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Noc kostelů
– 24. květen

INZERCE

Nechte se hýčkat zbrusu novým
modelem ŠKODA SCALA

NOVÁ
ŠKODA
SCALA

Nová ŠKODA SCALA se pyšní dynamicky krásným
exteriérem s nápadnou souhrou světla a stínů.
Elegantní interiér nabitý designem vás obklopí
měkkými materiály, největším displejem ve své třídě
a velkorysým prostorem ve všech směrech.

Dostane vás. Dál.

novascala.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

již od

394 900 Kč

Kombinovaná spotřeba a emise CO2
vozů ŠKODA SCALA: 4,1-5,0 l/100 km, 108-113 g/km

Untitled-168 1

RV1802573/04

PV - AUTO spol. s r.o.
Brněnská 108
796 01 Prostějov
Tel.: 582 333 779
www.pvauto.cz

17.4.2019 11:02:10

MATRACE
HARMONIE SPÁNKU

POTŘEBUJETE PRODAT
VAŠI NEMOVITOST?

KVALITNÍ ČESKÉ MATRACE
PRO CELOU RODINU.

(byt, dům, chatu, pozemek, garáž apod.)

WWW.MATRACEMOOM.CZ

U nás jste na správné adrese.
NABÍZÍME :
a VÝKUP NEMOVITOSTÍ ZA HOTOVÉ
a DATABÁZI POPTÁVAJÍCÍCH KLIENTŮ
S PROVĚŘENOU BONITOU
a ŠIROKOU INZERCI NEMOVITOSTÍ
a PRÁVNÍ SERVIS ADVOKÁTNÍ KACELÁŘE
a BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ
a ODHADY PRO DĚDICTVÍ OD 500 Kč

RV1802383/04

NAVŠTIVTE NAŠI VZORKOVOU PRODEJNU NA ADRESE: QUILTING s.r.o.,
Jiráskova 485, 798 52 KONICE
Telefon:+420 731 413 134, +420 731 413 133
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Plumlovská 34, Prostějov
www.realitypolzer.cz
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Pro klienta s hotovostí hledáme byt 2+1
nebo 3+1 v západní části města.
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Městem pro byznys v kraji je Prostějov

Srovnávací výzkum Město pro byznys jednoznačně ukázal, že Prostějov
je podnikatelsky nejatraktivnějším
městem v celém Olomouckém kraji.
Zasloužil se o to vstřícný přístup
magistrátu k podnikatelům i výhodné podmínky pro podnikání. Na druhé příčce se v kraji umístila Olomouc
a na třetí Hranice. Srovnávací výzkum, jehož výsledky jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu
měst a obcí, zpracovává analytická

agentura Datank a hodnotí v něm
všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice a městské
části hlavního města Prahy.
PROSTĚJOV SE VÝBORNĚ
PODNIKATELSKY ROZVÍJÍ
Prostějov vykazuje skvělé výsledky
v aktuálním rozvoji podnikatelského
prostředí. Město má velmi vysoký
podíl právnických osob, vysoký podíl malých a středních firem, stejně

jako vysoký růst počtu ekonomických subjektů v rámci celého kraje.
Pracovní trh vykazuje velmi nízkou
nezaměstnanost, podnikatele láká
dobrá dopravní dostupnost města.
V přístupu veřejné správy boduje
Prostějov zejména kvalitní komunikací s podnikateli. Má nejkvalitnější
webové stránky z pohledu podnikatele, dále nejkvalitnější elektronickou
komunikaci, která je ověřována mystery testováním, radnice také nabízí
nejvyšší počet úředních hodin.
„Podmínky pro podnikatele jsou
v Prostějově na vysoké úrovni dlouhodobě, my samozřejmě podporujeme lokální podnikání, v tom se snažíme jako magistrát vycházet vstříc,
ať už se to týká informací, podpory
samotné, nebo například pronájmu některých prostor. Aktuálně
pracujeme na tom, abychom dali
do provozu další, menší průmyslovou zónu. Ta by mohla být zajímavá
jak pro naše podnikatele, tak i pro
občany z hlediska nabídky nových
pracovních míst,“ říká primátor Prostějova František Jura.
-kaa-

BLÍŽÍ SE VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE
Máte doma fotografie ze 17. listopadu 1989,
o které byste se chtěli podělit s ostatními? Město Prostějov připravuje ke
30. výročí listopadových událostí kulturně-společenskou akci, jejíž součástí bude
prezentace fotografií z Prostějova roku 1989.
Fotografie můžete elektronicky zasílat na adresu. sametovarevoluce@prostejov.eu, případně osobně přinést na oddělení DUHA pracovnicím Martině Drmolové nebo Aleně Dvořákové.
Předem děkujeme.

SLOVO PRIMÁTORA

MGR. FRANTIŠEK JURA

Vážení občané,
na 24. květen připadá letošní
ročník Noci kostelů, během níž
se otevírá řada vzácných a posvátných míst. Kolem mnohých
takřka denně chodíme, obdivujeme je, ale málokdy vejdeme
dovnitř. Svatostánky jsou přitom důležitou součástí našeho
kulturního dědictví. Pomáhaly
spojovat občany různých povolání, společenských skupin i politických názorů. Byly místem,
kde se scházely celé komunity
obyvatel. A šířily se z nich morální zásady, na kterých je naše
společnost postavena.
Noc kostelů považuji za dobrou příležitost vejít dovnitř
a užít si vzácnou atmosféru těchto míst. V řadě případů ji kromě
absence světla bude umocňovat
ještě hudba a další druhy umění.
Všichni víme, že Prostějov
je městem s bohatým kulturním dědictvím. Nabídka Noci
kostelů ukazuje na odkaz našich předků, který odolal zubu
času. Přeji nám všem, abychom
ve svém programu našli chvíli
času a na některé z těchto míst
během Noci kostelů zavítali.

Jaro v Prostějově!

Líbí se vám květinová výzdoba ve městě? A co rozkvetlé parky?
Chcete se pochlubit svými záběry na rozkvetlý Prostějov? Pokud ano, zúčastněte se fotografické soutěže
a zašlete nám elektronicky své záběry na adresu: soutez@kdykdeco.cz. Fotografovat a zasílat můžete až do konce května. Zajímavé postřehy
se objeví na facebooku města. Vítězové obdrží od města obrazovou knižní publikaci.
Tak neváhejte a foťte.
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Aktivní senior 2019

V Kolářových sadech čeká na seniory zábava i poučení.
Soutěžící budou plnit patnáct úkolů. Nikdo se nemusí bát, že by je nezvládl, jelikož jsou uzpůsobeny věku.
Na stanovištích se budou prověřovat znalosti z různých oborů. Půjde
například o základy první pomoci,
dopravní předpisy, poznávání přírodnin, památky našeho města, trénink
paměti, střelba na laserové střelnici,
požární ochrana a sportovní disciplíny. „Cílem soutěže je zpestřit život
seniorům a hlavně vytvořit příjemnou
atmosféru s bonusem získání pěkných
cen. Soutěž je určena pro ženy i muže,
kteří v letošním roce dosáhnou šedesáti let a starší,“ nastínila náměstkyně
primátora a politička Zdravého města
Prostějova Alena Rašková.
Přihlásit se mohou tříčlenná

družstva i jednotlivci přímo na místě. Družstva si mezi sebou utvoří
sami senioři při registraci na startu.
Soutěžní disciplíny připraví strážníci, policisté, hasiči, studenti Střední
zdravotnické školy, pracovníci Českého svazu ochránců přírody Iris,
Sportcentrum a samozřejmě zástupci Městské knihovny. Pro soutěžící
je připraven i doprovodný program.
Pracovníci hvězdárny nachystají zajímavou přednášku, lektorka Nordic
walking Lenka Sehnalová ukázku
chůze se severskými holemi.
„Družstva i jednotlivci, kteří se
umístí na prvních třech místech, získají
diplom, poukázku do lékárny a další
věcné ceny. Nikdo ze soutěžících neodejde s prázdnou, pro každého je nachystán dárek,“ slíbila Rašková.
Zajištěno je i občerstvení. Sraz
účastníků, prezence a vyzvednutí soutěžních kartiček proběhne na stanovišti „START“ u hvězdárny 28. 5. 2019
od 9 hodin. Vlastní zahájení je naplánováno o hodinu později. Vhodné je
mít sportovní oblečení a obuv.
Akci připravila Městská policie Prostějov společně s Městskou knihovnou
ve spolupráci s Odborem sociálních
věcí Magistrátu města Prostějova,
Zdravým městem Prostějov a jeho
dalšími partnery, vše pod záštitou statutárního města Prostějova.
-kaa-

Zdravé město Prostějov zve na veřejnou diskusi

k „Plánu zdraví a kvality života“,
tzv. Fórum Zdravého města Prostějova

Veřejné projednání „10P“ se uskuteční ve středu 22. května 2019
od 16,30 hodin v prostorách Národního domu Prostějov
Projednání bude probíhat formou kulatých stolů ve skupinách, podle
jednotlivých oblastí.
Za město Prostějov budou v každé skupině jako garanti oblasti příslušní vedoucí odboru, resp. jimi pověření pracovníci. Před závěrem Fóra
proběhne shrnutí toho, k čemu jednotlivé skupiny občanů dospěly
v diskutovaných oblastech:
A. Veřejná správa, rozvoj města / Informace, komunikace
B. Životní prostředí
C. Sociální oblast / Sociálně–patologické jevy
D. Zdravý životní styl / Zdravotní oblast
E. Volný čas / Sport / Kultura
F. Vzdělávání, výchova
G. Doprava
H. Podnikání, výroba, služby
I. Aktivní účast mládeže a studentů na rozvoji Zdravého města
Akci budou moderovat koordinátorka projektu Zdravé město
a člen Národní sítě Zdravých měst ČR.
Pojďte s námi rozhodovat, jak budeme žít!
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Bloková čištění města 2019
02.05. – blok 10 centrum
Poděbradovo nám. komunikace SSOK, Wolkerova komunikace SSOK,
Wolkerova obslužná + parkoviště, Na Spojce, Netušilova, Hlaváčkovo nám.,
vnitroblok Vojáčkovo nám. – nám. E. Husserla, Vojáčkovo nám. + parkoviště, Hlaváčkovo nám. parkoviště Národní dům
07.05. – blok 11 centrum
Komenského – cyklostezka, Komenského, nám. T. G. Masaryka, Dukelská
brána, Křižkovského, Lutinovova, Filipcovo nám., nám. Sv. Čecha, Demelova,
Hradební, Kostelní, Úprkova, Koželuhova, Křížkovského, Křížkovského parkoviště, Šerhovní (Školní – Dukelská brána)
09.05. – blok 14
Újezd – komunikace SSOK, Újezd – O2 – okruh, nám. E. Husserla,
nám. E. Husserla – parkoviště, Sušilova, Sádky, Sádky cyklostezka
14.05. – blok 15
Plumlovská – K. Svolinského parkoviště Billa – 3 stání (mimo 2 stání u Penny a 4 stání u Billy), A. Slavíčka – parkoviště + komunikace (K. Svolinského
– vjezd k Penny)
16.05. – blok 16
Josefa Lady (severní obslužná), U Stadionu, U Stadionu – parkoviště,
Za Velodromem, Valašská, Polišeňského, Hacarova, Hacarova – 3 parkoviště,
U Stadionu – cyklostezka
21.05. – blok 17
Hanačka, Pod Kosířem, Palečkova, Bří. Čapků, Tyršova – Pod Kosířem –
cyklostezka podél trati, Tyršova, Sportovní (Pod Kosířem – Bří Čapků),
Olympijská, Sportovní – parkoviště (Pod Kosířem – Bří Čapků), Pod
Kosířem – parkoviště 1, Pod Kosířem – parkoviště 2
23.05. – blok 18
Rejskova, Přikrylovo nám. (Peršan), Daliborka, Partyzánská, Šafaříkova,
Havlíčkova, Sladkovského, Sladkovského cyklostezka, parkoviště u budovy
místního nádraží, Olomoucká (Šafaříkova– Sladkovského) levá strana směr
z centra
28.05. – blok 19
Wolfova, Příční, Strojnická, Květná, Sportovní (Pod Kosířem – E. Valenty),
Krásná, Sadová, Na Výsluní, Za Místním nádražím (Pod Kosířem – sportovní
hala), za ul. Květnou
30.05. – blok 20
E. Valenty, Veleslavínská, sídl. E. Beneše komunikace + parkoviště 2 u ul.
Veleslavínské, sídl. E. Beneše komunikace + parkoviště 3 u kotelny, sídl.
E. Beneše komunikace + parkoviště 4 u Promedica, E. Valenty – zálivka –
parkoviště, Olomoucká komunikace + chodník (sídl. E. Beneše levá strana
– včetně kruhového objezdu), cyklostezka sídl. E. Beneše – po kruhový
objezd, V. Nezvala nezpevněná plocha
04.06. – blok 21
sídl. E. Beneše – vnitroblok, sídl. E. Beneše – vnitroblok – parkoviště 1
za Elektro Spáčil, Sladkovského – E. Valenty – chodník, parkoviště (nové)
vjezd do Olomoucké ul., Olomoucká (komunikace SSOK Barákova II – Vrlova), Za Místním nádražím (Havlíčkova – sportovní hala), Za Místním nádražím (Olomoucká–Havlíčkova), Barákova II (Olomoucká–Kotkova), Kotkova,
Tovačovského, V. Outraty (Olomoucká–Kotkova), Sladkovského parkoviště
u výkupny ovoce, u pošty a budovy nádraží
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY
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Kvalita ovzduší v Prostějově – jak dál?
Zlepšování kvality ovzduší v Prostějově závisí nejen na výsadbě
zeleně, ale na celé řadě dalších
opatření, jejichž souvislost s příznivým ovlivňováním životního
prostředí nemusí být vždy na první pohled patrná.
„Jde například o stavební
akce, třeba realizaci nového terminálu na Floriánském náměstí
či rekonstrukci ulice Plumlovská. Tato opatření tím, že pomohou zlepšení plynulosti dopravy,
totiž ve svém důsledku přispějí
i ke zlepšení kvality ovzduší. Stejně jako kupříkladu projekt sdílení kol, který ve městě odstartoval
nedávno,“ říká náměstkyně Milada Sokolová a odkazuje v této
souvislosti na nedávno projednané informace z průběžného
plnění Akčního plánu zlepšování
kvality ovzduší. Ten Zastupitelstvo města Prostějova schválilo
v roce 2017.

K
opatřením
směřujícím
ke zlepšení ovzduší v Prostějově se tak podle dokumentu řadí
i pravidelná bloková čištění města, zpevňování polních cest nebo
oddělování silně dopravně zatížených komunikací od obytné
zástavby.
„Bezpochyby nejzásadnějšími

a nejviditelnějšími opatřeními
pro kvalitu ovzduší v Prostějově
jsou výsadba zeleně a budování
nových zelených ploch, parků či
alejí. Mohu potvrdit, že stavebně
povolen je nový park jih v ulici
Okružní. V případě získání dotace předpokládáme zahájení realizace ve druhé polovině letošního

roku. Stejně tak je dokončena
a zkolaudována zeleň v ulici Zahradní, připravena k výsadbě
zeleň v ulici Říční,“ dodala Sokolová.
Současně vedení města odsouhlasilo zahájení výkupu pozemků
pro zelený jižní pás.
-jg-

INZERCE

Lékárna Karlov
ve spolupráci s Gia
clinic a značkou
Avene pořádá
ve dnech 13.

