prostějov
www.dtvm.cz
e-mail: dolecek@dtvm.cz, tel.: 777 817 147
WWW.PROSTEJOV.EU
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PrOstěJOV

LeDeN
2.1. úterý

17:30 ŠPINDL
ČR | 98’ | 2017 | komedie | 12+ | 120,20:00 ZtrACeN V DŽUNGLI
AU | 115’ | 2017 | dobrodružný film
12+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------

3.1. střeDA

17:30 ŠPINDL
ČR | 98’ | 2017 | komedie | 12+ | 120,20:00 UNIVersUM BrDeČKA
FILMOVý KLUB

ČR | 84’ | 2017 | dokument | přístupné | 100,- / 80,--------------------------------------------------

4.1. ČtVrteK

17:30 KOLO ZÁZrAKŮ PreMIÉrA
US | 101’ | 2017 | drama | 12+ | 120,- | titulky
20:00 VeLKÁ HrA PreMIÉrA
US | 140’ | 2017 | životopisné drama
15+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------

5.1. PÁteK

15:30 ČertOVINY
ČR | 101’ | 2018 | pohádka | přístupné | 130,- / 110,17:30 ŠPINDL
ČR | 98’ | 2017 | komedie | 12+ | 120,20:00 INsIDIOUs: POsLeDNÍ KLÍČ
US / CA | 103’ | 2018 | horor | 15+
120,- | titulky
--------------------------------------------------

6.1. sOBOtA

15:30 ČertOVINY
ČR | 101’ | 2018 | pohádka | přístupné | 130,- / 110,17:30 KOLO ZÁZrAKŮ
US | 101’ | 2017 | drama | 12+ | 120,- | titulky
20:00 ŠPINDL
ČR | 98’ | 2017 | komedie | 12+ | 120,--------------------------------------------------

7.1. NeDěLe

10:30 ČertOVINY
ČR | 101’ | 2018 | pohádka | přístupné | 130,- / 110,15:30 PřÁNÍ K MÁNÍ
ČR | 117’ | 2017 | pohádka | přístupné | 110,- / 90,17:30 ZtrACeN V DŽUNGLI
AU | 115’ | 2017 | dobrodružný film
12+ | 120,- | titulky
20:00 INsIDIOUs: POsLeDNÍ KLÍČ
US / CA | 103’ | 2018 | horor | 15+
120,- | titulky
--------------------------------------------------

8.1. PONDěLÍ

14:00 HONIČKY KrÁLÍKA BUGse
BIJÁseK

US | 76’ | 1981 | kreslený film
přístupný | 50,- | dabing
17:30 VeLKÁ HrA
US | 140’ | 2017 | životopisné drama
15+ | 120,- | titulky
20:00 ODNIKUD
DE / FR | 106’ | 2017 | drama | 12+
100,- / 80,- | titulky
-------------------------------------------------FILMOVý KLUB

9.1. úterý

14:00 HONIČKY KrÁLÍKA BUGse
BIJÁseK

US | 76’ | 1981 | kreslený film
přístupný | 50,- | dabing

30

10.1. střeDA

17:30 OKHWAN´s MIssION
IMPOssIBLe FILMOVý KLUB
SK | 71’ | 2016 | dokument + beseda
12+ | 100,- / 80,- | titulky
20:00 VeLKÁ HrA
US | 140’ | 2017 | životopisné drama
15+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------

11.1. ČtVrteK

17:30 NeJteMNěJŠÍ HODINA PreMIÉrA
GB | 125’ | 2017 | historické drama
12+ | 120,- | titulky
20:00 MOtOrHeAD
150’ | záznam koncertu | 12+ | 180,- | titulky
--------------------------------------------------

12.11. PÁteK

15:30 ČertOVINY
ČR | 101’ | 2018 | pohádka | přístupné | 130,- / 110,17:30 ZMeNŠOVÁNÍ
US | 135’ | 2017 | komediální sci-fi
12+ | 120,- | titulky
20:00 KOLO ZÁZrAKŮ
US | 101’ | 2017 | drama | 12+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------

13.1. sOBOtA

15:30 ČertOVINY
ČR | 101’ | 2018 | pohádka | přístupné | 130,- / 110,17:30 ZMeNŠOVÁNÍ
US | 135’ | 2017 | komediální sci-fi
12+ | 120,- | titulky
20:00 NeJteMNěJŠÍ HODINA
GB | 125’ | 2017 | historické drama
12+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------

14.1. NeDěLe

10:30 ČertOVINY
ČR | 101’ | 2018 | pohádka | přístupné | 130,- / 110,15:30 MŮJ ŽIVOt CUKetKY
CH / FR | 66’ | 2017 | loutková pohádka | přístupné | 110,- / 90,- | dabing
17:30 ZMeNŠOVÁNÍ
US | 135’ | 2017 | komediální sci-fi
12+ | 120,- | titulky
20:00 ŠPINDL
ČR | 98’ | 2017 | komedie | 12+ | 120,--------------------------------------------------

15.1. PONDěLÍ

17:30 KOLO ZÁZrAKŮ
US | 101’ | 2017 | drama | 12+ | 120,- | titulky
20:00 rOCK‘N‘rOLL FILMOVý KLUB
FR | 123’ | 2017 | komedie | 12+
100,- / 80,- | titulky
--------------------------------------------------

16.1. úterý

14:00 VrAŽDA V OrIeNt eXPresU
MetrO seNIOr

US / MT | 110’ | 2017 | detektivní
drama | 12+ | 50,- | titulky
19:00 LADIsLAV ZIBUrA: UŽ NIKDY
PěŠKY PO ArMÉNII A GrUZII
120’ | 2017 | cestovatelská přednáška | přístupné | 150,- / 120,--------------------------------------------------

17.1. střeDA

17:30 ZMeNŠOVÁNÍ
US | 135’ | 2017 | komediální sci-fi
12+ | 120,- | titulky

17:30 NeJVětŠÍ sHOWMAN
US | 97’ | 2017 | životopisné drama
přístupné | 120,- | titulky

20:00 ČesKÁ rADOst: BLOK
KrÁtKýCH DOKUMeNtŮ FILMOVý KLUB
ČR | 100’ | 2017 | dokument | 12+
100,- /80,--------------------------------------------------

20:00 INsIDIOUs: POsLeDNÍ KLÍČ
US / CA | 103’ | 2018 | horor | 15+
120,- | titulky

17:30 ZOUFALÉ ŽeNY DěLAJÍ
ZOUFALÉ VěCI PreMIÉrA
ČR | 83’ | 2018 | komedie | 12+ | 130,-

WWW.PROSTEJOV.EU

18.1. ČtVrteK

20:00 CIZINeC Ve VLAKU PreMIÉrA
US | 105’ | 2017 | akční thriller | 12+
120,- | titulky
--------------------------------------------------

26.1. PÁteK

15:30 COCO
US | 109’ | 2017 | animovaný film
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

17:30 ZOUFALÉ ŽeNY DěLAJÍ
ZOUFALÉ VěCI
ČR | 83’ | 2018 | komedie | 12+ | 130,-

17:30 NeJteMNěJŠÍ HODINA
GB | 125’ | 2017 | historické drama
12+ | 120,- | titulky

20:00 LABYrINt: VrAŽeDNÁ
LÉČBA
US | 120’ | 2018 | akční sci-fi | 12+
130,- | titulky
--------------------------------------------------

19.1. PÁteK

20:00 ZOUFALÉ ŽeNY DěLAJÍ
ZOUFALÉ VěCI
ČR | 83’ | 2018 | komedie | 12+ | 130,--------------------------------------------------

20.1. sOBOtA
3D

15:30 COCO
US | 109’ | 2017 | animovaný film
přístupné | 150,- / 130,- | dabing
17:30 ZOUFALÉ ŽeNY DěLAJÍ
ZOUFALÉ VěCI
ČR | 83’ | 2018 | komedie | 12+ | 130,20:00 třI BILLBOArDY KOUseK
ZA eBBINGeM
US | 115’ | 2017 | kriminální drama
15+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------

21.1. NeDěLe

10:30 LeDOVÉ KrÁLOVstVÍ:
VÁNOCe s OLAFeM + COCO
US | 21‘+109’ | 2017 | předfilm + animovaný film | přístupné | 130,- / 110,- | dabing
15:45 rOMeO A JULIe
RU | 150’ | 2017 | balet - přímý přenos | 12+ | 220,- / 160,- | titulky
19:00 ZOUFALÉ ŽeNY DěLAJÍ
ZOUFALÉ VěCI
ČR | 83’ | 2018 | komedie | 12+ | 130,--------------------------------------------------

22.1. PONDěLÍ
BIJÁseK

14:00 BALerÍNA
FR / CA | 89’ | 2016 | animovaný film
přístupné | 50,- | dabing
17:30 CIZINeC Ve VLAKU
US | 105’ | 2017 | akční thriller | 12+
120,- | titulky
20:00 NeMILOVANÍ FILMOVý KLUB
RU / FR / BE / DE | 127’ | 2017
drama | 12+ | 100,- / 80,- | titulky
--------------------------------------------------

23.1. úterý

14:00 BALerÍNA BIJÁseK
FR / CA | 89’ | 2016 | animovaný film
přístupné | 50,- | dabing
17:30 ZOUFALÉ ŽeNY DěLAJÍ
ZOUFALÉ VěCI
ČR | 83’ | 2018 | komedie | 12+ | 130,20:00 CIZINeC Ve VLAKU
US | 105’ | 2017 | akční thriller | 12+
120,- | titulky
--------------------------------------------------

24.1. střeDA

17:30 CIZINeC Ve VLAKU
US | 105’ | 2017 | akční thriller | 12+
120,- | titulky
19:30 CAMINO NA KOLeČKÁCH
FILMOVý KLUB

ČR | 90’ | 2017 | cestopisný dokument
+ beseda | přístupné | 100,- / 80,--------------------------------------------------

25.1. ČtVrteK

17:30 s LÁsKOU, VINCeNt PreMIÉrA
GB / PL | 88’ | 2017 | animované
krimi | 12+ | 120,- | titulky

15:30 COCO
US | 109’ | 2017 | animovaný film
přístupné | 130,- / 110,- | dabing

27.1. sOBOtA

15:30 COCO
US | 109’ | 2017 | animovaný film
přístupné | 130,- / 110,- | dabing
17:30 LABYrINt: VrAŽeDNÁ
LÉČBA
US | 120’ | 2018 | akční sci-fi | 12+
130,- | titulky
20:00 VŠeCHNY PrACHY sVětA
US | 132’ | 2017 | mysteriózní thriller
15+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------

28.1. NeDěLe

10:30 LeDOVÉ KrÁLOVstVÍ:
VÁNOCe s OLAFeM + COCO
US | 21‘+109’ | 2017 | předfilm + animovaný film | přístupné | 130,- / 110,- | dabing
15:30 ČertOVINY
ČR | 101’ | 2018 | pohádka | přístupné | 130,- / 110,17:30 VŠeCHNY PrACHY sVětA
US | 132’ | 2017 | mysteriózní thriller
15+ | 120,- | titulky
20:00 LABYrINt: VrAŽeDNÁ
LÉČBA 3D
US | 120’ | 2018 | akční sci-fi | 12+
130,- | titulky
--------------------------------------------------

29.1. PONDěLÍBIJÁseK

14:00 PsÍ POsLÁNÍ
US | 100’ | 2017 | dobrodružná komedie | přístupné | 50,- | dabing
17:30 VŠeCHNY PrACHY sVětA
US | 132’ | 2017 | mysteriózní thriller
15+ | 120,- | titulky
20:00 NA KONCI sVětA FILMOVý KLUB
GB | 104’ | 2017 | romantické gay
drama | 15+ | 100,- / 80,- | titulky
--------------------------------------------------

30.1. úterý

14:00 PsÍ POsLÁNÍ BIJÁseK
US | 100’ | 2017 | dobrodružná komedie | přístupné | 50,- | dabing
17:30 s LÁsKOU, VINCeNt
GB / PL | 88’ | 2017 | animované
krimi | 12+ | 120,- | titulky
20:00 CHANtAL POULLAIN
120’ | koncert - živě | přístupné | 300,--------------------------------------------------

31.1. střeDA

14:00 ZMeNŠOVÁNÍ BABY BIO
US | 135’ | 2017 | komediální sci-fi
12+ | 120,- | titulky
17:30 VŠeCHNY PrACHY sVětA
US | 132’ | 2017 | mysteriózní thriller
15+ | 120,- | titulky
20:00 sÁMsKÁ KreV FILMOVý KLUB
SE / DK / NO | 110’ | 2016 | drama
15+ | 100,- / 80,- | titulky
--------------------------------------------------

20:00 VŠeCHNY PrACHY sVětA
PreMIÉrA

US | 132’ | 2017 | mysteriózní thriller
15+ | 120,- | titulky
--------------------------------------------------
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VLADIMÍRA AMBROSE PROSTĚJOV

LEDEN 2018						 
Kravařova 14, Telefon: 582 406 050
HUDEBNÍ OBOR
Besídky žáků v 17.00 hod. sál
ZUŠ
16., 18., 24., a 25. 1. 2018

ZUŠ Vladimíra Ambrose
v Prostějově – výtvarný obor
– vyhlašuje výtvarnou soutěž
na téma