Již
23 le
s Vám t
i

Chcete bez starostí prodat svoji
nemovitost?

a 23. 5. 2019

MELANOM DAY
 jedná se o bezplatné vyšetření mateřských znamének
 vyšetření provádí atestovaný lékař – dermatolog
 možnost následného chirurgického odstranění znamének
 diagnostika pleti a dermoporadneství
 nákup opalovacích přípravků zn. Avene se slevou 150 Kč
 objednávejte se na tel. čísle: 582 342 908

Čekáme na Vaši návštěvu :)

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

www.rkokno.cz

Drozdovice 1027/4, 796 01 Prostějov
WWW.PROSTEJOV.EU

RV1802580/04

734 747 528
RV1900810/01

LÉKÁRNA KARLOV POSKYTUJE KLIENTŮM
PROFESIONÁLNÍ LÉKÁRENSKÉ SLUŽBY
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Dotační finance
míří do oblasti
sportu a vzdělávání

Radní rozhodovali o celkové částce
téměř dva miliony korun.
„Různé oddíly, kluby či sbory,
které si zažádají o dotační finance,
mohou každým rokem získat rozhodnutím Rady města Prostějova
nebo Zastupitelstva města Prostějova tuto podporu. Důvodem je naše
snaha o podporu rozvoje jak sportu,
tak vzdělávání,“ uvedl náměstek primátora Jan Krchňavý.
Dotační peníze budou pomáhat
například mladým hasičům při materiálně technickém vybavení pro
požární sport a tréninkovém soustředění nebo účasti na závodech.
„Peníze dále poputují také na zajištění provozu školních hřišť pro
veřejnost, na pořádání turistických
poznávacích akcí, na organizaci sportovních soutěží škol, pořádání turnajů pro policisty, na podporu činnosti
dračích lodí, podporu seniorských
aktivit, pořádání turistických poznávacích akcí nebo třeba podporu
činnosti amatérských soutěží v malé
kopané,“ dodal Krchňavý.
Kompletní informace budou vyvěšeny na webu města Prostějova.
-kaa-

Ilustrační foto
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Protidrogový vlak REVOLUTION
TRAIN přivítal v Prostějově první
letošní návštěvníky
Prohlídky vlaku byly v železniční
stanici hlavního nádraží v Prostějově už potřetí.
Speciálně upravená a vybavená
stříbrná vlaková souprava nabízí
ve svém interiéru 5D projekci, která ukazuje hrozby závislostí a vede
k zamyšlení o hodnotě lidského
zdraví. Vnitřní design vlaku svou
konstrukcí odpovídá křehkosti a genialitě lidského těla a kontrastuje
s vnější „ocelovou agresí“. Nejsložitější živý stroj, lidské tělo, v kombinaci s nejmodernější technologií se
jeví jako ideální spojení pro tento
interaktivní projekt zacílený na lidské smysly.
„Vlak je tady u nás již potřetí.
Tuto aktivitu považuji za nesmírně
důležitou a zdařilou. Když jsem jej
navštívila zcela poprvé, musím říci,
že na mě projekce hluboce zapůsobila. Zcela jistě se k ní vrátíme opět
v příštím roce,“ slíbila náměstkyně
primátora Alena Rašková, která
u této spolupráce stojí od samého
začátku.
(kaa)

Plážové hřiště zpestří akce v centru města

Letos poprvé si příznivci zejména
míčových her budou moci zasportovat v centru města.
„V období od 15. května do
9. června bude v prostoru před
muzeem k dispozici plážové hřiště
s variabilním využitím. Zahrát si tak
bude možné třeba beach volejbal,

nohejbal, fotbálek nebo badminton,“ vysvětlil primátor města František Jura s tím, že město v tomto
pilotním ročníku otestuje zájem veřejnosti o takový typ aktivity.
„Co se týče termínu pořádání,
byli jsme z jedné strany limitováni
přehlídkou automobilových veteránů, která se uskuteční 12. 5. na stejném místě, a v červnu pak zahájením
Wolkrova Prostějova a navazujícím
Prostějovským létem. Nicméně více
než tři týdny bude hřiště sloužit.
Dopoledne ho nabídneme školám,
odpoledne a o víkendech pak občanům. Počítáme i s pořádáním různých turnajů nebo exhibičních utkání třeba volejbalistek či fotbalistů.
Provoz hřiště bude denně od 9:00
do 13:00 ve všední dny pro školy
a následně do 20:00 pro veřejnost,“
pokračuje jeho náměstkyně Milada
Sokolová.

Město počítá i s následným využitím písku z tohoto plážového
hřiště. Část poslouží na dosypání
v aquaparku, část na hřiště v blízkosti Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, zbytek
uloží Domovní správa k případnému využití v příštím roce.
Náklady na zřízení a provoz
plážového hřiště jsou propočítány
na zhruba 430 tisíc korun včetně
DPH.
„V této částce je zahrnut i veškerý komfort spojený s provozem
hřiště, jako šatna na převlékání
nebo toalety a sprchy,“ dodala Sokolová.
Na webových stránkách města
Prostějova bude zveřejněn odkaz
s příslušnými údaji, kde a jak si
případně zájemci hřiště zarezervují pro turnaj nebo konkrétní
skupinu.
-jg-kaaPROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY
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Budoucnost KASC a okolí

Od verdiktu soudu vedení města
na celé věci usilovně pracuje.
Statutární město Prostějov může
po lednovém rozhodnutí soudu volně
nakládat s Kulturním a společenským
centrem, tržnicí a pozemky včetně
parkovacích plochy na místě bývalé
sodovkárny. Od verdiktu soudu vedení města na celé věci usilovně pracuje.
Po diskusích s odborníky se nám
prozatím jako nejvhodnější varianta
jeví rekonstrukce KASC a zcela nové
pojetí okolních ploch. Cílem je samozřejmě jednak zachování prostoru

sloužícího k prodeji ovoce a zeleniny
(nemusí to být na současném místě)
a také posílení parkovacích kapacit
v této lokalitě, například výstavbou
parkovacího domu.
Před několika týdny jsme zveřejnili
záměr rekonstrukce KASC s odhadovanými náklady, což vyvolalo u několika lidí potřebu začít kritizovat uvedenou cenu. Už dříve jsem konstatoval,
že prozatím hovoříme pouze o odhadu. Bez projektu a následné soutěže,
v níž nám dodavatelé nabídnou konkrétní cenu, není možné skutečné ná-

Informujeme o umísťování
stojanů na kola na pozemky města
Rada města Prostějova rozhodovala
o uzavírání smluv
o souhlasu
s umístěním zařízení cizích
subjektů
na pozemcích města, včetně změn a ukončení platnosti smluv dohodou,
odstoupením nebo výpovědí.
„Lidé se mohou obracet
na Odbor správy a údržby majetku města Magistrátu města
Prostějova. Poplatky za stojany
na kola u bytových a rodinných
domů budou prominuty (týká se
to i podnikatelských subjektů),“
nastínil první náměstek primátora Jiří Pospíšil.
„Všechny případy umísťování stojanů na kola na pozemcích
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

města jsou aktuálně standardně
řešeny formou nájemní smlouvy
za ceny stanovené Ceníkem nájemného z pozemků statutárního města Prostějova schváleným
ve výši 100 Kč/m2 ročně, bez
ohledu na osobu nájemce,“ doplnil první náměstek primátora Jiří
Pospíšil.
„Tímto rozhodnutím chceme
ještě více podpořit cyklistiku jako
moderní formu dopravy a vytvořit cyklisticky přívětivé dopravní prostředí jako součást péče
o zdraví obyvatel města. Slibujeme si od toho, že se sníží podíl
individuální motorové dopravy,“
dodal první náměstek Pospíšil
s tím, že aktuálně město eviduje
34 nájemních smluv na pronájem.
Stávající nájemní smlouvy budou ukončeny dohodou a nahrazeny bezúplatnými smlouvami
o souhlasu s umístěním stojanů.

-kaa-

klady města vyčíslit.
Pokud jde o další plochy, město
zahájilo sběr námětů od občanů. Již
nyní se v anketě na webu města v médiích a radničních novinách sešlo přes
600 nápadů. A jejich sběr dále pokračuje. Bude třeba je vyhodnotit a zpracovat. Následně bude možné předložit
celou věc zastupitelům k dalšímu posouzení a poté i vyhlásit urbanistickou
soutěž na celou lokalitu. V urbanistické soutěži přitom nebudeme hledat
konkrétní podobu objektů, ale spíše
posuzovat možnosti zastavění plochy,

průchodů pro pěší, průjezdů pro cyklisty a motoristy a podobně.
Výsledky urbanistické soutěže budou pochopitelně znovu předloženy
jak veřejnosti, tak členům zastupitelstva. Rád bych deklaroval, že pro rozhodnutí o budoucnosti této lokality
budeme hledat shodu napříč zastupitelstvem a rádi bychom ji realizovali
ve shodě s opozicí, pokud to jen trochu bude možné. My pro tuto shodu
uděláme maximum.
Přiznám se, že veřejné diskuse nad
podobou KASC a okolí prozatím považuji za předčasné. Sám jsem se první
debaty svolané nikoliv z iniciativy vedení města zúčastnil a věci vysvětlil,
nicméně v nejbližších týdnech bych
ocenil trpělivost všech, kteří se o věc
zajímají.
Vedení města postupuje po jednotlivých krocích. Proto deklaruji, že
veřejné slyšení k této věci, kterého
se bude moci zúčastnit každý občan
našeho města, uspořádáme. A uspořádáme je v okamžiku, kdy budeme
moci veřejnosti předložit konkrétní
záměry a plány. Předpokládáme, že
takové veřejné slyšení by mohlo proběhnout ještě v prvním pololetí letošního roku. 
primátor města

Prostějova František Jura

V blízkosti ulice Říční se bude rozšiřovat zeleň
Více zeleně –
téma, které budou řešit zastupitelé.
Rada města Prostějova
odsouhlasila finance potřebné
k rozšíření zeleně v blízkosti ulice Říční a doporučuje
zastupitelům tento krok schválit.
„Stále se snažíme o rozvoj zeleně
ve městě. Tentokrát chceme do této
oblasti, v okolí ulice Říční, „poslat“
2,8 milionu korun (včetně DPH).
Plánujeme využít také dotační možnosti, které se městu nabízí. Zde
můžeme očekávat částku ve výši až
osmdesát procent uznatelných nákladů akce,“ uvedl primátor města
Prostějova František Jura.
Ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby zvítězila místní firma,
společnost FCC Prostějov.
Jak uvedl náměstek primátora
Jiří Rozehnal, zmíněná částka obsahuje také platby, které vyžadují nájmy nebo třeba autorský dozor.

„Z důvodu nutnosti provádění
prací na pozemku ve vlastnictví Povodí Moravy, s.p., je třeba zaplatit
nájemné. Dále je nezbytné zaplatit
odvod za odnětí ze zemědělského
půdního fondu či autorský dozor.
V souvislosti s možnou dotací bude
třeba platit také úpravu projektové
dokumentace.“
Náměstkyně primátora Milada
Sokolová, která se věnuje otázce životního prostředí, zdůraznila:
„Cílem projektu je rozšíření
ploch krajinné zeleně, zpřístupnění
a využití lokality pro aktivní městskou rekreaci. Například již dříve
vybudovaná lávka pro pěší propojila
lokalitu s levým břehem Hloučely.
Realizace rozšíření zeleně bude probíhat ve dvou etapách, a to od května do konce října 2019 (nejprve stavební objekty a na podzim výsadba
zeleně). Celkem zde bude vysazeno
31 stromů a cca 1200 metrů čtverečných keřů. Jsem ráda, že dojde
k další výsadbě stromů a dalšímu
ozelenění města.“
-kaaWWW.PROSTEJOV.EU
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Vítání dětí
dne 14. 2. 2019 dne 14. 3. 2019
Petr Urbánek

Jakub Popelka

Tomáš Hlaváč

Natálie Bonková

Natálie Koldová

Julie Pospíšilová

Tomáš Mužík

Mia Mikulková

Nela Hanáková

Nikolas Šestořád

Viktorie Pospíšilová Valerie Jančíková
Julie Piscová

Maxmilián Zach

Adéla Fabiánová

Mia Kubes

Linda Konečná

Max Tomáš Veselý

Kryštof Polášek

Daniel Murek

Viola Stružková

Dominik Grmela

Natálie Báborová

Adriana Růžičková

Adéla Bočková

Tomáš Červenka

Komunitní dům Sušilova
Bytový dům je situován na nároží
ulic Sádky a Sušilova v blízkosti centra města.
Projektová dokumentace, kterou
zpracovala firma Artprojekt Jihlava,
byla dokončena v roce 2017. Stavba
byla zahájena v roce 2018.
Realizovaný bytový dům je řešen
jako blokový, řešící nároží ulic Sádky a Sušilova, s klidovým vnitroblokem a vjezdem do krytých garáží
z dvorní části objektu.

Bytový dům pro seniory na ulici
Sušilova je objekt o 4 nadzemních
podlažích, má kapacitu 27 bytových
jednotek určených k trvalému bydlení. Součástí stavby jsou společenské místnosti a dále 27 garážových parkovacích stání v 1. NP
a dalších 9 stání venkovních. Byty
jsou velikostní kategorie 2 + kk
(26 bytů) a 1 + kk (1 byt). Bytový
dům splňuje technické parametry
bezbariérového užívání staveb.

Před realizací
Dokončení stavby je plánováno
do konce dubna 2019.
Stavbu realizovala firma MORYS s. r. o. Celkové náklady činily
cca 80 mil. Kč.
Ing. Petr Brückner,
Odbor rozvoje a investic

Kristýna Pajchlová Vendula Švécarová
Tamara Němčíková Elen Kalodová
Lukáš Bartošík

Laura Daněčková

Nikolas Slouka

Matyáš Sobota

Matěj Obdržálek

Jan Marek

Štěpán Král

Oliver Karol

Klára Dědochová

Radomír Trunda

Julie Hušková

Alžběta Komendová

Bella Dvořáková

Justin Beneš

Po realizaci

Pohled ze dvora

Program MC Cipísek / květen 2019
Besedy, semináře a poradenství
jsou určeny veřejnosti, nejen pravidelným návštěvníkům MC.
Vzhledem ke kapacitě MC je nutná
rezervace předem co nejdřív.

optometrickou Mgr. A. Jeřábkovou v pondělí 20. 5. odpoledne dle
objednání

Budeme mít miminko
Beseda s Nelou Hénikovou v úterý
21. 5. 18 hodin.

Ve všech pravidelných programech
oslavíme MDD, 27. 5.–31. 5. dle
rozpisu skupin.

Natálie Zapletalová Viktorie Boháčová

Výchova synů

Besedujeme v Mimiklubu

Klára Malinová

Patrik Macháček

Rozálie Uherková

Karolína Račková

Besedy pro maminky s miminky
dle aktuálního rozpisu v MC.

Alžběta Ježková

Anna Pírková

Jaká jsou úskalí a specifika výchovy synů? Přijďte besedovat ve středu 22. 5. v 18.00 s Pavlem Mečkovským.

Sylvie Dobrovolná Viktorie Smékalová
Lili Feltl

Kristian Koutný

Daniel Lipovský

Markéta Teprtová

Lucie Tichá

Matyáš Kucharčuk

Patrik Václavík

Albert Vařeka

Silvie Valentová

Josef Bartek

Mateo Gejza Mirga Leo Žatka
Adam Antl

Tomáš Přikryl

Filip Švach

Dominik Večeřa

Veronika Bystroňová Viktor Král
Lucie Kinclová

David Brablec

Oldřiška Kroupová Jakub Měchura
Milan Otáhal

Anna Dopitová

Petr Vlček

Nicolas Theodor
Dragic´

Michal Vlček

Jiří Spurný
Jan Březina
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Rodina v síti / Tradiční týden
pro rodinu
V týdnu 13. 5.–17. 5. Tentokrát
na téma dnešní rodiny v digitálním
světě a na sociálních sítích.

Hrajeme si s dětmi a slavíme
MDD

MC Cipísek nabízí také
individuální poradenství
Individuální právní poradenství
s Mgr. Alenou Hálkovou
Individuální psychologické poradenství s PhDr. Petrou Tenglerovou.

Pohádkové
týdny s Cipískem – tradiční
příměstské
tábory pro rodiče s dětmi od dvou do pěti let
budou probíhat
8. 7.–12. 7. a 12. 7.–19. 7. Zapisujeme zájemce.
Pravidelné programy pro rodiče
s dětmi pro předem přihlášené
e-mail: mcprostejov@centrum.cz
Bližší informace a rezervace na
našich kontaktních adresách:
www.mcprostejov.cz,
www.facebook.com/cipisekprostejov,
e-mail: mcprostejov@centrum.cz

Maminy na síti
Projekt policie Olomouckého kraje ve čtvrtek 16. 5. v pravidelných
programech.

Individuální poradenství
v péči o dítě s Mgr. Ivanou
Halouzkovou

Oční optometrické vyšetření
dětí

Individuální poradenství v oblasti zdravého pohybu pro dospělé
a děti s Mgr. H. Peterkovou.

Aktivity projektu MC Cipísek-aktivní podpora harmonické rodiny
jsou podpořeny z dotačního programu MPSV, Statutárním městem Prostějov a Olomouckým krajem.

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

INZERCE

RV FASHION STYLE
Outletová prodejna Sonáta
Žeranovská ul. 8, Prostějov

MIMOŘÁDNÁ
PRODEJNÍ AKCE
VÝRAZNÉ SLEVY
Šaty za 690 a 990 Kč
Trička, halenky od 290 Kč
Dámské kalhoty od 490 Kč
Dámská saka za 1990 Kč
Pánské košile jen za 100 Kč,
při koupi 2 ks je 3 ks zdarma
Pánské kalhoty od 590 Kč
a velký výběr dalšího zlevněného sortimentu
OTEVÍRACÍ DOBA:
Po–Pá od 9. 00 do 18.00 hodin

RV1900863/01

RV1900811/01

Akce se koná od 2.5 do 31.5. 2019
nebo do vyprodání zásob.