Školní kola soutěže – sál ZUŠ
25. 1. 2018 – Sólový a komorní
zpěv

POD VODOU, NAD
VODOU…

VÝTVARNÝ OBOR
Galerie Linka, Kravařova 14 – leden 2018
Vánoční pošta – výstava prací
žáků výtvarného oboru ZUŠ Vladimíra Ambrose Prostějov.
Vyhlášení výtvarné soutěže Pod
vodou, nad vodou.
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ
OBOR
24. 1. 2018 13.00 hod. sál zámku
Pernštýnské nám. 8
Recitační soutěž
Školní kolo soutěže Dětská scéna

Výtvarné techniky:
Kresba, malba, koláž, grafika,
kombinovaná a autorská technika, hlína, papír, netradiční
materiál.
Formát plošných prací: maximálně A2
Věkové kategorie:
6–10 let
11–15 let
Označení soutěžních prací:
Jméno a věk autora, adresa školy
nebo bydliště, telefonní kontakt
a e-mail.
Práce zašlete nejpozději do
9. března 2018 na adresu ZUŠ Vl.
Ambrose, výtvarný obor, Vápenice 3, Prostějov, 796 01.
Slavnostní vernisáž a vyhodnocení soutěže se uskuteční 5. dubna
2018 v 16.00 hodin v prostorách
výtvarného oboru ZUŠ Vl. Ambrose, Vápenice 3, Prostějov.
Informace – telefon 582 35 17 52,
email : zusvapenice@seznam.cz

Soutěž je určena pro žáky základních škol a ZUŠ okresu Prostějov. Práce mohou zasílat školy
i jednotlivci našeho regionu.
Jednotlivé plošné a prostorové
práce vyhodnotí odborná porota,
oceněné práce budou odměněny
a vystaveny v prostorách výtvarného oboru ZUŠ na Vápenici.
Téma:
Voda v přírodě, ve městě nebo
doma. Kdo pracuje na vodě?
Vodní fauna a flóra, od louže
po oceán, technika a voda,
mořeplavci, objevitelé a piráti,
voda v každodenním životě.

POZVÁNKA
Křesťanské církve
v Prostějově srdečně zvou na

Ekumenickou bohoslužbu
Za jednotu křesťanů

21.ledna 2018 v 16 hodin
v chrámu Povýšení sv.kříže

INZERCE

KVH HRANOLY

URčickÁ 5101, PRostĚjoV
+420 734 399 196

VYKOUPÍME
DUKÁTY
VYKOUPÍME DUK

DVEŘE A ZÁRUBNĚ

SV. VÁCLAVA
Z LET 1923–1939
JEDNODUKÁT:
1923
1924
1925
1926
1927

12 000 Kč
13 000 Kč
12 000 Kč
12 000 Kč
15 000 Kč

1928
1929
1930
1931
1932

18 000 Kč
40 000 Kč
45 000 Kč
12 000 Kč
13 000 Kč

1933
1934
1935
1936
1937

12 000 Kč
40 000 Kč
26 000 Kč
26 000 Kč
300 000 Kč

1934
1935
1936

40 000 Kč
40 000 Kč
220 000 Kč

DVOUDUKÁT:
1923
1929
1930

DŘEZY A BAtERiE

35 000 Kč
130 000 Kč
180 000 Kč

PoDLAHY

1931
1932
1933

40 000 Kč
35 000 Kč
35 000 Kč

PĚTIDUKÁT:
1929
1930
1931
1932

140 000 Kč
370 000 Kč
140 000 Kč
140 000 Kč

1933
1934
1935
1936

140 000 Kč
150 000 Kč
160 000 Kč
280 000 Kč

DESETIDUKÁT:

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

26 prodejen v ČR

300 000 Kč
800 000 Kč
310 000 Kč
320 000 Kč

1933
1934
1935
1936

300 000 Kč
310 000 Kč
350 000 Kč
340 000 Kč

Číslované dukáty pamětní 1918–1923: 400–600 000 Kč dle čísla.
Veškeré zlaté medaile z let 1918–1938 Sada Karel IV. 1978 – 200 000 Kč.
INFO – TEL.: 736 127 661 p. SIMON, E-MAIL: simonrene@seznam.cz

WWW.PROSTEJOV.EU
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DREVOTRUST.CZ
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1929
1930
1931
1932
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SEZNAM JUBILANTŮ, KTEŘÍ V MĚSÍCI LISTOPADU 2017
OSLAVILI SVÁ JUBILEA
70 let Šťastná
Angetter

Eliška

Koutný

Josef

Josef

Papoušková

Eva

Schreier

Miloš

Mikulková

Vlasta

Goldemund

Slavomír

Studený

Vladimír

Mucha

Jiří

Chytilová

Marcela

Mlčochová

Dagmar

Ing. Procházka Zdeněk

Štěpánek

František

Ryvola

Svatík

Ing. Hnízdilová

Emilie

Vránová

Marie

Krejčířová

Ivanka

Slívová

Miloslava

Nováková

Oldřiška

Galářová

Irena

Buriánek

Mojmír

Dušek

Bohuslav

Mgr. Soukup

Milan

Hotová

Marie

Bočková

Blažena

Winklerová

Marie

Mazáč

Robert

Mrázková

Františka

Poledňáková

Zdenka

ZatloukaIová

Marie

Tesař

Miroslav

Havelková

Zdeňka

PaedDr. Pospíšil Zdeněk

Vágner

Rudolf

75 let Heinisch

85 let Doláková

90 let Pokorný

Eleonora

Šabinská

Milada

Kůrka

Karel

Cetkovská

Vlasta

Sedlák

Jaroslav

Žilka

František

Kohoutek

Zdeněk

Petrášová

Miluše

Vinklárková

Božena

Klaudyová

Irena

Kovalovská

Zdeňka

Zatloukal
Drábek

Karel
Jaroslav

Bílý

Mojmír

Hanáčková
Morcinková

Samuelová
93 let Pořízková

Oldřich
Jitka
Karolina

94 let Vincourek

Josef

Věra

Bajgarová

Marie

Marie

Hrubá

Alice

PaedDr. Králová Květa

95 let Ježek

Jaroslav

Melichar

Josef

Slouková

Vlasta

80 let Janeček

Josef

97 let Dedková

Jiřina

Výlety a akce pro seniory
V lednu se opět podíváme
na hezká a zajímavá místa. Tentokrát v teple podkrovního sálu
Městské knihovny Prostějov.
Tento článek je pozvánkou
hned na 28 výletů. Prohlédneme si fotky a průvodci, kterých bylo v roce 2017 několik, se
s vámi podělí o nejzajímavější
zážitky.
Povíme si i o tom, co nám neřekli průvodci.
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Tetín 1, 796 01 Prostějov, telefon 582 360 295
nabízí všem zájemcům příjemná a zajímavá setkání v rámci

AKADEMIE SENIORŮ
Termín
9. 1. 2018

16. 1. 2018

23. 1. 2018

30. 1. 2018

Hodina Tematické zaměření setkání
14.00 Vzpomínkování na rok 197
zpomínáte si, co se stalo v roce 1973? Pokud
ano a máte k tomuto roku nějakou fotografii
nebo příběh, moc se na ně těšíme. A pokud ne,
tak přijďte taky a určitě si na něco společně
vzpomeneme
14.00 Cestování po Japonsku
ednáška nás zavede na vzdálené ostrovy, které
jsou pro nás pořád poněkud exotické a v mnohém nepochopitelné.
14.00 Konflikty a jejich řešení 2.
Druhá část říjnové přednášky.
14.00

O loutkovém divadle a lecčems jiném
Povídání nejen o loutkovém divadle v Prostějově
s ukázkou loutek.