RV1900613/02

So od 9. 00 do 12. 00 hodin

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY
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Brány památek se otevřely dokořán
Nejdříve – hned 6. dubna – to
byl Prostějov moderní, kdy si
lidé mohli prohlédnout Národní dům, novou radnici a zámek
na Pernštýnském náměstí.
Secesní Národní dům je národní
kulturní památkou a první skutečně
monumentální stavbou Jana Kotěry. Společně s průvodcem lidé měli
možnost nahlédnout nejen do divadelního sálu, ale také do zákulisí.
Ve 13:00 hodin přivítal návštěvníky na nové prostějovské radnici primátor města František Jura
a jeho náměstkyně Milada Sokolová.
„Jsme moc rádi, že jste si udělali
čas a přišli se k nám podívat. Radnice je skutečným skvostem a my
jsme na ni patřičně hrdi,“ usmíval se
na příchozí primátor Jura.
Náměstkyně Milada Sokolová
všem přítomným popřála krásnou
prohlídku a lákala na radniční věž:

„Kdo zvádnete zdolat spoustu
schodů, neváhejte a běžte si vychutnat vyhlídku, která zcela jistě
stojí za to.“
Své „tajné komnaty“ otevřel i renesanční zámek, dominanta Pernštýnského náměstí.
S průvodcem bylo možno se podívat do sálů, kde dnes sídlí Domovní
správa. Otevřena byla také zámecká
kavárna, kde se návštěvníci mohli
občerstvit nebo projít do městské galerie a zhlédnout zde část výtvarných
děl z městských uměleckých sbírek.
O týden později – přesně
14. dubna byl pro zájemce
připraven program s názvem
Prostějov židovský.
Návštěvníci, a to nejen z Prostějova, ale také z Přerova či Olomouce,
dorazili v hojném počtu. Prohlédli
si někdejší novou synagogu (dnešní
Husův sbor), Špalíček, starý i nový

Brány památek dokořán - prostějovská radnice

Brány památek dokořán: starý židovský hřbitov ve Studentské ulici
židovský hřbitov. Za město Prostějov
akci zahájil náměstek Jiří Rozehnal:
„Prostějovští Židé se podíleli
na ekonomickém rozvoji a prosperitě
města až do nástupu nacismu. Transporty do koncentračních táborů masové vyvražďování znamenaly téměř
úplný konec prostějovské židovské
komunity. Tato bývalá synagoga přežila útoky v době okupace a po válce
se stala místem duchovního setkávání Církve československé husitské,
která o ni pečuje a aktivně připomíná
historii svého svatostánku i tragické
osudy jejích bývalých návštěvníků.
Chtěl bych ocenit tento příkladný
přístup, kterým se můžeme v Prostějově inspirovat ve vztahu k židovské
historii a památkám obecně.“
Na starém židovském hřbitově
ve Studentské ulici, kde dodnes spočívají ostatky bezmála dvou tisícovek

prostějovských občanů židovského
původu, se prostřednictvím připravených panelů seznámili návštěvníci
s osudem tohoto hřbitova i s osudy lidí
z nalezených náhrobků. Hřbitov zpustošený v období okupace byl v roce
2016 prohlášen kulturní památkou
a nyní se jedná o jeho rehabilitaci.
Závěrečnou zastávkou byl nový
židovský hřbitov za Brněnskou ulicí. Ten je místem posledního odpočinku mimo jiné čestného občana
města Prostějova Bruno Wintera
nebo malířky Alžběty Zelené, jejíž
výtvarná díla byla aktuálně vystavena v prostějovském muzeu.
27. dubna završil trojici
programů Prostějov duchovní
(termín akce byl až po uzávěrce Prostějovských radničních
listů, reportáž proto naleznete
v příštím vydání). 
-kaa-jg-

Znovu můžete nahlédnout do městské sbírky uměleckých děl

V pondělí 15. 4. 2019 byla zahájena
v prostějovském zámku výstava, která představuje další umělecké poklady města.
„Trvalým domovem pro umělecká díla, která město získalo koupí
či darem v období první republiky, nebo výtvarná díla zakoupená
po ustavení komise rady pro nákup
uměleckých děl, tedy od poloviny 90.
let do současnosti, od místních i dalších českých autorů, se stal městský
zámek a jeho galerie na Pernštýnském náměstí,“ uvedla náměstkyně
primátora Milada Sokolová.
V reprezentativních prostorách
jsou tak vystavena díla ze zmiňované
městské sbírky umění.
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„Výstavu jsme pojali tematicky
jako poctu našemu městu, jeho podobám zpovzdálí i zblízka. V první

místnosti jsou rozvěšeny pohledy
na panorama Prostějova z různých
světových stran. Obrazy v dalších

dvou síních zobrazují náměstí, ulice a budovy, méně známá zákoutí
i již neexistující místa. Autory jsou,
až na několik málo výjimek, především výtvarní umělci spjatí s naším
městem a regionem,“ dodala Milada
Sokolová.
-kaa-jgPROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

ZPRÁVY, KULTURA, SPOLEČNOST, SPORT

Oznámení

o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Primátor statutárního města Prostějova podle § 32 odst. 2 zákona
č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
oznamuje
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:

dne 24. května 2019
od 14.00 hodin do 22.00 hodin
dne 25. května 2019
od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb

ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost
Magistrát města Prostějova, Školní 4,
Kulturní klub DUHA, Prostějov,
1. patro,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Dukelská brána
Filipcovo nám.
Hlaváčkovo nám.
Knihařská
Kramářská
nám. E. Husserla
nám. Svat. Čecha
nám. T.G. Masaryka
Svatoplukova č. or. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11
Šerhovní
Školní
U spořitelny
Žižkovo nám.

ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost
Střední odborná škola Prostějov,
nám. Edmunda Husserla 1
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Demelova
Hradební
Komenského
Kostelní
Koželuhova
Křížkovského
Libušinka – jen lichá
Lutinovova
Netušilova
Petrské nám.
Sádky
Sušilova
Tylova č. or. 2–16
Uprkova
Újezd
Wolkerova
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost
ART ECON – Střední škola, s.r.o.,
Husovo nám. 91, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Husovo nám.
Jihoslovanská
Joštovo nám.
Karlov
Kojetínská
Kralická
Na příhoně
Pražská
Průmyslová č. or. 1
Předina
Rozhonova
Slezská
Sokolská
Švabinského
Trávnická
U Spalovny
Winklerova

ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost
ART ECON – Střední škola, s.r.o.,
Husovo nám. 91, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Hvězda
Janáčkova
Přemyslovka
Svatoplukova (sudá od č. or. 8–do
konce, lichá od č. or. 13–do konce)
Třebízského
Vladimíra Ambrose
Vrahovická č. or. 1–45
Vrchlického
č. p. 2529, 4634

ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost
Školní družina, Erbenova 5, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Aloise Krále
Budovcova
Českobratrská
Divišova
Erbenova
Kollárova
Lužická
Milíčova
nám. Padlých hrdinů
nám. Spojenců
nám. U kalicha
Slovenská

ve volebním okrsku č. 6
je volební místnost

ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Arbesovo nám.
Barákova
Hybešova
Jana Kuchaře
Konečná
Kotěrova
Kotkova
Močidýlka
nám. Odboje
Neumannovo nám.
Olomoucká č. or. 64–120
Říční – lokalita Prostějov
Tovačovského
Třískova
Veleslavínská
Vencovského
Vítězslava Nezvala
Vojtěcha Outraty
Vrlova
Za Olomouckou
Zborov
č. e. 223, 224, 5011
č. p. 5125

ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost
Střední odborná škola Prostějov,
nám. Edmunda Husserla 1
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Havlíčkova
Olomoucká č. or. 1–57
Partyzánská
Sladkovského
Šafaříkova
Vápenice
Vojáčkovo nám.
Za Místním nádražím

ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost
ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
sídl. E. Beneše č. or. 1–7, 14–24
Sportovní

ve volebním okrsku č. 9
je volební místnost
ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Atletická
Bratří Čapků
Edvarda Valenty
Krásná
Květná
Na výsluní
Olympijská

Pod Kosířem od č. or. 41 do konce
Příční
Sadová
sídl. E. Beneše č. or. 25–38
Strojnická
Tyršova
Wolfova
č. e. 5022
č. p. 5136

ve volebním okrsku č. 10
je volební místnost
ZŠ Prostějov, Skálovo nám. 5
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Daliborka
Hanačka
Martinákova
Palečkova
Pod Kosířem č. or. 1–40
Přikrylovo nám.
Rejskova

ve volebním okrsku č. 11
je volební místnost
ZŠ a MŠ Prostějov,
Melantrichova ul. 60
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Beskydská
Fanderlíkova č. or. 5–25, 26, 28, 30,
32, 34, 36, 36A
Hacarova
Chodská
J. B. Pecky
Kováříkova
Krapkova č. or. 17, 19, 21
Lomená
Polišenského
Slovácká
Šumavská
U Stadionu
Valašská
Za velodromem
č. e. 203
č. p. 4622

ve volebním okrsku č. 12
je volební místnost
ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova
ul. 60
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Dykova
Fanderlíkova č. or. 25a, 27, 29, 31,
33 a od 37 do konce
Jana Švermy
Kpt. O. Jaroše č. or. 3a–21
Krapkova (mimo č. or. 17, 19, 21)
Nerudova od č. or. 57, 59, 61
do konce
Obránců míru
WWW.PROSTEJOV.EU
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ve volebním okrsku č. 13
je volební místnost
ZŠ Prostějov, Skálovo nám. 5
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Blahoslavova
Floriána Nováka
Floriánské nám.
Fügnerova
Hliníky
Jiráskovo nám.
Kostelecká
Kravařova
Mlýnská
Palackého
Pernštýnské nám.
Plumlovská č. or. 3–26, 28, 30, 32
Podjezd
Skálovo nám.
Za Kosteleckou
č. e. 5026, 5122, 5123, 5133

ve volebním okrsku č. 14
je volební místnost
ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov,
sídl. Svobody 3578/79
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Brandlova
Česká
Jungmannova
Kolářovy sady
Krátká
Máchova
Mánesova
Plumlovská č. or. 27, 27a, 29, 29a,
31, 33–56
Riegrova
Rostislavova
Šlikova

ve volebním okrsku č. 15
je volební místnost
ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Bezručovo nám.
Březinova
Dělnická
Emila Králíka
K. H. Kepky
Melantrichova
nám. Práce
Nerudova č. or. 1–56, 60
Plumlovská č. or. 57–132
Polská
Resslova
Ruská
Stanislava Suchardy
Za Plumlovskou – lokalita PV i Krasice

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

ve volebním okrsku č. 17
je volební místnost
ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Václava Špály

ve volebním okrsku č. 18
je volební místnost
ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Jana Zrzavého

ve volebním okrsku č. 19
je volební místnost
ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Aloise Fišárka
Bohumíra Dvorského
Cyrila Boudy
Karla Svolinského
Kpt. O. Jaroše č. or. 23, 25, 27, 29,
31, 33

ve volebním okrsku č. 20
je volební místnost
ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov,
sídl. Svobody 3578/79
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
sídl. Svobody č. or. 1–29

ve volebním okrsku č. 21
je volební místnost
ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov,
sídl. Svobody 3578/79
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
sídl. Svobody č. or. 38–53, 62–74

ve volebním okrsku č. 22
je volební místnost
ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov,
sídl. Svobody 3578/79
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Anenská
Anglická
Belgická
sídl. Svobody č. or. 30–37, 54–61, 75–79

ve volebním okrsku č. 23
je volební místnost
ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov,
sídl. Svobody 3578/79
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Finská
Francouzská
Holandská
Italská
J.V. Myslbeka – lokalita PV
Norská
Švýcarská

ve volebním okrsku č. 24
je volební místnost
ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov,
sídl. Svobody 3578/79
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Bohumíra Šmerala
Drozdovice
Na hrázi
Průchozí

ve volebním okrsku č. 25
je volební místnost
MŠ Prostějov, Moravská ul. 30
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Krasická č. or. 47, 55, 57, 59, 61
Moravská

ve volebním okrsku č. 26
je volební místnost
ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov,
sídl. Svobody 3578/79
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Dr. Plajnera
Dr. Uhra
Jaroslava Kaštila
Jaroslava Kučery
Javoříčská
Krasická č. or. 1–45, 49, 51, 53,
53a
Vasila Škracha
Vícovská
V polích

ve volebním okrsku č. 27
je volební místnost
ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Boženy Němcové
Jana Olivetského
Okružní č. or. 199–215
Pod Záhořím
Raisova
Určická
Za Určickou

ve volebním okrsku č. 28
je volební místnost
ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Bulharská
Dr. Horáka
Okružní č. or. 189–197
Rumunská
Stanislava Manharda č. or. 1–21
Waitova
Werichova

ve volebním okrsku č. 29
je volební místnost
Reálné gymnázium a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Družstevní č. or. 1–9
Krokova
Poděbradovo nám.
Stanislava Manharda č. or. 24–39
Vodní
Žeranovská

ve volebním okrsku č. 30
je volební místnost
ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Družstevní č. or. 11–17
Mozartova
Okružní č. or. 150–183

ve volebním okrsku č. 31
je volební místnost
Reálné gymnázium a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Brněnská
Tetín

ve volebním okrsku č. 32
je volební místnost
Reálné gymnázium a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Libušinka – jen sudá
Tylova č. or. 18–42

ve volebním okrsku č. 33
je volební místnost
Reálné gymnázium a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Balbínova
Dobrovského
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Kazín
Okružní č. or. 105–131
Pešinova
Tylova č. or. 43–85

ve volebním okrsku č. 34
je volební místnost
Reálné gymnázium a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Dolní – celá ( mimo domy č. or. 26,
28, 30, 32, 34, 36 - viz volební okrsek 35)
Mojmírova
Rovná

ve volebním okrsku č. 35
je volební místnost
MŠ Prostějov, Dvořákova 5
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Dolní č. or. 26, 28, 30, 32, 34, 36
Dvořákova–sudá čísla
Letecká
Okružní č. or. 57–73
Šárka č. or. 44–62

ve volebním okrsku č. 36
je volební místnost
MŠ Prostějov, Dvořákova 5
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Dvořákova č. or. 1, 3, 5
Ječmínkova
Jezdecká
Okružní č. or. 2–10, č. or. 89–97
Puškinova
Šárka č. or. 1–22

ve volebním okrsku č. 37
je volební místnost
Reálné gymnázium a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Lidická ( mimo č. or. 86)
Okružní č. or. 75–85
Spitznerova
Studentská
Šárka č. or. 23–42

ve volebním okrsku č. 38
je volební místnost v budově
MŠ Prostějov, Moravská ul. 30
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Krasice – č. evidenční
Brodecká
Dětkovická
Elišky Krásnohorské
Foersterova – jen lokalita Krasice
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

Gabriely Preissové
Gen. Kraváka
Hloučelní
Hyacintová
J. V. Myslbeka – jen lokalita
Krasice
Josefa Lady
Kelčická
Kosířská
Luční – jen lokalita Krasice
Na Brachlavě
Na okraji
Na vyhlídce
nám. J. V. Sládka
Plumlovská – jen lokalita Krasice
Rudolfa Těsnohlídka
Stroupežnického
Trnková
Třešňová – jen lokalita Krasice
Tulipánová
Zahradní
Západní
Zlechovská

ve volebním okrsku č. 39
je volební místnost
ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Frébortova
Josefa Hory
Kopečného
Krumlovského
Marie Majerové
Marie Pujmanové
Podivínského
Poláčkova
Průmyslová č. or. 12
Střížova
Tylšarova
Vrahovická č. or. 56–164, 168, 168a
Zikmunda Wintra

ve volebním okrsku č. 40
je volební místnost
ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
A. Jánského
Bohuslava Martinů
Jana Rokycany
Jaroslava Křičky
Josefa Suka
Kpt. Nálepky
Kubelíkova
Oskara Nedbala
Otakara Ostrčila
sídl. Svornosti
Smetanova
Stukova
Tovární
Václava Talicha
Vítězslava Nováka
Zátiší č. e. 9

ve volebním okrsku č. 41
je volební místnost
ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Vrahovice – č. e. 7, 996
Čechůvky
Čs. armádního sboru
Čs. odboje
Hrázky
Husitská
Ivana Olbrachta
Jano Köhlera
Jaselská
Karoliny Světlé
Košická
Kyjevská
Majakovského
Mikoláše Alše
Petra Jilemnického
Pod Svahem
Prešovská
Sokolovská
Staškova
Trpinky
U cihelny
Vrahovická č. or. 167, 169 –
do konce
Za drahou č. p. 264

ve volebním okrsku č. 42
je volební místnost
ZŠ a MŠ Prostějov, Čechovická 53
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Čechovice – č. evidenční +č. popisná
bez přidělené ulice
5. května – lokalita Čechovice
Čechovická
Duhová
Esperantská
Foersterova – lokalita Čechovice
Habrová
Jabloňová
Ječná
K rybníku
Kaštanová –lokalita Čechovice
Lipová
Luční – lokalita Čechovice
Meruňková
Na blatech – lokalita Čechovice
Ovesná
Ovocná
Plumlovská – lokalita Čechovice
Průchodní
Slunečná
Třešňová – lokalita Čechovice
V zahradách
Višňová
Vřesová
Žitná – lokalita Čechovice

ve volebním okrsku č. 43
je volební místnost

MŠ Prostějov, 5. května 7
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Domamyslice –č. evidenční
5. května – lokalita Domamyslice
Akátová
Borová
Domamyslická
Družební
Jasanová
Jasmínová
Javorová
Karafiátová
Kaštanová – lokalita Domamyslice
Lísková
Na blatech – lokalita Domamyslice
Na splávku
Olšová
Ořechová
Pod vinohrádkem
Růžová
Šeříková
Šípková
V loučkách
Vrbová
Za humny
Žitná – lokalita Domamyslice

ve volebním okrsku č. 44
je volební místnost
Klubovna Žešov č. p. 39 (bývalá budova MNV)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ÚSP Lidická 86
Žešov
č. e. 5052

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji
totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Volič, který
je občanem jiného členského
státu, prokáže po příchodu
do volební místnosti svou
totožnost a občanství jiného
členského státu.
4. K
 aždému 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 12. dubna 2019
Mgr. František Jura v. r.
primátor statutárního
města Prostějova
WWW.PROSTEJOV.EU
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ZPRÁVY, KULTURA, SPOLEČNOST, SPORT
STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Magistrát města Prostějova, Odbor školství, kultury a sportu
Spádové obvody mateřských škol jsou obecně
závaznou vyhláškou č. 1/2017, kterou se stanoví
školské obvody mateřských škol v územním obvodu statutárního města Prostějova, ve znění pozdějších předpisů, stanoveny takto:

I. OBVOD

Školský obvod pro Základní školu a mateřskou školu Jana Železného Prostějov - součást Mateřská škola Jana Železného Prostějov,
sídliště Svobody 3578/78 a 3578/79 tvoří sídliště Svobody 9

II. OBVOD

Školský obvod
Mateřská škola Prostějov, Rumunská ul.
23, příspěvková organizace – součást Mateřská škola Prostějov, Rumunská ul. 23, součást Mateřská škola Prostějov, Mozartova ul. 43,
Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a – součást Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a, součást
Mateřská škola Prostějov, Dvořákova ul. 5, součást
Mateřská škola Prostějov, ul. Libušinka 18, součást
Mateřská škola Prostějov, Žešov 81,
Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul.
34 – součást Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul. 34, součást Mateřská škola Prostějov,
Květná ul. 4, součást Mateřská škola Prostějov, ul.
A. Krále 16, součást Mateřská škola Prostějov,
Hanačka 3,
Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul.
24, příspěvková organizace,
Mateřská škola Prostějov, Moravská ul. 30,
příspěvková organizace – součást Mateřská
škola Prostějov, Moravská ul. 30, součást Mateřská
škola Prostějov, Raisova ul. 6,
Základní škola a mateřská škola Prostějov,
Palackého tř. 14 – součást Mateřská škola Prostějov, ul. 5. května 7, Čechovice, součást Mateřská
škola Prostějov, Mánesova ul. 15,
Základní škola a mateřská škola Prostějov,
Kollárova ul. 4 – součást Mateřská škola Prostějov, Husovo nám. 94,
Základní škola a mateřská škola Prostějov,
Melantrichova ul. 60 – součást Mateřská škola
Prostějov, Fanderlíkova ul. 69
tvoří tyto ulice:
5. května, Aloise Fišárka, A. Jánského, Akátová,
Aloise Krále, Anenská, Anglická, Antonína Slavíčka, Arbesovo nám., Atletická, Balbínova, Barákova,
Belgická, Beskydská, Bezručovo nám., Blahoslavova, Bohumíra Dvorského, Bohumíra Šmerala,
Bohuslava Martinů, Borová, Boženy Němcové,
Brandlova, Bratří Čapků, Brněnská, Brodecká,
Březinova, Budovcova, Bulharská, Cyrila Boudy,
Čechovická, Čechůvky, Česká, Českobratrská, Čs.
armádního sboru, Čs. odboje, Daliborka, Dělnická, Dětkovická, Demelova, Divišova, Dobrovského,
Dolní, Domamyslická, Dr. Horáka, Dr. Plajnera,
Dr. Uhra, Drozdovice, Družební, Družstevní, Duhová, Dukelská brána, Dvořákova, Dykova, Edvarda
Valenty, Elišky Krásnohorské, Emila Králíka, Erbenova, Esperantská, Fanderlíkova, Filipcovo nám.,
Finská, Floriána Nováka, Floriánské nám., Foerstrova, Francouzská, Fügnerova, Gabriely Preisové,
Gen. Dudy, Gen. Kraváka, Gen. Sachera, Hacarova,
Hanačka, Habrová, Havlíčkova, Hlaváčkovo nám.,
Hliníky, Hloučelní, Holandská, Hradební, Hrázky,
Husitská, Husovo nám., Hvězda, Hyacintová, Hybešova, Chodská, Italská, Ivana Olbrachta, Jabloňová, J. B. Pecky, J. V. Myslbeka, Jana Kuchaře,
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Jana Olivetského, Jana Rokycany, Jana Švermy,
Jana Zrzavého, Janáčkova, Jano Köhlera, Jaroslava Kaštila, Jaroslava Křičky, Jaroslava Kučery,
Jasanová, Jaselská, Jasmínová, Javorová, Javoříčská, Ječmínkova, Ječná, Jezdecká, Jihoslovanská,
Jiráskovo nám., Josefa Hory, Josefa Lady, Josefa
Suka, Joštovo nám., Jungmannova, K rybníku, K.
H. Kepky, Karafiátová, Karla Svolinského, Karlov, Karoliny Světlé, Kaštanová, Kazín, Kelčická,
Knihařská, Kojetínská, Kolářovy sady, Kollárova,
Komenského, Konečná, Kopečného, Kosířská,
Kostelecká, Kostelní, Košická, Kotěrova, Kotkova, Kováříkova, Koželuhova, Kpt. Nálepky, Kpt.
O. Jaroše, Kralická, Kramářská, Krapkova, Krasická, Krásná, Krátká, Kravařova, Krokova, Krumlovského, Křížkovského, Kubelíkova, Květná,
Kyjevská, Legionářská, Letecká, Libušinka, Lidická, Lipová, Lísková, Lomená, Luční, Lutinovova,

ZÁPIS
dětí do mateřských škol
v Prostějově se koná
ve středu 15. května 2019
od 8.00 do 17.00 hodin
Lužická, Máchova, Majakovského, Mánesova,
Marie Majerové, Marie Pujmanové, Martinákova,
Mathonova, Melantrichova, Mikoláše Alše, Milíčova, Mlýnská, Močidýlka, Mojmírova, Moravská,
Mozartova, Na blatech, Na Brachlavě, Na hrázi,
Na okraji, Na příhoně, Na splávku, Na spojce,
Na vyhlídce, Na výsluní, nám. E. Husserla, nám.
J. V. Sládka, nám. Odboje, nám. Padlých hrdinů,
nám. Práce, nám. Spojenců, nám. Svatopluka Čecha, nám. T. G. Masaryka, nám. U kalicha, Nerudova, Netušilova, Neumannovo nám., Norská, Obránců míru, Okružní, Olomoucká L 1 až 101 S 2 až 116,
Olšová, Olympijská, Ořechová, Oskara Nedbala,
Otakara Ostrčila, Ovesná, Ovocná, Palackého, Palečkova, Partyzánská, Pernštýnské nám., Pešinova,
Petra Jilemnického, Petrské nám., Plumlovská,
Pod Kosířem, Pod vinohrádkem, Pod Záhořím,
Poděbradovo nám., Podjezd, Podivínského, Pod
Svahem, Poláčkova, Polišenského, Polská, Pražská,
Prešovská, Průchodní, Průchozí, Průmyslová, Předina, Přemyslovka, Příční, Přikrylovo nám., Puškinova, Raisova, Rejskova, Resslova, Riegrova, Rostislavova, Rovná, Rozhonova, Rudolfa Těsnohlídka,
Rumunská, Ruská, Růžová, Říční, Sádky, Sadová,
sídl. E. Beneše, sídl. Svornosti, Skálovo nám., Sladkovského, Slezská, Slovácká, Slovenská, Slunečná,
Smetanova, Sokolovská, Sokolská, Spitznerova,
Sportovní, Stanislava Manharda, Stanislava Suchardy, Staškova, Strojnická, Stroupežnického,
Střížova, Studentská, Stukova, Sušilova, Svatoplukova, Šafaříkova, Šárka, Šerhovní, Šeříková,
Šípková, Školní, Šlikova, Švabinského, Švýcarská,
Šumavská, Tetín, Tovačovského, Tovární, Trávnická, Trnková, Trpinky, Třebízského, Třešňová,
Třískova, Tylova, Tylšarova, Tyršova, Tulipánová,
U Boží muky, U cihelny, U Spalovny, U spořitelny, U Stadionu, U sv. Anny, Újezd, Uprkova, Určická, V loučkách, V polích, V zahradách, Václava
Špály, Václava Talicha, Valašská, Vápenice, Vasila
Škracha, Veleslavínská, Vencovského, Višňová,
Vícovská, Vítězslava Nezvala, Vítězslava Nováka,
Vladimíra Ambrose, Vodní, Vojáčkovo nám., Vojtěcha Outraty, Vrahovická, Vrbová, Vrchlického,
Vrlova, Vřesová, Waitova, Werichova, Winklerova, Wichterlova, Wolfova, Wolkerova, Za drahou,
Za humny, Za Místním nádražím, Za Olomouckou,
Za velodromem, Zahradní, Západní, Zátiší, Zborov,

Zikmunda Wintra, Zlechovská, Žeranovská, Žešov,
Žitná, Žižkovo nám.
ředitelství Cyrilometodějského gymnázia, základní školy a mateřské školy v Prostějově, Komenského 17
pracoviště MŠ na sídlišti Svobody 53 (tel.
581 115 003 nebo 733 755 888)
(zřizovatel Arcibiskupství olomoucké)
ředitelství Střední školy, základní školy a mateřské
školy Prostějov, Komenského 10
pracoviště Speciální mateřské školy Mozar
tova ul. 30, Prostějov (zřizovatel Olomoucký kraj)
- pro děti s vadami řeči, sluchu, zraku, tělesným,
mentálním a kombinovaným postižením
Na jednotlivých pracovištích budou k dispozici konkrétní informace (k prohlídce
přezůvky s sebou).
Termín zápisu je stanoven po dohodě všech
ředitelů a ředitelek ZŠ a MŠ a MŠ ve městě
Prostějově.
Zápis proběhne v souladu s § 34 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání v platném znění. Počet přijatých dětí podléhá stanovené kapacitě školy.
K zápisu se dostaví s dětmi rodiče (jejich
zákonní zástupci) a předloží občanský průkaz, rodný list a potvrzení lékaře, že se dítě
podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, případně, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro
trvalou kontraindikaci na základě § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, v platném znění. Potvrzení lékaře
není vyžadováno, pokud se na dítě vztahuje
povinnost předškolního vzdělávání v souladu s § 34a, odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), v platném znění.
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů stanovuje v § 34 odst.
(1), věty druhé:
Od počátku školního roku, který následuje
po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku,
do zahájení povinné školní docházky dítěte,
je předškolní vzdělávání povinné, není-li
dále stanoveno jinak.
Jiný způsob povinného předškolního vzdělávání stanovuje § 34a odst. (5) školského zákona,
a sice vzdělávání v přípravné třídě základní školy, ve třídě přípravného stupně základní školy
speciální, vzdělávání v zahraniční škole na území
České republiky, ve které ministerstvo povolilo
plnění povinné školní docházky a individuální
vzdělávání dítěte.
Dle § 34 a školského zákona je zákonný zástupce dítěte povinen přihlásit dítě k zápisu
k předškolnímu vzdělávání v kalendářním
roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
V případě nepřijetí je možno se odvolat ke Krajskému
úřadu Olomouckého kraje, Odbor školství, mládeže
a tělovýchovy, Jeremenkova ul. 40a.
Mgr. Petr Ivánek v. r.
vedoucí Odboru školství, kultury a sportu
Magistrátu města Prostějova
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

INZERCE

„ Moje rodina ušetří
na jízdném ”
Robert Netáhlo

Hledáme

řidiče / řidičky autobusu
Pojďte řídit s námi!

Nabízíme
• Náborový příspěvek až 20 000Kč nebo řidičský
průkaz skupiny D zdarma
• Zázemí silné nadnárodní společnosti
• Pracovní jistotu spojenou s pravidelným měsíčním
příjmem
• Příplatky ke mzdě nad rámec zákona
• Celoroční pracovní ošacení

• Dovolenou navíc
• Příspěvek na penzijní připojištění
• Zaměstnanecké jízdné v rámci celé skupiny
ARRIVA i pro rodinné příslušníky
• Možnost ubytování
• Finanční ohodnocení
až 34 000 Kč/měsíčně

RV1900808/01

RV1900823/01

725 120 725 | www.arriva.cz/kariera

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY
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KNIHOVNA

2., 16., 30. 5. | ČT | 15–17H | UČEBNA

16.5. | ČT | 17H | PODKROVNÍ SÁL

PORADNA SOS

11.5. | SO | 10–12H

FÉROVÁ SNÍDANĚ V PROSTĚJOVĚ

Cestovatel, dobrodruh, zkušený mořský vlk a také
jachtařský instruktor Tomáš Kůdela bude povídat
o své plavbě na Azorské ostrovy. Spolu s ním se vydáme
na jedny z nejkrásnějších ostrovů světa s množstvím
bujné vegetace, jeskyň, kráterů, horkých pramenů
a smaragdových jezer.

21.5. | ÚT | 8H

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU

13.5. | PO | 17H | PODKROVNÍ SÁL

21.5. | ÚT | 9H | PŮJČOVNA

Vernisáž výstavy prostějovského konstruktéra,
projektanta, výtvarníka a fotografa Bohumila
Olšanského představí výběr prací ze všech žánrů
jeho tvorby – fotografie, fokomgrafie, ilustrace,
koláže, ale i slovesné útvary – texty, říkanky
a aforismy.

14.5. | ÚT | 9.30H | UČEBNA

PROMÍTÁNÍ PRO NEVIDOMÉ

Promítání speciální zvukové verze série historických
detektivních příběhů Četníci z Luhačovic je určeno pro
nevidomé a slabozraké čtenáře naší knihovny. Akce
se koná ve spolupráci s prostějovskými pobočkami
organizací Sons a Tyflocentrum.

15.5. | ST | 17H | PODKROVNÍ SÁL

KONEC VÁLKY
POD PROSTĚJOVEM

Další přednáška popularizátora vojenské historie
Ing. Jaromíra Vykoukala bude věnována konci
druhé světové války v Prostějově a v prostoru na jih
a jihovýchod od Prostějova. Detailně se podíváme
na krutou, mnoho dní trvající bitvu, která skončila až
8. května 1945 a znamenala velké ztráty na životech
a majetku lidí žijících v okolních vesnicích, jež se tehdy
staly bojištěm.
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Letní semestr Virtuální univerzity třetího věku
ukončíme na závěrečném semináři ve Šternberku. Po
slavnostním předání pamětních listů bude následovat
komentovaná prohlídka města a Expozice času. Akce
se koná pod záštitou Provozně ekonomické fakulty
České zemědělské univerzity v Praze.

TVOŘIVÁ KNIHOVNA

Pokračuje desátý 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.

23.5. | ČT | 17H | PODKROVNÍ SÁL

SETKÁNÍ S IRENOU DOUSKOVOU

Autorské čtení známé spisovatelky Ireny Douskové se
uskuteční v rámci jedinečného projektu Spisovatelé do
knihoven, jehož cílem je představit čtenářům zajímavé
současné české autory.

28.5. | ÚT | 9.30H | KOLÁŘOVY SADY

AKTIVNÍ SENIOR

Srdečně vás zveme na čtvrtý ročník znalostnědovednostní soutěže Aktivní senior. Zúčastnit se
mohou jednotlivci nebo tříčlenná družstva a těšit
se můžete na zábavné soutěžní disciplíny, které pro
vás připravili Městská policie, Městská knihovna,
Hasičský záchranný sbor, Policie ČR, Sportcentrum
– DDM, Střední zdravotnická škola a IRIS Prostějov.
Občerstvení i ceny pro vítěze jsou zajištěny.

30.5. | ČT | 10H | PODKROVNÍ SÁL

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

Další setkání zájemců o trénování paměti. Přijít mohou
ti, kteří se již našich kurzů zúčastnili i ti, kteří se chtějí
jen tak podívat a zjistit, oč se vlastně jedná. Můžete
se těšit na příjemné dopoledne se šálkem kávy nebo
čaje.
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

Skálovo nám. 6 / Prostějov / 796 01 / t: 582 329 660 / www.knihovnapv.cz / www.facebook.com/knihovnaprostejov

Jako každou druhou květnovou sobotu budou
Prostějované snídat s celým světem na podporu fair
trade v parčíku u knihovny. Přineste si piknikovou
deku a nějakou fair trade nebo regionální dobrotu,
upečte férovou buchtu, domácí chleba, přijďte
se pochlubit se svou marmeládou a ochutnat
dobroty někoho jiného. Férový čaj, kafe, kakao
a čtivo dodáme. A kdyby pršelo, schováme se do
knihovny.