Lektor
na Vybíhalová

Mgr. Jaroslav
Servus

gr.et
Mgr. Lenka
Javůrková
Ivan Čech

Vážení a milí naši příznivci. Přejeme Vám v roce 2018 hodně zdraví a pohody. A těšíme se Vás na některé z našich akcí.
Všechny přednášky a besedy AKADEMIE SENIORŮ se uskuteční v prostorách LIPKA, z. s.
Tetín 1, přízemí (pokud není uvedeno jinak).
Setkání Akademie seniorů se uskutečňují za podpory Statutárního města Prostějova.

Jan

Vladimír

91 let Vyroubal

Sociálně aktivizační služby pro seniory

Přijměte
tímto
pozvání
na posezení u kávy a bylinkového čaje v úterý 16. ledna v 10:00
hod. do knihovny v Prostějově.
Podrobné informace najdete
na stránkách městské knihovny
a na webu www.filemon-baucis.
cz. Těší se na vás koordinátorka
Zdravého města PaedDr. Alena
Dvořáková a provozovatelka
webu a obchůdku pro seniory
Jana Šmudlová.

Poděkování za dotaci
Český svaz bojovníků za svobodu, oblastní organizace v Prostějově děkuje touto cestou za poskytnutou dotaci na provoz organizace v roce
2017. Dotaci jsme využili především na částečnou úhradu nájemného,
za sekretariát, na energie a květinové dary při vzpomínkách na události
a osobnosti spojené s osvobozením našeho státu a jeho národa z nacistické nadvlády. Jsme upřímně rádi, že město finančně podporuje i početně malé organizace s tímto posláním, že systematicky – již po dlouhá
léta – dbá na výslednost jejich úsilí – tak pro náš Prostějov získává pověst charakteristického českého vlasteneckého města uprostřed Moravy. Chtěli bychom také touto cestou statutárnímu městu Prostějovu poděkovat za spolupráci a finanční podporu v roce 2017, bez níž bychom
sotva byli schopni nějaké aktivity provádět. Věříme a doufáme, že naši
malou organizaci podpoří i v příštích letech, za což už dnes mnohokrát
děkujeme.
Za ČSBS, oblastní výbor Prostějov Ing Zbyněk Zubalík

PRONITKA

každou neděli dvě stejné pohádky v různých časech

14. 1. 2018
21. 1. 2018
28. 1. 2018

13.30
15.30

Čertovská podkova

Vstupné 20Kč

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY
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Program MC Cipísek
leden 2018

Všechny besedy, semináře
a poradenství jsou určeny
veřejnosti, nejen pravidelným
návštěvníkům MC. Vzhledem
ke kapacitě MC je nutná rezervace
předem. Informace o pravidelných
programech pro rodiče s dětmi od
3 měsíců do pěti let získají zájemci
na našich kontaktních adresách.

Zimní kreativní
podvečer pro
dospělé

Sebe/vědomá žena-matka

Podle tradiční čínské medicíny
se lidský organismus skládá
z pěti základních orgánů. Nejen
o základních okruzích čínského
pentagramu, typologii dětí,
harmonizaci, propojení a fyzické
i duševní pohodě. Beseda pro rodiče
s Mgr. Hanou Peterkovou ve středu
24. 1. 18.00–20.00.

Sebevědomí je o napojení se
na samu sebe, které s příchodem
dětí často potlačíme. Pojďme
se společně podívat se do svého
nitra, změnit nastavené vzorce,
naučit se říkat ne, pokud je to
třeba, myslet i sama na sebe. Když
jsme prázdné, nemáme z čeho
rozdávat!
Seminář pro ženy s Veronikou
Richter v úterý 16. 1. 18.00–20.00
(opakování semináře z října pro
další zájemkyně).

Zimní andělé a zimní dekorace.
Tvořivý podvečer s Lenkou
Kopeckou a s Lenkou Královou
v pondělí 22. 1. 18.00–20.00

Základní principy čínské medicíny pro rodiny s dětmi

Jak zvládat období dětského
vzdoru a jak se zbavit nálepek?
Existuje vůbec proslulé období
dětského vzdoru? Jak ho přežít

v klidu? Jak krotit emoce? Co jsou
to nálepky a proč se mohou stát
zakletím na celý život? Co s nimi?
Beseda pro rodiče s Markétou Skládalovou o výchově a komunikaci
s dětmi v úterý 30. 1. 18.00–20.00.

Zdravý pohyb, správný vývoj dětí,
odstranění bolestí a špatného
držení těla cvičením, aromaterapie,
podpora zdraví přírodními
prostředky apod. s Mgr. H.
Peterkovou dle objednání

Rodičovské setkání

Bližší informace a rezervace
na našich kontaktních adresách:
www.mcprostejov.cz , www.
facebook.com/cipisekprostejov,
e-mail: mcprostejov@centrum.cz

Pravidelné setkávání rodičů nad
tématy výchovy a komunikace
s dětmi. Téma dle dohody
účastníků. Skupina je otevřena všem
rodičům. S Markétou Skládalovou
dle aktuálního rozpisu v MC.

Individuální právní poradenství
s Mgr.Alenou Hálkovou dle
objednání, korespondenční
poradenství zdarma.

Individuální poradenství v péči
o dítě
s Mgr.Ivanou Halouzkovou dle
objednání

Individuální poradenství v oblasti zdravého pohybu pro dospělé
a dětí

Aktivity projektu MC Cipísek
– aktivní podpora harmonické
rodiny jsou podpořeny z dotačního
programu MPSV, Statutárním
městem Prostějov a Olomouckým
krajem.
MC Cipísek děkujeme všem
návštěvníkům za celoroční přízeň
a přeje všem rodinám krásné
Vánoce a šťastný vstup do nového
roku. MC Cipísek děkuje také
Statutárnímu městu Prostějov,
Olomouckému kraji a MPSV
za finanční podporu.