BOHUMIL OLŠANSKÝ:
RETROSPEKTIVA

2 0 1 9

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.

Z HLUBIN OCEÁNU
NA AZORSKÉ OSTROVY

K V Ě T E N

K N I H OVNA |

M ĚSTS K Á
K N I H OV N A
P R OSTĚJ OV

ZPRÁVY, KULTURA, SPOLEČNOST, SPORT

Sociálně aktivizační služby pro seniory
Tetín 1, 796 01 Prostějov, telefon 582 360 295
nabízí všem zájemcům příjemná a zajímavá setkání v rámci

AKADEMIE SENIORŮ
Termín
7. 5. 2019

Hodina Tematické zaměření setkání
14.00 Dechová cvičení

14. 5. 2019

6.00

21. 5. 2019

14.00

28. 5. 2019

10.00

70 let Eva
Lektor

Pavla
Další cvičení s oblíbenou cvičitelkou.
Glocová
Exkurze do Českého rozhlasu v Praze
Exkurze od prostor Českého rozhlasu
v Praze na Vinohradské ulici.
Den zdraví
Den zdraví pořádáme tradičně se Střední
zdravotnickou školou v Prostějově. Každý
zájemce si může přijít nechat změřit cukr,
tlak a tuk v těle. Také se můžete zvážit
a podiskutovat o zdravém stravování a vhodnosti pohybových aktivit.
Návštěva Zlaté farmy ve Štětovicích
Sejdeme se v 9,45 hod. na hlavním nádraží
a vyrazíme vlakem do Vrbátek. Odtud se
přesuneme pěšky / 1 km/ do Štětovic, kde
si prohlédneme moderní farmu a seznámíme se jednak s tím, jak se dnes v zemědělství pracuje, a také s výrobky, které
farma nabízí. Na farmě je možnost lehkého
oběda a prodávají se zde jejich výrobky,
a to nejen mléčné. Můžete ochutnat i pečivo
a uzeniny. Také různé mošty, sirupy, mléko
a fůru jiných vynikajících dobrot. Pokud
máte o výlet zájem, přihlaste se prosím
u p. Vybíhalové.

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.

Otevření knihovny pro děti a mládež
Od 2. května bude opět otevřena knihovna pro děti a mládež.
Vrací se do nově zrekonstruovaných prostor v Domě dětí a mládeže na ulici Vápenice.
Otevřeno bude každý všední den kromě úterý od 11 do 17 hod.
a v sobotu od 8 do 11.30 hod.
Pokud návštěvu v nejbližších dnech nestihnete, nic se neděje,
všechny stávající výpůjčky budou automaticky prodlouženy do 28. června 2019.
Těšíme se na vás.
-knihovna-

Život po boku válečného hrdiny
(Soužití manželů Soldánových v poúnorovém Československu)
V květnu 2019 pokračuje Klub historický a státovědný v Prostějově činností přednáškou.
Mgr. Kamila Rodana, Ph.D., který působí jako vědecký a výzkumný
pracovník oddělení historického
výzkumu Slezského ústavu Slezské-
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SEZNAM JUBILANTŮ, KTEŘÍ V MĚSÍCI BŘEZNU 2019
OSLAVILI SVÁ VÝROČÍ

ho zemského muzea v Opavě. 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. Na klubovém podvečeru nám přednášející přiblíží svou

Josef
Danuše
Ing. Karel
Květoslava
Anna
Květuše
Danuše
JUDr. Jaroslav
Vlasta
Václav
Vlasta
Marie
Marie
Eliška
Dagmar
Drahomíra
Josef
Milan
Jaroslava
Jindřiška
Jaroslava
Jiřina
Jaroslava
Františka
Bohumil
Petr
75 let Emilie
Zdeněk
Jindřich
Marta
Jarmila
Olga
Věra
František
Bohumila
Jana
Marie
Jiří
Ing. Karel
Pavla
Irena
Marie

Mazalová
Ferda
Vymyslická
Vejmola
Bartošková
Petrželová
Ruznarová
Braunerová
Koutný
Chovancová
Burget
Kopecká
Zajíčková
Mizerová
Kozlovská
Krejčířová
Hošťálek
Černý
Soldánová
Juříková
Kovářová
Dostálová
Hassová
Sommerová
Korčák
Škvařil
Bednaříková
Krejčíř
Svoboda
Verteticsová
Marholdová
Žáková
Valentová
Melichárek
Daňková
Zbořilová
Zahradníčková
Bendl
Kožíšek
Tomanová
Hornová
Týnová

vědeckou práci věnovanou osudům
manželů Soldánových z Prostějova
ve druhé polovině 20. století. Připomene, jak éra po únoru 1948 změnila osudy tisíců lidí a dotkla se i života manželského páru Zdeny a Karla
Soldánových. Zatímco bývalý aktivní bojovník v českém a zahraničním odboji čelil uvěznění v pevnosti

80 let

85 let

90 let

91 let
92 let
93 let

96 let
102 let

Marie
Věra
Emílie
Milan
Ludmila
Ing. František
Evženie
Josef
Marie
Bořivoj
Bohuslava
Vojtěch
Jiřina
Zdeňka
Anežka
Věra
Jiřina
Leo
Marta
Augustin
Ing. Josef
Alois
Jiřina
Rudolf
Jan
Františka
Zdeňka
Růžena
Ing. Zbyněk
Gabriela
Ema
Česlava
Květoslava
Jiřina
Marie
Jindřiška
Zdeňka
Miroslav
Adolf
Věra

Sekaninová
Mildová
Tupá
Zaoral
Vychodilová
Sekanina
Augustinová
Jančík
Rybičková
Loubal
Srovnalová
Zatloukal
Kührová
Zacharová
Balounová
Zárychtová
Berková
Čečman
Hanáková
Kaplánek
Pořízka
Svozilík
Nevrlíková
Chytil
Kolomazník
Smítalová
Pospíšilová
Ježková
Zubalík
Dudíková
Greplová
Zedníčková
Volková
Slavatová
Pěničková
Papáková
Langrová
Čeřovský
Novák
Rozbrojová

Mírov, jeho manželka se během své
pedagogické kariéry vyprofilovala
na pozici aktivní komunistky.
Klubová akce se uskuteční
v tradiční třetí úterý v měsíci dne
21. května 2019 v 17 hodin ve výstavním sále Státního okresního archivu
Prostějov v Třebízského ulici č. 1.
Všichni jsou srdečně zváni. 
-tc-
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FESTIVAL PROSTĚJOVSKÉ DNY HUDBY 2019
Každoročně konec dubna patří zahajovacímu koncertu hudebního festivalu Prostějovské dny hudby a letos se
uskuteční již 27. ročník. Společné pro
všechny ročníky je myšlenka propojit všechny generace. Tedy představit
žáky a studenty, kteří se učí hrát na nástroj na zušce, dále představit studenty
konzervatoří či vysokých uměleckých
škol, začínající umělce a každoročně
ozdobou festivalu bývají renomovaní
umělci. Letošní ročník je ozvláštněn
hudebníky z Vídně, Itálie a USA.
V širokém spektru koncertů si určitě posluchači najdou svůj žánr, který
rádi poslouchají. Na jaké interprety
a ansámbly se můžeme těšit letos?
Festival zahájí 29. 4. 2019 Koncert k 150. výročí založení ženského
pěveckého sboru Vlastimila. Písněmi
jim přijdou poblahopřát sbory Orlice,
a pěvecké sbory naší školy.
Zahraničními hosty bude zastupovat Komorní duo z jižní Itálie, Guitar4mation z Vídně, Olga Vinokur z USA.
Konkrétně z jižní Itálie přijede sopranistka Tiziana Guaglianone a klavíristka Paola Volpe. Jejich interpretační
umění si můžete vyslechnout 14. 5.
2019 v 18.00 v sále ZUŠ.
Prostějovské publikum má mimo-

řádnou šanci si poslechnout kytarový
kvartet z Vídně s názvem Guitar4mation. Ansámbl má sídlo ve Vídni, ale
muzikanti jsou i z Polska a České republiky. Jsem ráda, že se nám v jejich
přeplněném koncertním programu
podařilo najít i termín pro Prostějov
20. 5. 2019 v 18.00 v PS ND.
Milovníky klavírní interpretace bych ráda pozvala na klavíristku
z USA Olgu Vinokur, jejíž nahrávky
American Record Guide hodnotí jako
jedny z vrcholných interpretací za posledních 75 let. Koncert se uskuteční
v sále školy 23. 5. 2019 v 18.00.
Nedílnou součástí festivalu bývají
koncert Děti dětem, Chrámový koncert, Koncert učitelů ZUŠ, Večer nejen
s operetou. Festival začíná 29. dubna
a končí 24. května Open Air koncertem
Dechového orchestru ZUŠ na náměstí
TGM. Pořadatelé si pro vás připravili
celkem 11 koncertů na různých místech
Prostějova. Každoročně nad festivalem
přebírá záštitu primátor města Prostějova a finančně jej podporuje statutární
město Prostějov, za což mu patří velký
dík. Přejeme vám pěkné jaro s koncerty v rámci festivalu Prostějovské dny
hudby.
Ředitelství ZUŠ Vladimíra

Ambrose Prostějov

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VLADIMÍRA 
AMBROSE PROSTĚJOV	
HUDEBNÍ OBOR
27. ročník festivalu PROSTĚJOVSKÉ DNY HUDBY
2. 5. 2019 v 9.00 hod. a 11.00
hod. sál Městského divadla
DĚTI DĚTEM
komponovaný pořad žáků ZUŠ pro
žáky MŠ a 1. stupně ZŠ
2. 5. 2019 v 17.30 hod. sál ZUŠ,
Kravařova 14
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
žáků ZUŠ Vladimíra Ambrose Prostějov
7. 5. 2019 v 17.00 hod. kostel
sv. Petra a Pavla
CHRÁMOVÝ KONCERT
účinkují žáci a učitelé ZUŠ Vladimíra Ambrose Prostějov
11. 5. 2019 v 19.00 hod. přednáškový sál Národního domu
VEČER NEJEN S OPERETOU XIV
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Pavlína Přikrylová – soprán
Miroslav Ondra - tenor
Milena Buriánková - klavír
14. 5. 2019 v 18.00 hod. sál
ZUŠ, Kravařova 14
KOMORNÍ DUO - Itálie
Tiziana Guaglianone – soprano
Paola Volpe – klavír
ve spolupráci s Associazione Musicale Giuseppe Martucci
15. 5. 2019 v 18.00 hod. sál
ZUŠ, Kravařova 14
KONCERT UČITELŮ
ZUŠ Vladimíra Ambrose
16. 5. 2019 v 17.00 hod. sál
ZUŠ, Kravařova 14
HUDEBNÍ VARIACE
koncert italských a prostějovských
žáků hudebních škol ve spolupráci
s Associazione Musicale Giuseppe
Martucci

KVĚTEN 2019
Kravařova 14, telefon: 582 406 050
20. 5. 2019 v 18.00 hod. přednáškový sál Národního domu
GUITAR4MATION - Vídeň
koncert kytarového kvarteta:
Petr Saidl - Česká rep.
Martin Wesely - Rakousko
Michal Nagy - Polsko
Martin Schwarz – Rakousko
23. 5. 2019 v 18.00 hod. sál
ZUŠ, Kravařova 14
OLGA VINOKUR – USA
klavírní recitál
24. 5. 2019 v 20.30 hod. náměstí T. G. Masaryka
OPEN AIR
koncert Dechového orchestru ZUŠ
Vladimíra Ambrose
host pěvecký sbor Nota Bene
9. 5. 2019 v 17.00 hod. sál ZUŠ,
Kravařova 14
BESÍDKA KE DNI MATEK

13. 5. 2019 v 17.30 hod. sál
ZUŠ, Kravařova 14
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
žáků ZUŠ Vladimíra Ambrose
Prostějov
31. 5. 2019 v 15.00 hod.
nádvoří prostějovského zámku, kavárny: Avatarka, Café
zámek,
altán Smetanových sadů
ZUŠ OPEN
happening žáků všech oborů ZUŠ
Vladimíra Ambrose

VÝTVARNÝ OBOR
Galerie Linka – květen 2019,
Kravařova 14
Výstava VÝTVARNÝ EXPERIMENT

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
13. 5. 2019 v 17.00 hod. sál
zámku Pernštýnské nám. 8
KOUZELNÝ SVĚT HRAČEK
hrají žáci ze souborů PVdramíček,
PV babydram a Píďa klub
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY
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Město Prostějov ocenilo nejlepší učitele
STALI SE JIMI:
1. Mgr. Monika Švécarová, SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského 10
2. Hana Cásková, ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14
3. Mgr. Ludiše Musilová, MŠ Prostějov, Rumunská 23
4. Lenka Žeravová, MŠ Prostějov, Šárka 4a (pracoviště Dvořákova 5)
5. Pavlína Minxová, ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov
6. Marie Žouželková, DD a ŠJ Prostějov

Cena za mimořádný přínos v oblasti rozvoje prostějovského školství
Mgr. Josef Fiala

7. Mgr. Bronislava Honzírková, ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24
8. Mgr. Blanka Hájková, ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty
9. Mgr. Magda Ventrubová, ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4
10. Mgr. Helena Přikrylová, SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského 10
11. Mgr. David Jaňék, ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova 60
12. Mgr. Jarmila Černá, ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14
13. Mgr. Martin Minář, Reálné gymnázium a ZŠ města Prostějova
14. Mgr. Milena Buriánková, ZUŠ Vladimíra Ambrose Prostějov
15. Mgr. Tomáš David, Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově
16. Mgr. Gabriela Svobodová, Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov
17. Mgr. David Mach, Obchodní akademie, Prostějov
18. RNDr. Ing. Rostislav Halaš, Reálné gymnázium a ZŠ města Prostějova
19. Mgr. Aleš Kozel, SOŠ podnikání a obchodu, spol. s r. o.
20. Mgr. Iva Halašová, SOŠ průmyslová a SOU strojírenské, Prostějov
21. Mgr. Bohdana Ptáčková, Střední škola automobilní Prostějov, s. r. o.
22. Jindřich Šlézar, Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

INZERCE

Hačky, okr. Prostějov
Prodej usedlosti 3+1 s možností rozšíření, stodola, veškeré inž.
sítě. Zastavěná plocha: 970 m2, zahrada 861 m2. PENB – G.
Cena: 1.249.000 Kč

Prostějov, Brněnská ul.
Prodej bytu 3+1 v OV, 3. patro, 73 m2, lodžie, po opravě.
PENB – C.
Cena: 2.199.000 Kč

Prostějov, Ořechová ul.
Prodej novostavby RD 4+kk s terasou, garáží, okrasnou zahrádkou s bazénem. Celková plocha pozemku 276 m2. PENB – C.
Cena: 4.599.000 Kč

Plumlovská přehrada, okr. Prostějov
Prodej chaty s verandou. El. + voda. Zastavěná plocha
72 m2, zahrada 735 m2. PENB – G.
Cena: 999.000 Kč

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

RV1802564/01

www.jhreality.cz
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RV1802551/04

Vodní 23, 796 01 Prostějov
tel. 608 805 659, 775 341 705
email: jhreality@jhreality.cz

WWW.PROSTEJOV.EU

19

MUZEUM
MGP, p.o., nám. T. G. Masaryka 2
796 01 Prostějov
Tel.: 582 330 991, www.muzeumpv.cz
otevřeno denně mimo pondělí 9:30–12:00 a 13:00–17:00

HLAVNÍ BUDOVA, nám. T. G. Masaryka 2
DRUHÁ SMĚNA, 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SŠDAM
do 29. 5.
U příležitosti stého výročí založení Střední školy designu a módy
v Prostějově se koná již druhá
výstava pedagogů – výtvarníků,
kteří na škole působí. Spolu se
založením nových výtvarných
oborů, na škole původně ryze
oděvního zaměření, obohatila
pedagogický sbor celá řada tvůrčích osobností.
Diváci na výstavě mohou zhlédnout figurativní a abstraktní malby malých i komorních formátů,
fotografické zátiší a koláže, architektonické vizualizace doplněné instalacemi, konceptuální
objekty, videoobjekty, kresby
na pomezí abstrakce, design užitých předmětů, hračky, oděvní modely, grafiky a autorské knihy.
Své práce zde představí Magdalena Adámková Turzová, Gabriela Alt
mannová, Jiří Andrýsek, Lukáš Andrýsek, Jiří Ďuriš, Petra Gajdová,
René Hábl, Adéla Janská, Vojmír Křupka, Pavla Kukalová, Tomáš Petřík,
Yvona Řihošková Leitner, Dagmar Rýdlová, Jiří Sedlák, Daniela Štefková a Jakub Vašíček.
Tento pestrý a bohatý soubor prací si navzájem nekonkuruje, ale vytváří harmonický celek, propojený hlubokým vnitřním zaujetí svých
autorů. Výtvarné umění zde stojí po boku designu a svým odlišným zaměřením a vůbec účelem vzniku se tyto dvě oblasti doplňují. Jakoby se
v malém měřítku naplňovala idea o propojení krásné a účelné tvorby,
úzce propojené s životem každého z nás.

ŠPALÍČEK, Uprkova 18
BAREVNÝ SVĚT PŘÍRODY
Výstava nejen o Klubu přírodovědeckém
založeném v Prostějově před 120 lety
do 23. 6.

Dne 16. 5. 2019 se v rámci výstavy uskuteční přednáška
na téma Móda 60. let 20. století.
Přednášející, Ing. Petr Tylínek, je módní teoretik, oděvní návrhář a pedagog. Je absolventem Střední průmyslové školy oděvní v Prostějově,
vystudoval módní návrhářství v Praze, pracoval v módních salonech
a dnes je pedagogem na Vyšší odborné škole oděvního návrhářství
v Praze.
Jako znalec dějin odívání publikuje, tvoří rozhlasové pořady o módě,
snaží se o propagaci řemeslné dovednosti a módního stylu.

MUZEJNÍ NOC: ÓDY MĚSTA MÓDY
Muzeum a galerie v Prostějově se i letos zapojí do celostátní akce
muzejních nocí zpřístupňujících muzea z netradičního pohledu. Zveme vás na prostějovskou muzejní noc, která se uskuteční ve čtvrtek
23. 5. 2019 od 15.00 do 22.00, v rámci níž si připomeneme, co bývalo
v ještě nedávné minulosti s Prostějovem neodmyslitelně spojováno
- oděvnictví. Budete mít možnost si vyzkoušet spoustu tvořivých aktivit pro děti i dospělé (např. umění vázání kravat, aranžování látek
a doplňků na figuríny, dokreslování návrhů šatů na šablony apod.)
V 17.00 a ve 20.00 proběhne módní přehlídka realizovaná Střední školou designu a módy z Prostějova, která je sestavena z klauzurních prací žáků 3. a 4. ročníku oboru modelářství a návrhářství
oděvů. Přijďte zažít do muzea něco neobvyklého! Těšíme se na vás!
20
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Výstava „Barevný svět přírody“ seznamuje návštěvníka s přírodními
zajímavostmi, které se nacházejí v našem blízkém okolí a jsou součástí
krajiny, ve které žijeme. Výstavou jsme chtěli nejen oslavit přírodu a její
krásy, ale také připomenout důležité výročí související s historií přírodovědy na Prostějovsku. Před 120 lety zde totiž vznikl Klub přírodovědecký, který se stal doslova fenoménem a jehož průkopnická činnost
v oblasti česky pěstovaných přírodních vědy proslavila Prostějov v rámci celé republiky. Klub přírodovědecký má vlastně „přírodu“ již ve svém
názvu, a proto jsme chtěli představit a ukázat, co všechno je součástí
přírody. Návštěvník se může pokochat křehkou krásou mechorostů
z hlubokých lesů Drahanské vrchoviny, uvidí vzácné herbáře dávných
přírodovědců, ukázky hornin a zkamenělin – svědků pestré geologické
minulosti našeho regionu. Z muzejních depozitářů pocházejí kolekce
schránek suchozemských i mořských měkkýšů a také ukázky brouků
a motýlů. Můžeme dokonce nahlédnout do „pracovny“ středoškolského profesora, botanika a přírodovědce Václava Spitznera, který se
zasloužil spolu s profesorem Vladimírem Zoufalem, entomologem,
o vznik slavného klubu.
Význam tohoto spolku vysoce hodnotí i Prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc., z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně,
který připomíná, že z klubu vzešla řada vynikajících badatelů, kteří
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

MUZEUM
podstatně ovlivnili vývoj přírodních věd v první
polovině 20. století na celé Moravě. Kromě zakladatelů klubu V. Spitznera a V. Zoufala, k nim patří další osobnosti. Univerzitní
prof. Ing. Dr. František Ducháček byl evropsky
proslulý biochemik, který studoval na pařížské Sorbonně a na vysokých školách v Berlíně
či Kodani a pracoval v Pasteurově ústavu v Paříži. V letech 1930-1931 byl rektorem Vysoké
školy technické v Brně v letech. Konzervátor
Josef Blekta, botanik a geolog, významně přiVladimír Zoufal
spěl k ochraně přírodních památek na Prostějovsku. Řídící učitel Antonín Gottwald byl
proslulý moravský archeolog, jehož práce jsou citovány
i současnými generacemi archeologů. Astronom a popularizátor astronomie Doc. PhDr. Bohumil Hacar působil na Pedagogické fakultě UP
v Olomouci. Univerzitní prof. PhDr. Josef Podpěra, rektor a prorektor Masarykovy univerzity
v Brně v letech 1937-1940, byl vynikající botanik.
Středoškolský profesor František Smyčka a lékař
a významný moravský paleontolog MUDr. Mauric Remeš sbírali a studovali zkameněliny z devonských vápenců u Čelechovic na Hané. Členové klubu přispěli k přírodovědnému průzkumu
našeho okresu a výsledky jejich bádání uveřejněné v klubovém časopise – Věstníku - jsou dodnes
čteny a citovány.
Kromě historie klubu a prezentace muzejních
sbírek představuje výstava i činnost muzejních
přírodovědců, k níž patří i popularizace přírod- Václav Spitzner
ních věd. Zájemci se mohou dovědět, co jsou
to zkameněliny, budou překvapeni tím, že i na Moravu a Slezsko se
v geologické minulosti vylévala žhavá láva sopek. Malebný kraj s řadou přírodovědných zajímavostí představí panely o Drahanské vrchovině. Součástí výstavy jsou i různé aktivity určené pro děti.
Výstavu představíme spolu s Prof. RNDr. Antonínem Přichystalem,
DSc., na komentované prohlídce 25. dubna 2019 v 16,30 hodin.

OHLÉDNUTÍ
ZA TVORBOU KOLEKTIVNÍHO DÍLA
BĚHEM VÝSTAVY OBRAZY ŽIVOTA ALŽBĚTY ZELENÉ

zapojit i veřejnost, a to během dvou komentovaných prohlídek, které proběhly 28. 2. a 21. 3. Předlohou kolektivního díla byl obraz Odpich zvenčí, jak moc se po zásahu všech zúčastněních dílo přiblížilo
předloze, můžete sami posoudit.

OHLÉDNUTÍ ZA SOUTĚŽÍ
K obrazu malíře Evžena Hanzalíka „Nevídáno“, který prezentoval svou rozmanitou kolekci obrazů ve výstavních sálech Muzea
a galerie v Prostějově byla uspořádána soutěž, ve které dostali
návštěvníci prostor pro vyjádření svých pocitů a dojmů z toho,
co chtěl umělec znázornit. Výsledek této ankety napověděl,
že se návštěvníci v tom, „co
chtěl malíř říct“, neshodli ani
v jednom případě. Názory jsou
velmi inspirativní, zajímavé,
někdy velmi něžné až lyrické,
někdy zase hodně expresívní.
Zatímco někomu obraz evokuje
dítě, které se právě vykoupalo a dívá se na pohádku, nebo
člověka, který pozoruje přírodu,
jiné návštěvnici připomíná malba hlavu děvčátka v hanáckém
šátku. Zcela odlišný pohled vyjádřil muž, který vidí močál s nahou ženou v pozici žáby, a objevuje se i názor, že malíř ztvárnil lásku k jídlu.
A je tu i kuře hrající na basu… Jedno je však přece jen spojuje – zájem
o umění. A to jistě potěší autora obrazů i organizátory výstavy. Vyhodnocení soutěže proběhne v příštím týdnu za přítomnosti autora.

PŘIPRAVUJEME

VÝSTAVA
FOTBAL TO JE HRA!
MÍSTO: Muzeum a galerie v Prostějově na nám. T. G. Masaryka 2
TERMÍN: 7. 6. – 1. 9. 2019
Výstava pod záštitou primátora města Prostějova Mgr. Františka
Jury se koná k 115. výročí založení fotbalového klubu SK Prostějov.

VÁŽENÍ OBČANÉ!
Muzeum a galerie v Prostějově, p. o., připravuje výstavu k 30. výročí
listopadových událostí roku 1989. Možná máte doma nějaký předmět, který by se na uvedené výstavě mohl objevit, protože se k výročí
vztahuje. Výstava klade důraz právě na Prostějovsko, proto se obracíme na vás, kdo byste mohli k výstavě něčím přispět (fotografie, filmové záznamy nebo videozáznamy, tiskoviny, letáky nebo jiné předměty
připomínající tuto dobu) a byli byste ochotni jej na výstavu zapůjčit.
Prosím, kontaktujte nás telefonicky, písemně nebo osobně.
Od půlky února do 21. 4. 2019 probíhala v Muzeu a galerii v Prostějově výstava k nedožitým stým narozeninám prostějovské malířky
Alžběty Zelené. V průběhu výstavy měli studenti možnost se zapojit do tvorby kolektivního obrazu na plátno, které bylo připraveno
ve výstavních sálech. Žáci tak povolili uzdu své tvořivosti a s pomocí
akrylových barev začali tvořit obraz, který se s každou další skupinou doslova měnil před očima. Do tvorby obrazu se měla možnost
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

Za MGP Mgr. Václav Horák, tel. 778 498 357,
e-mail: vhorak@muzeumpv.cz

Na akcích budou pořizovány fotografie a obrazová dokumentace pro dokumentační a propagační účely MGP, p.o.
Organizace je zřizována a financována Olomouckým krajem.
WWW.PROSTEJOV.EU
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HVĚZDÁRNA
Kolářovy sady 3348
796 01 Prostějov
Tel.: 582 344 130

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ –
HVĚZDÁRNA
PŘEDNÁŠKA
KDYBY FOTOGRAFIE MOHLY VYPRÁVĚT
Bc. Petr Horálek
9. 5. (čtvrtek) v 18:00 hodin

ASTRONOMICKÝ VÍKEND
MUZEJNÍ NOC
sobota 18. 5.
Během Astronomického víkendu je možné v sobotu navštívit
hvězdárnu a zúčastnit se pozorování Slunce, večerního
pozorování, soutěže a přednášky. Pozorování Slunce se koná
od 9:00 do 18:00 hodin, přednáška od 20:00 hodin a pozorování
večerní hvězdné oblohy od 21:30 do 22:30 hodin. Vstup volný.

Astronomická soutěž pro děti:
V sobotu 18. 5. ve 14:00 hodin pořádáme soutěž pro děti na téma
„SOUHVĚZDÍ“- LETNÍ OBLOHA“. Soutěži bude předcházet povídání
o souhvězdích letní oblohy a o viditelných planetách.
Vstup volný.

Přednáška v rámci Muzejní noci:
MAPY MĚSÍCE A POZOROVÁNÍ
MĚSÍČNÍHO POVRCHU
Ing. Karel Trutnovský
sobota 18. 5. ve 20:00 hodin
… aneb Skryté příběhy hvězdných portrétů. Mnohé snímky jsou právě tak unikátní jako příběhy v pozadí jejich vzniku. Ať už schované
přímo v záběru, nebo neviditelně za hledáčkem foťáku či hluboko
v duši fotografa. Poslechněte si některé z nich. Příběhy zábavné, poučné, sarkastické, ale i romantické, ironické, realistické či bláznivé
a dojemné. Někdy i strhující a dramatické, ale i uklidňující a milé
tak, že dokáží zahřát na duši. Příběhy, které doprovází autorské portréty (nejen) hvězdných scenérií zachycených během mnohaletého
putování za nejkrásnějšími a nejodlehlejšími kouty naší planety.
Bc. Petr Horálek je velice úspěšný český astrofotograf, jehož věhlas
zdaleka přesahuje hranice naší republiky. Jeho fotografie nočního
nebe a vzácných nebeských úkazů byly opakovaně oceněny Českou
astronomickou společností titulem Česká astrofotografie měsíce, dále agenturou NASA jako prestižní Astronomický snímek dne
(Astronomy Picture Of the Day – APOD) a rovněž Evropskou jižní
observatoří (ESO) jako Astronomický snímek týdne (ESO´s Picture
Of the Week). Na konci roku 2014 jej pozvala Evropská jižní observatoř v Chile jako prvního Čecha k funkci fotografického ambasadora. V roce 2015 po něm byla pojmenována planetka 6822 Horálek.
Snímky autora můžete najít na jeho webových stránkách www.
astronom.cz/horalek.
Vstupné dospělí 40 Kč, děti, studenti, senioři a invalidé 20 Kč.
Vstupenky je možné předem rezervovat.

PRAVIDELNÁ ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ
PRO VEŘEJNOST

Měsíc je jediný kus pevné země na nebi
a věrný společník, který nás odpradávna
provází nocí. Historie pozorování Měsíce a tvorba map jeho povrchu vypovídá jednak o postupném vývoji
našich technologií, ale také o neuvěřitelných dovednostech našich
předků. Mapová díla jsou totiž někde na pomezí vědy a umění a my
můžeme být hrdí, že i naši selenografové hráli v historii mapování Měsíce významnou roli. Ale přestože máme nyní k dispozici podrobnější
selenografické mapy než mapy naší vlastní Země a i když uplynulo už
téměř půlstoletí od chvíle, kdy se první lidé dotkli Měsíce, i tak jen stěží
nacházíme odpovědi na některé základní otázky, nejen vědecké. Karel
Čapek kdysi o Měsíci napsal: „…Čas městského člověka je pouhé datum; je to jen číslo, a nikoliv nebeský úkaz; neplyne z věčnosti, jež je časem vesmíru. Člověk, jenž vidí tvář Měsíce, nežije už jen podle tikajících
hodin na stěně, nýbrž podle mlčelivých hodin planetárních; následkem
toho měří život, abych tak řekl, na velmi dlouhé lokte…“
Za příznivého počasí bude přednáška doplněna pozorováním Měsíce astronomickým dalekohledem.
Vstup volný.

Pohádková středa pro děti:
MĚSÍC U KREJČÍHO
Pohádku uvádíme každou květnovou středu
v 15:30 hodin. Měsíček by si rád nechal u krejčího ušít fráček, ale na zkoušku přichází pokaždé
jinak veliký. Krejčí fráček neušije. Po pohádce
následuje vysvětlení měsíčních fází.
Vstupné děti, studenti, senioři, invalidé 20 Kč a dospělí 40 Kč.

VÝSTAVY

Pozorování Slunce v pondělí, čtvrtek a pátek od 15:00 do 16:00 hodin.
Ve středu 1. 5. budeme pozorovat Slunce od 15:00 do 18:00 hodin.
Večerní pozorování hvězdné oblohy v pracovní pondělí, čtvrtek a pátek od 21:30 do 22:30 hodin.
Podmínkou pro uskutečnění pozorování je dobrá viditelnost Slunce či
hvězd. V případě špatného počasí je připraven náhradní program.
Vstupné 40 Kč, děti, studenti, senioři a invalidé 20 Kč.
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- VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI
- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE
- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU
- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN
- NOBELOVA CENA
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 40 Kč, děti,
studenti do 26 let, senioři a invalidé 20 Kč. Třetí, čtvrtou a pátou
výše uvedenou výstavu také zapůjčujeme.
Změna programu vyhrazena.
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

ZPRÁVY, KULTURA, SPOLEČNOST, SPORT

SOŠPO vycestovalo
na mezinárodní setkání
do Portugalska

Na druhé mezinárodní setkání
v rámci projektu Erasmus+ vyjeli
žáci Střední odborné školy podnikání a obchodu Prostějov do portugalské Almady.
Projekt pod názvem „Postavme
mosty“ je realizován společně se
školami z dalších pěti zemí (Německo, Portugalsko, Chorvatsko, Lotyšsko a Polsko). Výjezdu do zahraničí předcházela práce na několika
úkolech. Jedním z nich bylo vytvoření a výběr společného loga projektu, do kterého se zapojilo všech
25 účastníků z každé země. Studenti
také vytvořili prezentaci a video, pomocí kterých představili svou zemi,
město a sami sebe. V Portugalsku
byli studenti ubytováni v hostitelských rodinách. Prohlédli si hlavní
město Lisabon a město Almada.

VÝLETY PRO SENIORY V KVĚTNU
Všechno začíná vonět a hrát množstvím barev, takže se ideálně nabízí
vyrazit na výlet do přírody. Proto
také v plánu nechybí návštěva botanických a bylinkových zahrad. Zde je
program na květen:
7. 5. – út – KOPŘIVNICE –
bude na výběr návštěva buď Technického muzea Tatra, kde je zároveň
k vidění expozice manželů Zátopkových, nebo Lašského muzea v Šustalově vile.