RV1702169/01
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KRÁTCE

Poděkování
Radost, zábava a především
tanec. Těmito slovy by se daly
popsat základní taneční kurzy
probíhající v Kulturním klubu
Duha pod vedením tanečního
mistra Jana Halíře.
Během uplynulých deseti
večerů jsme se naučili nejen
standardní a latinskoamerické
tance, jimiž jsou například Waltz nebo Jive, ale také jsme se
seznámili s pravidly etikety. Při
prodloužené v podobě karnevalu jsme naopak pochytili základy netradičních tanců a zahráli
si neobvyklé hry.
Na závěr jsme dostali příležitost ukázat nabyté dovednosti
na věnečku, kterého se účastnili
i naši rodiče či prarodiče.
Tímto bych chtěla poděkovat
panu Halíři za možnost absolvovat zmíněný taneční kurz i přes
to, že jsem na vozíku. Přizpůsobil tance vždy s ochotou a úsměvem. Velké díky patří také mému
tanečnímu partnerovi Martinu
Holemému, který se bravurně
chopil své role, i když to někdy
nebylo jednoduché.
Ráda bych poděkovala také
paní Drmolové z Magistrátu
města Prostějova za organizaci
a zprostředkování těchto kurzů.
-jh-

Vítání dětí 16. 11. 2017
Matyáš Valentin Sitek
Nikol Hrazdilová
Kornelie Klimešová
Petr Hruška
Nelli Hrobárová
Sebastián Grepl
Sára Trundová
Izabela Francová
Maxmilián Mládek
Adam Krist
Pavel Horký
Marie Povolná
Izabela Hrubanová
Vanesa Zelená
Denisa Pařenicová
Victorie Kozubská
Basilie Burešová
Anežka Nejdlová
Viktorie Šarmanová
Marisa Ludvíková
Jaroslav Pluháček
Markéta Lošťáková

Filip Vaníček
Jaroslav Jurák
Michal Vorreth
Filip Mazáč
Alžběta Riedlová
Nela Študentová
Ella Hlaviznová
Julie Dostálová
Petra Tomášková
Antonie Hrubá
Matyáš Pálka
Jakub Poláček
Malvína Sedláková
Tobiáš Bílek
Lucie Pořízková
Ondřej Andrés
Michael Stančík
Rozárie Machátová
Barbora Zámečníková
Tereza Čeřovská
Victorie Slepánková
Emily Dospivová

Vítání občánků ze dne 14. 12. 2017
Matylda Braunerová
Lucie Vavrušová
Ondřej Masaryk
Filip Trnečka
Lukáš Otrusina
Tobiáš Bouchal
Richard Říha
Nikol Říhová
Jonáš Vyhlídal
Matěj Dobeš
Jakub Marťák
Filip Ivančík
Lukáš Pilát
Jiří Nekl
Stela Petrželová
Kryštof Vojáček
Dominik Bouda
Scarlett Naomi Baťo
Jan Sklenář
Luka Krchňák
Vítězslav Ponížil
Nikolas Miko
Šimon Uličný
Liliana Píčová

ICM

Tomáš Píč
Nela Zlatníčková
Eliana Aliu
Matyáš Gottwald
Luka Drexlerová
Adéla Nová
Viktorie Husaříková
Jakub Jestrebský
Jan Jakeš
Kateřina Kubáčová
Jan Křížek
Patrik Stojaspal
Laura Hamrlová
Petr Vykopal
Štěpánka Čeplová
Pavel Trnečka
Karin Urbanová
Anna Zouharová
Lukáš Otruba
Leontýna Mrňová
Gabriela Kmecíková
Nikola Dosoudil
Marian Schuster

AKCE PLÁNOVANÉ NA LEDEN
Kreativní dílna - masky, nejen na maškarní ples
Čeká vás maškarní ples? Společenské odpoledne nebo

Otevírací doba ICM
ICM Prostějov bude v roce 2018 otevřeno od středy
3. 1. od 12.00 do 17.00 hod. Internet pro veřejnost je

domácí představení pohádky? Masky vám pomohou
k vaší kouzelné proměně. Přijďte si je s námi vyrobit

dostupný každý všední den od 14.30 hod.

v pondělí 22. ledna do prostor ICM Prostějov.

Aktuální informace vždy najdete na našich stránkách

Průkazy ISIC Scholar, ISIC a ITIC

www.icmprostejov.cz.

Chcete využívat slevy a výhody, které vám zajistí

Změny v otevírací době ICM

ITIC (pedagogové) – v Prostějově, na cestách v ČR

průkazy ISIC Scholar (žáci), ISIC (studenti) nebo

V pondělí 22. ledna bude v ICM Prostějov probíhat
kreativní dílna – nebude možné využít přístup
na počítač.
Aktuální informace vždy najdete na našich stránkách
www.icmprostejov.cz.

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.icmprostejov.cz

Poděkování.

Chtěla bych touto cestou poděkovat statutárnímu městu Prostějov za finanční podporu, která
byla poskytnuta Zdravotní škole
v Prostějově za účelem rozšíření
našich znalostí ve zdravovědě.
Umožnilo nám to dále se vzdělávat a radit o našich problémech
se zdravím a záchranou života
v kritických situacích. Přednášky byly připraveny pro nás
přijatelnou formou a povzbudily nás, seniory, ke zdravějšímu
životnímu stylu.
Díky všem přednášejícím
za ochotu nám přednášky připravit.
Za kolektiv
studentů – seniorů
Týnová Marie.
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PROGRAM NA LEDEN
PRAVIDELNÉ AKTIVITY
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. Probíhá každé pondělí mimo
státní svátky.
Úterky 17.00 – 19.00 – vzdělávací
a volnočasová setkání s hlídáním dětí.
16. 1. Rosca de Reyes (Chléb Tří králů) –
kulinářský podvečer s Roxanou G. Lopez
Mexická rodačka nám tentokrát předvede
přípravu tradičního sladkého chleba, který

se v zemích Latinské Ameriky peče 6.
ledna na připomínku příchodu tří mudrců
z Východu, kteří se přišli poklonit narozenému králi a spasiteli – Ježíši. Dozvíme
se i o dalších zvycích, které se k tomuto
svátku v Mexiku váží.
23. 1. Hranice ve vztazích – beseda
s Mgr. J. Rozehnalovou
Kdy říci ano a kdy říci ne? Jak poznám,
že mě druzí využívají, nebo manipulují?
Neschopnost vytyčit v určitých chvílích
ve vztazích s určitými lidmi odpovídající
hranice může mít ničivé následky na osobnost člověka i jeho další vztahy.

30. 1. Plstěná brož – tvořivá dílna s E.
Svobodovou
V této tvořivé dílně si můžete vyrobit brož
z různobarevné plsti. Nenáročné tvoření
bude zahrnovat stříhání, šití nebo vyšívání
jednoduchým stehem ale hlavně kombinování tvarů, barev a dekoračních materiálů
dle vašeho vkusu.
NAŠE AKTIVITY JSOU URČENY ŠIROKÉ
VEŘEJNOSTI A KAŽDÝ JE SRDEČNĚ ZVÁN!
Adresa: Raisova 1159, Prostějov, bližší
info: J. Rozehnalová 776 347 021, mozaika@zebrik-os.cz, FB: mozaika.multikulturni.
centrum, www.zebrik.org
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY
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Na přehradu přijeli otužilci
z polské Środy
Kontakty s partnerským polským
městem Środa, navázané během letošních Prostějovských hanáckých
slavností, přinesly první ovoce. Desetičlenná skupina místního spolku
otužilců dorazila na pátý letošní závod Českého poháru v zimním plavání, který se konal na Plumovské
přehradě. Po pětasedmdesátiletém
nestorovi zimního plavání dostal
závod přídomek O ledovó čapo Boba
Pácla.
Návštěva členů spolku Morsy
(otužilci) z údolí řeky Moskawy byla
rozvržena do tří dnů. Během pobytu
si kromě přehrady prohlédli město
a interiér radnice. Po dobu jejich pobytu je za město provázel náměstek
primátorky Pavel Smetana.
Jak připomněl vítěz rozplavby
na sto metrů Krzysztof Dzwoniarkiewicz, v Polsku má zimní otužování poněkud jiné tradice. V zimě se
totiž otužilci noří do vod Baltu, ale
není to spojeno s plaváním. Proto

v oddílu od prostějovských hodů,
kdy byli na tento závod pozváni
zdejším oddílem DZP Haná Prostějov, pilně trénovali. Jak po závodě přiznali, šlo o poměrně krátkou
dobu, takže si bez obav troufli pouze
na nejkratší trať. Což ovšem neznamená, že po dalším tréninku nevyzkouší v budoucnu i delší tratě.

Poděkování
za přízeň

Další kontakty mezi oběma městy
budou pokračovat na jaře. Prostějovští zimní plavci na valentýnský svátek 14. února okusí zimní vody Baltu. Během tradičních „Dnů okresu
Środa“ se setkají také členky Klubu
Onko Diana a tamějších Amazonek.
Jana Halvadžievová,radní

Rádi bychom tímto poděkovali statutárnímu městu Prostějov za dotaci
pro rok 2017. Vaše podpora je pro
Občanské sdružení pro nezávislou
kulturu z.s. velice důležitá a vážíme
si jí. Díky Vám je totiž možné udržet
v našem městě v provozu neziskové
kulturní centrum - Nezávislý prostor
ECHO. Zabydlely se u nás nejen různé nekomerční kulturně-společenské
akce s reprodukovanou hudbou, ale
i živá vystoupení převážně místních
umělců, workshopy zpravidla uměleckého zaměření, přednášky, cestovatelské besedy, promítání nezávislých snímků a v neposlední řadě
u nás získalo zázemí v podobě zkušebny několik místních hudebních
skupin. Jsme rádi, že se mám tak
daří naplňovat náš prvotní záměr,
že na podstatné většině akcí nejsme
nuceni vybírat vstupné a jsou tak pro
lidi mnohem dostupnější.
Děkujeme.
ECHO crew
www.facebook.com/sound.of.echo
plus.google.com/+NezávislýprostorECHOProstějov

INZERCE

HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!
Máte „prořízlou“ pusu?
Chcete změnu? Máte slušné nasazení?
Chcete si řídit svůj pracovní čas? Mluvíte rád(a) s lidmi?
Chcete pracovat ve svém regionu?
Nevadí vám občas práce přesčas?
Chcete si vydělávat 30 i 50 000?
PAK MÁME PRÁCI PRO VÁS!
Regionální vydavatelství
(vydává Prostějovské radniční listy)
rozšiřuje svou působnost a hledá

TALENTOVANÉ
OBCHODNÍKY
I ZKUŠENÉ
MANAŽERY
INZERCE!
Pošlete nám váš životopis na adresu
nabor@regionalnivydavatelstvi.cz,
přidejte pár řádek motivačního dopisu
a chytněte tak příležitost za pačesy!

SVĚTOVÝ MUZIKÁLOVÝ HIT

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

RV1700098/49

Designed by Kues / Freepik

HRAJEME V LISTOPADU A PROSINCI 2017

RV1700097/87

V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA

Dělejte s námi úspěšné
obchodní zástupce, inzertní
poradce, manažery inzerce!

WWW.ROCKYPRAHA.CZ
WWW.PROSTEJOV.EU
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Historický víkend
pro prostějovskou sportovní gymnastiku
První prosincový víkend byl
ve znamení republikového
klání pro českou sportovní
gymnastiku.
Poprvé ve své historii uspěl prostějovský tým gymnastek v extralize žen a obsadil úžasné 3. místo
se ztrátou pouhých pět setin bodu
za druhým Sokolem Brno I. Vítě-

zem se stalo družstvo Bohemians
Praha. Družstvo ve složení Dominika Ponížilová, Eva Mičková, Magdaléna Holcová, Darina Dvorská
a Aneta Škubalová (ta ještě do konce roku zastupuje Sokol Vysoké
Mýto) šlo do závodu se zdravotním
hendikepem Evy Mičkové a předchozími podzimními nemocemi.
Pod vedením trenérky Veroniky Lu-

kášové a trenéra Miloslava Musila,
který trénuje Anetu, si však dokázalo s Extraligovým závodem obstojně
poradit a Prostějov tak získal historicky první medaili v této vrcholné
soutěži. Zároveň se juniorce Dominice Ponížilové povedlo dosáhnout
na prvenství mezi jednotlivkyněmi
o celé dva body před druhou Lucií
Jiříkovou ze Sokola Brno I. a třetí Anetou Holasovou z Bohemians
Praha. Tím se v tuto chvíli stala nejúspěšnější gymnastkou mezi ženami v celé České republice.
Velký úspěch sklidily i závodnice
v II. lize. Družstvo ve složení Markéta Vidmuchová, Zuzana Mazalová, Nela Borská, Nikola Cibulcová
a Neli Gronychová (z TJ Šumperk)
pod vedením trenérů Veroniky Lukášové, Vladislavy Ponížilové a Miloslava Musila nečekaně obsadilo
úžasné, i když nepopulární, 4. místo

z celkového počtu dvaceti družstev
z celé ČR. Tím si letos prostějovský
oddíl připsal další prvenství v historii, protože se podařilo postavit dvě
ligová družstva.
Ve stejný čas proběhlo v Praze republikové klání hochů v povinných sestavách. I z hlavního
města putovaly do Prostějova
cenné kovy a to v kategorii VS4
(do osmnácti let), kde Jindřich
Šafrán obsadil 3. místo (Daniel
Ponížil bohužel z důvodu přetrvávajícího zranění kolene startoval
jen na čtyřech nářadích z šesti)
a v kategorii VS2 (do jedenácti
let) obsadil také 3. místo Martin
Mlčoch. V této kategorii dále získal 12. místo Adam Nosek a 29.
místo Jakub Mezulianek. V kategorii VS3 (do patnácti let) obsadil
Filip Petrásek 11. místo.
-oddíl gymnastiky-