Navštívili také centrum regionální
architektury Espaço Fortuna a dobrovolnickou organizaci Lifeshaker,
která pečuje o integraci lidí z problematických sociálních skupin a stará
se o jejich sportovní vyžití a zapojení
do běžného života. Studenti SOŠPO
důstojně reprezentovali město Prostějov a svou školu. Ze země slavných mořeplavců si přivezli mnoho
krásných zážitků a nových přátelství
a zdokonalili si také své jazykové
znalosti.
Jana Mohrová,

koordinátorka projektu

14. 5. – út – BRNO – VÝSTAVA TITANIC – půldenní návštěva
brněnského výstaviště.
21. 5. – út – VALTICE – prohlédneme si zámek a bylinkovou
zahrádku. Ke vstupence do zámku
platí jako bonus vstupné zdarma
do Zemědělského muzea.
24. 5. – pá – BRNO – Arboretum Mendelovy univerzity, kde
bude k vidění výstava kosatců. Zá-

roveň bude možné si prohlédnout
i orchidejové skleníky.
29. 5. – st – ZÁMEK HRADEC NAD MORAVICÍ a ARBORETUM NOVÝ DVŮR. Červený
zámek momentálně prochází rekonstrukcí, proto nás čeká prohlídka
Bílého zámku. Odpoledne pojedeme do Arboreta Nový Dvůr kousek
od Opavy.
5. 6. – st – TERMÁLY VELKÉ LOSINY – pozvánka na první
červnovou akci.
Na všechny akce se můžete, jako
vždy, přihlásit na prodejně v Prostějově na nám. T. G. Masaryka 18,
prostřednictvím internetu na webu
www.filemon-baucis.cz nebo telefonicky na čísle 722 464 228 (prodejna).
Akce jsou pořádány ve spolupráci se Zdravým městem Prostějov.
Těší se na vás Jana Šmudlová

INZERCE

- NA CELOROČNÍ PRÁCI
- NA PRÁZDNINOVÉ BRIGÁDY

PRACOVNÍ AGENTURA
PAVLÍNA DUJKOVÁ

TEL.: 603 218 526,
PO, ST, PÁ, 8:30–15:30 HOD

RV1900788/01

SVATOPLUKOVA 48, PROSTĚJOV

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ
PORADENSTVÍ
VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

RV1900236/04

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

PRÁCE JE VHODNÁ PRO: STUDENTY, STUDENTY S POTŘEBOU
PRAXE, MAMINKY NA MD, NEZAMĚSTNANÉ S ÚP I BEZ,
STAROBNÍ A INVALIDNÍ DŮCHODCE

prodej dalších pojištěných CK
Léto v plném proudu: LAST MINUTE = omezený výběr

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

www.amima.cz

CESTOVNÍ AGENTURA AMIMA
WWW.PROSTEJOV.EU

RV1900789/01

RV1900814/01

info@amima.cz

Trávnická 2 (st. poliklinika), Prostějov
tel.: 582 330 655, 776 330 654
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ZPRÁVY, KULTURA, SPOLEČNOST, SPORT

Vojáčkovo nám. 1, 796 01 Prostějov
tel.: 582 329 600
předprodej 582 329 603
email: predprodej@divadloprostejov.cz
email: info@divadloprostejov.cz
www.divadloprostejov.c
Pravidelná otevírací doba divadelní
pokladny (předprodeje vstupenek):
pondělí a středa 10-12 a 13-17 hodin,
úterý a čtvrtek 13-17 hodin,
v pátek je zavřeno.
Vchod do pokladny je z terasy Národního domu.

Bezbariérový přístup do divadelního sálu | Možnost zapůjčení sluchátek
V přednáškovém sále a na jevišti za oponou nejsou sedadla číslována.
Na všechny abonentní akce je možno dokoupit vstupenky. Zakoupené vstupenky zpět
nepřijímáme. Doprodej vstupenek vždy půl hodiny před začátkem představení pouze
na dané představení. Platnost rezervace vstupenek je 14 dní, online rezervace 7 dní.

K V Ě T E N 2 019

ČTVRTEK 2. KVĚTNA | 9 A 11 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY | PROSTĚJOVSKÉ DNY HUDBY

DĚTI DĚTEM

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.
Slevy mohou být uplatněny pouze při přímém prodeji v pokladně divadla.
Večerní představení nemusí být vhodná pro mladší děti.
Vstupenky na akce Městského divadla v Prostějově jsou dotovány městem Prostějov.

STŘEDA 15. KVĚTNA | 19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | SKUPINA 5N | VYPRODÁNO

SOBOTA 4. KVĚTNA | 13 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | PO VEŘEJNOST

Petr Zelenka: VĚRA
Hrají: Ivana Chýlková, Bolek Polívka, Martin Pechlát/Roman Zach,
Martin Kubačák, Jana Stryková/Lucie Pernetová, Marika Šoposká,
Sabina Remundová
Režie: Alice Nellis
STUDIO DVA DIVADLO PRAHA

DUHA – Kulturní klub u hradeb

ČTVRTEK 16. KVĚTNA | 17 HODIN
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL | PRO VEŘEJNOST

ZUŠ Vladimíra Ambrose Prostějov

PŘEHLÍDKA SCÉNICKÉHO TANCE
MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH
PONDĚLÍ 6. KVĚTNA | 9 A 11 HODIN

7. KVĚTNA | 9 HODIN | DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY
JUMPING DRUMS IVO BATOUŠKA
ÚTERÝ 7. KVĚTNA | 19 HODIN

ÚTERÝ

DIVADELNÍ SÁL | SKUPINA A

Gérard Lauzier: NALEVO OD VÝTAHU
Hrají: Roman Vojtek, Kristýna Kociánová, Jiří Ployhar, Jana Tabrea,
Vilém Udatný, Lenka Zbranková, Zdeněk Rohlíček
Režie: Petr Svojtka
PANTHEON PRODUCTION PRAHA
ČTVRTEK 9. KVĚTNA | 19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | PRO VEŘEJNOST

POŘÁD JSEM TO JÁ…ILONA CSÁKOVÁ & BAND
UMĚLECKÁ AGENTURA VaLoX

PÁTEK 10. KVĚTNA | 18 HODIN
JEVIŠTĚ ZA OPONOU | LISTOVÁNÍ Č.7 | DOPRODEJ
Usain Bolt: MŮJ PŘÍBĚH: 9,58
Hrají: Lukáš Hejlík a Alan Novotný

SOBOTA 11. KVĚTNA | 19 HODIN
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL | PROSTĚJOVSKÉ DNY HUDBY | PRO VEŘEJNOST

SPLNĚNÁ PŘÁNÍ
EVY HRUŠKOVÉ A JANA PŘEUČILA

Účinkují: Eva Hrušková a Jan Přeučil
Hudební hosté: Pavlína Přikrylová – soprán, Miroslav Ondra – tenor
Klavírní doprovod: Milena Buriánková
Večerem provází: Jiří Zbořil
PÁTEK 17. KVĚTNA | 19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | SKUPINA 5P | VYPRODÁNO
Sue Townsendová:

TAJNÝ DENÍK ADRIANA MOLEA
VE VĚKU 13 A ¾

Hrají: Martin Matejka, Pavel Tesař, Jaroslava Pokorná, Marie Turková,
Eva Hacurová, Jiří Wohanka, Jan Meduna, Marie Poulová ad.
Úprava a režie: Miroslav Hanuš
DIVADLO V DLOUHÉ PRAHA
Komedie roku na GRAND Festivalu smíchu v Pardubicích
PONDĚLÍ 20. KVĚTNA | 18 HODIN
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL | PRO VEŘEJNOST | PROSTĚJOVSKÉ DNY HUDBY

GUITAR4MATION Vídeň

koncert kytarového kvarteta
Petr Saidl – ČR, Martin Wesely – Rakousko, Michal Nagy – Polsko,
Martin Schwartz - Rakousko

VEČER NEJEN S OPERETOU IX
Pavlína Přikrylová – soprán
Miroslav Ondra – tenor
Milena Buriánková – klavír

ÚTERÝ 14. KVĚTNA | 19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | SKUPINA A | DOPRODEJ

Lenka Smrčková – Pavel Khek: DEBURAU
Hrají: R. Madeja, S. Milková, M. Pachlová, M. Ligač, P. Prokeš, I. Theimer,
O. Vízner, L. Stach, M. Kopčan ad.
Kapelník divadla Les Funambules: Jakub Šafr
Režie: Pavel Khek
MĚSTSKÉ DIVADLO MLADÁ BOLESLAV
STŘEDA 15. KVĚTNA | 10 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | PRO ŠKOLY

Lenka Smrčková – Pavel Khek: DEBURAU
Hrají: R. Madeja, S. Milková, M. Pachlová, M. Ligač, P. Prokeš, I. Theimer,
O. Vízner, L. Stach, M. Kopčan ad.
Kapelník divadla Les Funambules: Jakub Šafr
Režie: Pavel Khek
MĚSTSKÉ DIVADLO MLADÁ BOLESLAV
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Prodej předplatného na novou divadelní sezónu 2019/2020
proběhne 17. – 29. června 2019.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

ZPRÁVY, KULTURA, SPOLEČNOST, SPORT

KALEIDOSKOP
VERNISÁŽE
4. 5.

18:00

Pohledy štětcem a objektivem

Městská galerie Prostějov, Pernštýnské
nám. 8 - Café zámek

10. 5.

17:00

Art Econ představí studentské práce i volnou
tvorbu svých žáků

sál DUHY

Štafeta přátelství a zdraví - Zdravé město Prostějov
1.SK Prostějov - MFK CHrudim

Kolářovy sady
1.SK Prostějov - hřiště

Výtvarný experiment

Druhá směna, 100. výročí založení SŠDAM

Základní umělecká škola V. Ambrose
Městská galerie Prostějov,Pernštýnské
nám.8 - průčelí zámku
zámek Plumlov
Muzeum a galerie v Prostějově, Špalíček,
Uprkova 18
Muzeum a galerie v Prostějově, hlavní budova

Originální pražský synkopický orchestr

zámek Plumlov

seminář REIKI

sídlo AREIM, Plumlovská 79
výstavní sál Státního okresního archivu
Prostějov v Třebízského ulici č. 1
v budově CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově,
Komenského 17

SPORT
17. 5.
8:30
18. 5.
17:00
PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY
do 31. 5. 2019
Galerie Linka
do 30. 6. 2019

provozní doba kavárny

do 30. 6. 2019

Ze sbírky uměleckých děl města Prostějova

zámek Plumlov - provozní doba zámku
provozní doba Muzea a galerie
5. 4.–23. 6. 2019
v Prostějově, Špalíček
30. 4.–29. 5. 2019
provozní doba Muzea a galerie v Prostějově
KONCERTY/HUDEBNÍ AKCE
18.5.
19:00
PŘEDNÁŠKY, BESEDY
11. 5.
10:00

Výstava - Out West, Iain Patterson

21. 5.

17:00

Život po boku válečného hrdiny

22. 5.

17:30

Co jsme viděli v Austrálii

OSTATNÍ
15. 5.

13:30–16:00

Poradna při finanční tísni

17. 5.

17:00

Štístko a Poupěnka - Jedeme na výlet

27. 5.–31. 5.
28. 5.
1. 6.

8:30 a 10:30
9:00
17:00

Za vodníky na zámek Plumlov
Aktivní senior – start u hvězdárny
Co nevíte o hanáckém kroji

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

Barevný svět přírody

Odbor sociálních věcí, Školní 4
Společenský dům Prostějov,
Komenského 6, Prostějov
zámek Plumlov
Kolářovy sady
kavárna Café Zámek v prostějovském zámku
Změna programu vyhrazena

WWW.PROSTEJOV.EU
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Záštitu převzal primátor Statutárního města Prostějov Mgr. František Jura.

KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE

18:00 POZDRAV PRIMÁTORA MĚSTA PROSTĚJOVA
18:05 VYPROSME SI BOŽÍ POŽEHNÁNÍ
Mše svatá, na nově zrestaurované varhany doprovází
Ludmila Dittmannová.
19:00 POZNÁVEJ A SOUTĚŽ
Prohlídka pro děti spojená se soutěží o ceny s
půvabnými průvodkyněmi v kostýmech ze SOŠPO.
20:00 CO NEVÍ TETA WIKIPEDIE
Co všechno byste nečekali v našem kostele a o čem
historici nepsali, nám odhalí farář P. Aleš Vrzala.
21:00 VARHANNÍ KONCERT ONDŘEJE MUCHY
Evropská varhanní hudba v proměnách staletí.
21:50 DVEŘE DOKOŘÁN
Velká noční prohlídka kostela s průvodkyněmi ze SOŠ
podnikání a obchodu bude v dobových kostýmech.
22:30 NOC NEJEN S DVOŘÁKEM
Skladby A. Dvořáka a dalších hudebních mistrů zazpívá
mezzosopranistka Pavla Zbořilová, kompletně
opravené varhany rozezní Ludmila Dittmannová.
23:15 POŽEHNÁNÍ MĚSTU
Společné požehnání duchovních křesťanských církví
městu Prostějov a jeho obyvatelům.

18:00 MALÝ MARŤAN
Divadlo Plyšového Medvídka zahraje pohádku pro
děti Malý Marťan.
19:00 JEŽÍŠŮV SMYSL PRO HUMOR
Jak je popsán Ježíšův smysl pro humor v kanonických
evangeliích přednese Terezie B. Remencová.
19:30 JAK TO VYPADALO DŘÍVE?
Zajímavosti kostela – výstava fotografií původní
židovské synagogy.
20:00 JEŽÍŠŮV SMYSL PRO HUMOR
Jak je popsán Ježíšův smysl pro humor v kanonických
evangeliích přednese Terezie B. Remencová.
20:30 TÓNY KE TVÉ CHVÁLE
Duchovní hudba – Mgr. et PhDr. Ingrid Silná Ph.D.
21:30 MODLITEBNÍ CHVÍLE
Čas ke ztišení a rozjímání nad slovy Písma.
22:00 ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Zajímavá výstava dosud nezveřejněných fotografií
kostela a přilehlých prostor z dob totality.

Projížďky a historický kočár připravilo Muzeum
historických kočárů Čechy pod Kosířem.
18:00 PROJÍŽĎKY PO NÁMĚSTÍ TGM
19:00 Povýšení sv. Kříže (hlavní kostel)
19:20 kostel sv. Cyrila a Metoděje (Tetín)
20:00 kostel sv. Petra a Pavla
20:20 Sbor českých bratří (U kalicha)
20:45 Husův sbor
21:00 - 22:00 PROJÍŽĎKY PO NÁMĚSTÍ TGM

17:30 – 20:30 VZHŮRU K NEBESŮM

Výstup na věž kostela v půlhodinových intervalech pro
5 osob s průvodci a výkladem (zajišťují studenti SOŠ
podnikání a obchodu).
Pouze pro fyzicky zdatné a na vlastní nebezpečí.
26
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Během celého programu bude možné si prohlédnout
výstavu fotografií kostela - původní židovské
synagogy a výstavu Biblí.

18:00 - 22:00 PUTUJEME V KOČÁRU

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

ZPRÁVY, KULTURA, SPOLEČNOST, SPORT
KOSTEL SV. PETRA A PAVLA

18:30 SLAVNOST PANNY MARIE POMOCNÉ
Slavná mše svatá k velkému salesiánskému svátku
Panny Marie, Pomocnice křesťanů. Saleziánská
komunita v Prostějově tak chce začít v kostele sv.
Petra a Pavla tuto krásnou tradici.
Po mši svaté možnost prohlídky nově otevřeného
salesiánského střediska mládeže a rodin, které prošlo
totální rekonstrukcí, Lidická 1a.

KOSTEL SV. CYRILA A METODĚJE

17:00 HANA
Francouzské divadlo uvede inscenaci na motivy
románu Aleny Mornštajnové. Hra pojednává o osudu
mladé dívky v době 2. světové války.
18:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ A ZVONY
18:05 SLOVO MÁ HORÁČEK
Děti ze ZŠ Dr. Horáka pod vedením Lenky Frelichové
zpívají, recitují a tvoří s radostí. Jejich vystoupení je
zaměřeno na roční období, která nám přinášejí různá
překvapení.
19:00 SCHOLA OD CYRILA
20:00 COUNTRY V PAXU
V PAXu zahraje přátelská sešlost folk & country.
23:00 UKONČENÍ MODLITBOU
Ztišení v chrámovém prostoru, zakončení modlitbou.

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

18:00 SVÍTÁ NOVEJ DEN
Písně S.Karáska, M.Rejchrta, B.Fliedra a jiné.
19:00 VARHANNÍ KONCERT
Varhanní koncert Hany Ryšavé.
20:00 V NÁRODNÍM TÓNU
Zpívá pěvecký sbor Exaudi, který se vznikl téměř před
čtvrt stoletím při prostějovském farním sboru
Českobratrské církve evangelické.
21:00 NĚŽNÁ REVOLUCE
Dokumentární film k 30. výročí 17.11.1989. Zazní
písničky K.Kryla, J.Hutky, M.Kubišové.
23:00 ZÁVĚR
Společně se vydáme na ekumenické zakončení.
Doprovodné programy v suterénu:
- tvořivá dílnička (nejen) pro děti
- krásy naší republiky z ptačí perspektivy - unikátní
letecké fotografie Ing. Jana Vondry

KAPLE SV.CYRILA A METODĚJE-CMG

19:00 KAPLE VE ŠKOLE
Kaple bude otevřena k soukromé prohlídce, ke ztišení
a osobní modlitbě do 21:00 hod.