II. liga Trenéři – Lukášová, Ponížilová. Závodnice – Vidmuchová, Mazalová,Borská,
Cibulcová, Gronychová

FOTOSOUTĚŽ KOMISE SPORTOVNÍ RADY MĚSTA PROSTĚJOVA

Komise sportovní Rady města
Prostějova vyhlašuje v letošním
roce třetí ročník dlouhodobé soutěže na téma Sportovní fotografie
prostějovského sportu. Soutěž
probíhá na internetových stránkách sportovní komise www.
skmpv.cz. Cílem je nejen podpořit spojení kultury a sportu, ale
i prezentace fotografií lidí, jejichž
tvorba podporuje sport v Prostějově.
Soutěž je rozdělena na dvě kategorie, přičemž sám autor si zvolí,
do jaké kategorie zařadí svoji fotografii. Maximální počet fotografií
od jednoho autora jsou dvě fotografie do jedné kategorie.
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První kategorie je „Umělecká sportovní fotografie“
V této kategorii by měly být fotografie, kde jsou v převaze emoce
z prostředí sportovního výkonu,
kde barvy a stíny převažují nad
složkou – sportovní výkon. Mohou
to být i hrátky s úpravou fotografie.
Druhá kategorie je „Sportovní fotografie“
V této kategorii by měly být fotografie, kde je zachycen sportovní
výkon nebo emoce jako jsou například radost i smutek ze sportovního
výkonu.
Zahájení třetího ročníku je 10.
prosince 2017 a uzávěrka pro podání fotografií k hodnocení je 1. února

2018. Hlasování veřejnosti proběhne prostřednictvím internetových
stránek www.skmpv.cz od 1. února
do 5. března 2018.
Hodnocení a vybrání vítězné
fotografie v obou kategoriích bude
kombinace počtu hlasů odborné komise 3 fotografů – odborníků a hlasů veřejnosti.
Slavnostní vyhodnocení bude
vyhlášeno na akci Sportovec města
Prostějova 2017, které je plánováno
na březen 2018. Vítězné fotografie
budou umístěny na galerii sportovní haly SPORTCENTRA – DDM
Prostějov.
Fotografie můžete přihlásit
do soutěže na e-mailové adrese:

komise@skmpv.cz. Pro přihlášení
fotografie do soutěže je minimální
velikost fotografie 1 MB a maximální 2 MB. Originální fotografie však
může mít velikost až 8 MB. V každém případě musí originální fotografie mít velikost potřebnou pro
velkoplošný tisk. Uveďte jméno,
datum narození, kontakt a do jaké
kategorie fotografii přihlašujete.
Pořadatel soutěže má právo vyřadit
ze soutěže fotografie, jejichž obsah
nebude k tématu soutěže.
Za Komisi sportovní
Rady města Prostějova:
Bc. Miloš Sklenka,
msklenka@volny.cz,
+420 602 717 286
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY
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Mladí nohejbalisté Prostějova jsou
juniorskými mistry světa
Ve dnech 17.–19. listopadu 2017 pořádala Česká republika z pověření
světové nohejbalové federace Mistrovství světa juniorů a žen. Pořadatelem tohoto vrcholného světového
šampionátu nejlepších družstev juniorů a žen byl Nymburk. Na tento
šampionát byli reprezentační komisí
nominováni na základě dosavadních
výkonů v průběhu roku a na závěrečných soustředěních i dva hráči So-

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

kola I Prostějov Jakub Ftačnik a Jan
Matkulčík. Již toto bylo velké ocenění
prostějovského nohejbalu, který patří
u nás v mládežnické kategorii k absolutní špičce.
Jakub Ftačnik hrál ve dvojicích
s bratry Zdeňkem a Jiřím Kalousem
z Čakovic a Jan Matkulčík byl v sestavě se Součkem ( Čelákovice), J.Kalousem, Višváderem (České Budějovice) a Guldou ( Modřice).

Jakub Ftačnik zvládl šampionát
fantasticky, od začátku hrál v naprosté pohodě a výrazně přispěl k vítězství
ve skupině nad Španělskem a Dánskem, ve čtvrtfinále se Z.Kalousem
doslova smetli nebezpečnou Francii
a v nervy drásajícím utkání o postup
do finále vyřadili vynikající celek z Jižní Koreje 2:1 na sety. Ve finále předvedli Kuba s Jirkou Kalousem zaplněnému hledišti proti Slovensku doslova
exhibici a po skvělém výkonu obou
hráčů vybojovali titul juniorských mistrů světa v nohejbale.
Klubový spoluhráč Kubu Ftačnika
– Honza Matkulčík odehrál několik
utkání ve skupině a následném play-off
a především v úvodních utkáních dostal několik šancí ukázat oprávněnost
své nominace. I on podal kvalitní výkony a nakonec přispěl k dalšímu titulu mistrů světa trojic v juniorské kategorii. Pro úplnost ve trojicích zvítězili
naši hráči postupně nad Jižní Koreou,
Španělskem, Maďarskem a ve finále
opět s Jižní Koreou.
Jako jejich trenér jsem velmi
šťastný, že moji svěřenci, které jsem
trénoval od jejich cca 8 roků, to dotáhli v mládežnické kategorii na ten
nejvyšší vrchol. Oba kluci jsou velmi
pracovití a talentovaní, byli vychováni
a připravováni na rozdíl od jejich reprezentačních spoluhráčů ve skromných podmínkách našeho nohejbalového oddílu. I přesto dokázali, že při
své píli a správně vedeném tréninku
lze i takto připravit vrcholné reprezentanty naší republiky.
Beneš

Sportovní komise Rady města
Prostějova u příležitosti ankety
Sportovec města Prostějova za rok 2017 vyhlašuje
kategorii

Hvězda
prostějovských
médií

Tato kategorie je určena pro
sportovní veřejnost, která zde
může navrhnout a hlasovat
pro jakéhokoliv prostějovského sportovce z prostějovského
oddílu. Informace o soutěži
jsou zveřejněny v prostějovských médiích (Prostějovské
radniční listy a další)
přihláška a hlasování
prostřednictvím webu sportovní komise www.skmpv.cz
uzávěrka hlasování
05. 03. 2018
vyhlášení ankety
U příležitosti slavnostního
vyhlášení ankety Sportovec
města Prostějova 2017 vylosujeme z platných anketních
lístků jednoho z hlasujících,
který bude kontaktován prostřednictvím telefonního čísla
uvedeného na lístku.
cena pro vítěze		
vítěz obdrží desetidenní zájezd
od sponzora soutěže čtenářské
soutěže CK VLHA Prostějov
(Elba na kole, Elba „nejen"
s cvičením jógy)
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Geocaching („geokešing“)
Je velmi populární navigační hra
na pomezí sportu a turistiky, při které se hledají ukryté schránky pomocí
zeměpisných souřadnic. Takto ukrytá schránka se nazývá cache („keš“).
Po celém světě se geocachingu věnují
miliony hráčů.
První keš v České republice byla
založena v roce 2001 ve Štramberku
a nyní je u nás těchto schránek ukryto
přes 80 000. Hráči geocachingu však
nezakládají jen keše, pořádají také
různě velká regionální či mezinárodní
setkání – eventy. Podle významu a velikosti pak mohou eventy získat status
Mega nebo Giga event. Jedno z takových setkání hráčů geocachingu a zároveň také historicky první Giga event
v České republice s názvem Great
Moravia 2017, proběhlo první zářijový
víkend na Plumlově. Letos to bylo vůbec největší mezinárodní setkání příznivců této hry na světě. Setkání pořádal GEOOL z.s., spolek dlouholetých
hráčů geocachingu z Olomouckého
kraje. Zkušený organizační tým měl
již za sebou pořádání mnoha regionálních a jednoho mezinárodního, velmi

dobře hodnoceného setkání hráčů
geocachingu - Mega Moravia 2012.
Proč zrovna Plumlov? Vybrat
vhodné místo na takto velkou akci
není snadné. Místo musí být rozumně dopravně dostupné, musí pojmout
dostatek návštěvníků a hlavně musí
hráče zaujmout natolik, aby byli
ochotní vážit mnohdy opravdu dlouhou cestu. To vše Plumlov splňuje.
Poloha uprostřed Moravy je výhodná,
dopravní dostupnost je dobrá a plumlovský zámek je unikátní stavba. Velkou roli ve výběru místa hrálo i to, že
členové spolku GEOOL v Plumlově
každoročně pořádají několik větších
i menších setkání geocacherů. Na některá tato setkání se sjíždějí hráči nejen z celé Moravy, ale i z Čech.
Plánování a přípravy akce zabraly
téměř 1,5 roku a akce nabídla geocacherům bohatý doprovodný program
nejen v Plumlově a nejbližším okolí,
ale i v Prostějově a Olomouci. Účastníci si například mohli prohlédnout
muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem a zúčastnit se historického tisku
na fortu v Křelově. V Prostějově pro

ně byla připravena prohlídka radniční věže a exkurze v palírně U Zeleného stromu. V Olomouci a Prostějově
také byly pro milovníky geocachingu
připraveny prohlídkové okruhy tzv.
Lab keší, které zájemce seznámily se
zajímavými místy obou měst. Součástí akce přímo v Plumlově byla i mezi
hráči velmi žádaná výstava o technologii GPS s interaktivními prvky GPS
Maze Europe. Informace byli uveřejněny na http://www.greatmoravia.
cz/.
Na Plumlov dorazilo přes 7000
návštěvníků z celého světa a podle
ohlasů se první Giga event v České
republice velmi vydařil. Nezapomeňme i na ekonomický přínos pro region Prostějov. Bylo obsazeno snad
celé ubytovací a stravovací možnosti
Plumlova a Prostějova. Byť krátkodobě, došlo k posílení tržeb pro některé podnikatele v regionu. Tento
přidružený efekt každé větší akce je
neopomenutelný. Poděkování patří
i Komisi sporovní Rady města Prostějova, která detailně projednávala a doporučila Radě města Prostějova podporu s ohledem na tuto velkou akci
a náměstkovi hejtmana Olomouckého
kraje Mgr. Františku Jurovi. 
-ms-

Úspěšná sezóna
Richarda Sedláka

Richard Sedlák se v sezóně 2017 umístil na celkově prvním místě v závodech
silničních motocyklů na přírodních
okruzích pod oběma motocyklovými
federacemi Autoklubu ČR a Českomoravské asociace motocyklového sportu.
Přírodní okruhy se jezdí nap. v Hořicích, Těrlicku, Dymokurech a v zahraničí ve slovenských Kopčanech,
německém Frohburgu, finské Imatře
a dalších. Pro sezónu 2018 má Richard Sedlák v plánu obhájit prvenství
a v jednotlivých závodech získat co nejlepší umístění. Více informací naleznete na FB profilu „Richard Sedlák #96“.
„Chtěl bych tímto zároveň poděkovat statutárnímu městu Prostějovu
za dotaci, kterou mi poskytlo na moji
činnost,“ uvedl Sedlák.
-red-
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www.fanderlikova.cz
Moderní bydlení a stylová architektura situovaná
v klidné lokalitě, a přitom v bezprostřední blízkosti
městského centra. Nové byty svými dispozicemi
(1+kk až 3+kk) potěší stejně tak mladou rodinu,
jako náročného jedince. Součástí rezidence
jsou také balkony, terasy a podzemní garáž.
REZIDENCE FANDERLÍKOVA - CENTRUM NA DOSAH

Nové byty
NA PRODEJ
informace:

RV1701523/05

734 245 465
Výhradní prodej: Clever Company s.r.o.

Lékárna Mamed Prostějov
99 Kč

90 tbl

539 Kč

959 Kč

10 sáčků

100 tbl

121 Kč
169 Kč

10 sáčků

130 Kč

 klientské karty

139 Kč

 internetový obchod www.aaaleky.cz
 lékárna se širokým sortimentem a příznivými cenami
 kosmetika Avene, A-derma, Bioderma, Dermedic,
Ducray, La Roche-Posay, Nuxe, Vichy

139 Kč

82 Kč

119 Kč

 obuv Santé
 Sunar lékárna
Akční ceny produktů platné od 1. 1.–31. 1. 2018.
Platí do vyprodání zásob.

100 tbl

10 sáčků

269 Kč
Lékárna Mamed Prostějov, Kravařova 191/2, Prostějov 796 01, tel.: 581 110 233

89 Kč

www.aaaleky.cz

RV1700161/11

lekarnamamedprostejov@seznam.cz, otevřeno po–pá 8–18 hod, sobota 8–12 hod.