KAPLE SV. ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH

18:00 JAK ŠEL ČAS
V průběhu večera možnost prohlídky s výkladem o
KAPLE SV. ANNY
historii. Prostor k modlitbě nebo kontemplaci za
18:00 MÁJOVÁ POBOŽNOST
zvuku reprodukované hudby.
18:30 JAK TO VŠECHNO ZAČALO
Krátký pohled na historii kapličky.
20:00 CHCI TĚ, PANE, CHVÁLIT
19:00 TÓNY KLASIKŮ
Hudební vystoupení mladých „od naší kapličky“.
Reprodukovaná hudba klasiků (Vivaldi, Haydn, Mozart). 22:00 ZÁVĚREČNÁ MODLITBA
20:00 TÓNY DNEŠNÍCH MISTRŮ
Reprodukovaná soudobá hudba (Pavlica, Spirituál).
KOSTEL SV. JOSEFA, KRASICE
19:00 HISTORIE KOSTELA
22:00 ZÁVĚR
Výklad s prohlídkou kostela.
20:00 PÁR LISTŮ
MODLITEBNA CÍRKVE BRATRSKÉ
18:00 POHÁDKA
Vystoupení folkové hudební skupiny.
Maňáskové představení pro nejmenší.
21:00 SPOLEČNĚ CHVALME PÁNA
18:30 TVOŘIVÉ DÍLNY
Vystoupení scholy od sv. Cyrila a Metoděje.
Šikovné ruce s klubem Smajlík, lanová dráha pro děti a 22:00 ZÁVĚREČNÁ MODLITBA
další zajímavé aktivity.
19:15 NAŠI V AKCI
KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE
Společná četba z písma, projekce a písně.
18:00 SLAVENÍ EUCHARISTIE
21:00 UKONČENÍ PROGRAMU
Mše svatá.
19:00 ZPÍVÁNÍ
SBOROVÝ DŮM APOŠTOLSKÉ CÍRKVE Křesťanské písně s kytarou.
18:00 TVOŘIVÁ DÍLNA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
19:30 VOLNÁ PROHLÍDKA KOSTELA
Dekorace dřevěných srdíček.
Možnost nahlédnutí do fotokronik farnosti.
21:00 NOČNÍ KINO
22:00 PŘÁNÍ DOBRÉ NOCI
Evangelium podle Jana (film z roku 2003,český dabing). Požehnání na ukončení večera.
Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Statutárního města Prostějov.
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY
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100 Kč za osobu na 2 pracovní hodiny

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 květnu tyto akce:
tvořivá dílna
Výroba domečků pro hmyz
KDY: pátek 3. května od 16:00 do 18:00
KDE: K
 ovárna Ekocentra Iris,
Husovo nám. 67, Prostějov
přednáška pro veřejnost
Jak povzbudit jarní energii
pomocí kvalitní stravy a bylinek
KDY: pondělí 6. května od 17:30
KDE: Kovárna Ekocentra Iris,
Husovo nám. 67, Prostějov
Nutriční terapeutka Mgr. Zuzana Švédová pořádá přednášku na tato témata:
Jak jedli naši předkové, z čeho na jaře
čerpali sílu, o přirozené jarní detoxikaci.
POZOR! Nutno se objednat přímo u paní
Švédové na tel. čísle: 732 917 333 či
na mailové adrese: zuzkasve@seznam.cz.
Cena přednášky 120 Kč.
vycházka pro veřejnost
Vycházka za skalami,
lesy a loukami Kladecka
KDY: středa 8. května

vycházka nejen pro seniory
Ptačí štěbetání
KDY: středa 15. května
KDE: Otaslavice
Vycházka s ornitologem spojená s pozorováním lesního i vodního ptactva v okolí
Otaslavic. Ráno odjezd autobusem
v 7:03 z aut. nádraží v Prostějově (stanoviště č. 8). Návrat do Prostějova v 11:40
hod. Délka trasy asi 5 km.

KDE: Šubířov – Bělá - Jesenec
Ráno sraz v 7:45 na hlavním vlakovém
nádraží v Prostějově, odjezd do žel.
zastávky Šubířov. Návrat vlakem z Jesence do 15 hod. Délka trasy asi 10 km.
Poplatek 30 Kč/osoba.
vycházka s aktivitami pro rodiny s dětmi
Putování se Studánkovou vílou
KDY: sobota 11. května
KDE: Lipová Seč - Ptení
Ráno sraz v 8.35 na autobusové zastávce Lipová - Seč. Odjezd vhodného autobusu v 7.55 z aut. nádraží v Prostějově
(stanoviště č. 10). Příjezd do Prostějova
vlakem v 13.21. Délka trasy 6 km, poplatek 30 Kč/osoba.

vycházka pro veřejnost
Vycházka za bylinkami
KDY: sobota 18. května
KDE: Dětkovice – Vincencov - Alojzov
Ráno odjezd z aut. nádraží v Prostějově
autobusem do Dětkovic v 9:20 (stanoviště č. 12). Projdeme trasu přes louky
na Plánivě, přírodní památku Blátka
s pozůstatky přirozených lesů a studánkou ve Vranovském háji, obec Vincencov
až k mokřadům do Alojzova. Návrat
do Prostějova do 16 hod. Délka trasy asi
8 km. Poplatek 80 Kč/osoba.

tvořivá dílna
Keramika
KDY: p
 ondělí 13. května
od 16:00 do 18:00
KDE: K
 ovárna Ekocentra Iris,
Husovo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Poplatek

akce nejen pro seniory
Čtverečková zahrádka

KDY: pondělí 20. května
od 10:00 do 11:30
KDE: Kovárna Ekocentra Iris,
Husovo nám. 67, Prostějov
tvořivá dílna
Keramika
KDY: p
 ondělí 27. května
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.
PŘIPRAVUJEME:
Den na loukách v okolí Ohrozimi
KDY: středa 5. června
Prohlídka biocentra v Ohrozimi, návštěva přírodní památky Ohrozimská horka,
procházka botanicky cennými loukami
směrem k Plumlovu.
Zájezd pro seniory:
Dlouhé stráně a Velké Losiny
KDY: sobota 22. června, od 7:00 do 19:00
Akce finančně podpořilo statutární
město Prostějov a MŽP v rámci projektů
O přírodě v přírodě se seniory a Bádáme
v přírodě, objevujeme a pomáháme.

INZERCE

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

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

HLEDÁME VHODNÉ UCHAZEČE NA POZICE:
OBSLUHA BALÍCÍ LINKY

Nepřetržitý provoz - harmonogram

OPERÁTOR VÝROBNÍ LINKY

Nepřetržitý provoz - harmonogram
Dále nabízíme BRIGÁDY na období letních prázdnin
květen-srpen s možností prodloužení. Jedná se o práci u balící
linky v nepravidelných směnách. Vhodné pro starobní důchodce
a studenty nad 18 let. Bližší informace na telefonu 582 300 888.
Požadujeme:
Pečlivost, ﬂexibilita, komunikativnost, nekuřák výhodou
Nabízíme:
Zajímavé platové ohodnocení, práci v moderním závodě, perspektivu,
ﬁremní beneﬁty, příspěvek na jízdné, stravenky, odměny.
Životopisy zasílejte na adresu ﬁrmy: PROFROST a.s., J.B.Pecky
4446/15, 796 01 Prostějov nebo e-mailem: sekretariat@profrost,.cz

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

RV1802589/04

www.profrost.cz

RV1900841/01

Informace týkající se zpracování osobních údajů naleznete na www. profrost.cz
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KINO

1.

PROSTĚJOV

17:00 aVENgERS: ENDgaME aKČNí
20:30 cENTRaL BUS STaTION FK DOKUMENT

ST

2. ČT

17:00 aVENgERS: ENDgaME
20:30 BEach BUM KOMEDIE

3. PÁ

15:00 UgLYDOLLS PRO DĚTI aNIMOVaNÝ
17:00 aVENgERS: ENDgaME 3D
20:30 LÁSKa Na DRUhÝ POhLED KOMEDIE

4.

15:30 UgLYDOLLS
17:30 aFTER: POLIBEK ROMaNTIcKÝ
20:00 aVENgERS: ENDgaME

SO

PRO DĚTI

5. NE

10:30 MRňOUSKOVé 2:
DaLEKO OD DOMOVa
15:00 UgLYDOLLS PRO DĚTI
17:00 aVENgERS: ENDgaME
20:30 BEach BUM

19. NE

10:30
15:30
17:30
20:00

20. PO

14:00 ČERTí BRKO BIJÁSEK POhÁDKa
17:30 MILOST FK hISTORIcKÝ
20:00 SNĚží! DRaMa

21. ÚT

14:00 ČERTí BRKO BIJÁSEK
17:30 POKéMON: DETEKTIV PIKachU
20:00 TRhLINa

22. ST

15:00 aVENgERS: ENDgaME BaBY BIO
18:30 FREE SOLO FK DOKUMENT
20:30 ZELENÁ KNIha ROaD MOVIE 100,-

23 ČT

17:30 aLaDIN DOBRODRUžNÝ
20:00 ZLO S LIDSKOU TVÁří KRIMI

PRO DĚTI aNIMOVaNÝ
3D

V OBLacích PRO DĚTI
POKéMON: DETEKTIV PIKachU PRO DĚTI 3D
JOhN WIcK 3
TRhLINa ThRILLER

6.

PO

17:30 hUMORISTa FK DRaMa
20:00 TRaBaNTEM TaM a ZaSE ZPÁTKY DOKUMENT 100,-

24. PÁ

7.

ÚT

17:30 žENY V BĚhU KOMEDIE
20:00 aVENgERS: ENDgaME

15:00 aLaDIN PRO DĚTI
17:30 JEDNOU NOhOU V BaSE KOMEDIE
20:00 SYN TEMNOTY hOROR

25. SO

8.

ST

17:30 aFTER: POLIBEK
20:00 TOUch ME NOT FK DOKUDRaMa

15:00 aLaDIN PRO DĚTI 3D
17:30 aVENgERS: ENDgaME
21:00 SYN TEMNOTY

9.

ČT

17:30 POKéMON: DETEKTIV PIKachU DOBRODRUžNÝ
20:00 aVENgERS: ENDgaME

26. NE

10:30 MRňOUSKOVé 2:
DaLEKO OD DOMOVa PRO DĚTI
15:00 aLaDIN PRO DĚTI
17:30 TRaBaNTEM TaM a ZaSE ZPÁTKY DOKUMENT 100,20:00 ZLO S LIDSKOU TVÁříI

27. PO

17:30 žENY V BĚhU
20:00 BOLEST a SLÁVa FK DRaMa

10. PÁ

15:00 POKéMON: DETEKTIV PIKachU PRO DĚTI
17:00 aVENgERS: ENDgaME 3D
20:30 řBITOV ZVIřÁTEK hOROR

11. SO

15:30 POKéMON: DETEKTIV PIKachU PRO DĚTI 3D
17:30 aVENgERS: ENDgaME
28. ÚT
21:00 LÁSKa Na DRUhÝ POhLED

17:30 aLaDIN
20:00 JEDNOU NOhOU V BaSE

12. NE

10:30 UgLYDOLLS PRO DĚTI
15:30 POKéMON: DETEKTIV PIKachU
17:30 KLIMT & SchIELE - ERóS a PSYché

29. ST

17:30 PROBLéMY PRVNíhO SVĚTa
20:00 SYN TEMNOTY

30. ČT

17:00 MóDNí PřEhLíDKa SŠDaM
17:30 ROcKETMaN hUDEBNí
20:00 gODZILLa II KRÁL MONSTER aKČNí

31. PÁ

15:00 aLaDIN PRO DĚTI 3D
17:30 ROcKETMaN
20:00 MÁMa hOROR

UMĚNí Na PLÁTNĚ 100,-

20:00 aVENgERS: ENDgaME
13. PO

14:00 KUBíK hRDINa BIJÁSEK aNIMOVaNÝ
17:30 POKéMON: DETEKTIV PIKachU
20:00 TRaNZIT FK DRaMa

14. ÚT

14:00 KUBíK hRDINa BIJÁSEK
17:30 SKLENĚNÝ POKOJ DRaMa
20:00 aVENgERS: ENDgaME

15. ST

15:30 TERORISTKa METRO SENIOR KOMEDIE
17:30 JE MUž, KTERÝ JE VYSOKÝ, ŠťaSTNÝ?
FK DOKUMENT

20:00 ZRODILa SE hVĚZDa ROMaNTIcKÝ 100,16. ČT

17:30 DaDDY cOOL KOMEDIE
20:00 JOhN WIcK 3 aKČNí

17. PÁ

15:30 V OBLacích PRO DĚTI aNIMOVaNÝ
17:30 DaDDY cOOL
20:00 aVENgERS: ENDgaME 3D

18.

15:30 JaK VYcVIČIT DRaKa 3
17:30 LÁSKa Na DRUhÝ POhLED
20:00 JOhN WIcK 3

30
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PRO DĚTI aNIMOVaNÝ

KINO METRO 70
Školní 1, 796 01 Prostějov
E: kino@metro70.cz
T: 582 329 641/642

Pokladna je otevřena hodinu před prvním
představením dne. Online prodej vstupenek
na www.metro70.cz, rezervace neposkytujeme.
Změna programu vyhrazena. Z akcí v kině mohou
být za účelem propagace pořizovány fotografie.
Není-li uvedeno jinak, je cena všech představení
130 Kč, 3D za 150 Kč, FILMOVÝ KLUB za 100/80 Kč,
PRO DĚTI sleva 20 kč pro děti do 12 let.

FK POVíDKOVÝ

5
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kino
Pokémon: Detektiv Pikachu
US/JP | 2019 | dobrodružný, akční
Rob Letterman 104’ dabing i titulky
2D i 3D | 150/130,- | MP

prostějov

|

květen

2019

rocketman
US/GB | 2019 | hudební, životopisný
Dexter Fletcher 120’ | titulky | 130,- | 12+
Po fenomenálním úspěchu Bohemian Rhapsody nás v květnu čeká nový
životopisný film o hudební legendě,
tentokrát o králi blyštivé extravagance
Eltonu Johnovi. Projekci u příležitosti
premiéry 30. 5. doplní módní přehlídka studentů Střední školy designu
a módy. Přijďte se nechat oslnit září
flitrů a ponořit do záplavy peří jako
Elton a pak zůstaňte na film, ve kterém v hlavní roli exceluje Taron Egerton, který všechny písně sám nazpíval.

Největší květnové lákadlo napříč generacemi: kdo by čekal, že film o Pokémonech,
který vzhledem ke komerčnímu potenciálu nutně musel vzniknout, bude vtipný
hraný “akčňák” s prvky fantasy, na který
se rozhodně nemusí stydět jít i dospělí
(i proto jej dáváme hned dvakrát
s titulky, tak prosím sledujte web,
abyste se nespletli, až budete chtít
vzít do kina mladší sourozence).
Nový Pokémon má zkrátka určitě blíž
k Deadpoolovi než k My Little Pony.

BoleSt a Sláva
ES | 2019 | drama | Pedro Almodóvar
113’ | titulky 100/80,- | 12+

klimt & Schiele - eróS a PSyché
IT | 2018 | umění na plátně | Michelle
Mally | 90’ | titulky 100,- | MP

Ve filmovém klubu uvedeme mimo jiné
i nejnovější snímek jednoho z nejúspěšnějších současných španělských filmařů
(Ženy na pokraji nervového zhroucení,
Spoutej mě!, Vysoké podpatky, Vše
o mé matce a další). Uhrančivý a nestárnoucí Antonio Banderas v něm ztvárňuje stárnoucího režiséra, který pod tíhou
tvůrčí krize vzpomíná na formativní
okamžiky svého dosavadního života.
Zda nalezne ztracenou múzu, se přijďte
přesvědčit v pondělí 27. května.

Gustav Klimt a Egon Schiele - nesmrtelní umělečtí revolucionáři vídeňské
zlaté éry přelomu století - nás budou
provázet dalším filmem z cyklu Umění
na plátně. Snímek diváky provede nejslavnějšími kulturními prostory rakouské metropole: galeriemi Albertina, Belvedere, prostory Uměleckohistorického
muzea, Muzea Leopoldových nebo Muzea Sigmunda Freuda.

INZERCE

EUROPEAN TOUR 2019 K 90. VÝROČÍ SOUBORU

31. 5.

ALEXANDROVCI

zusopen.cz

v Prostějově

POD ZÁŠTITOU PREZIDENTA ČR PANA MILOŠE ZEMANA

ZUŠ Vladimíra Ambrose
v ulicích města 15:00
koncert na nádvoří zámku
17:00

koncerty � výstavy
tanec � divadlo
workshopy

DĚTI
ŽIJÍ UMĚNÍM

POPRV É VYSTO UPÍ

13 KONCERTŮ · 8 MĚST ČR · KVĚTEN 2019

Za podpory: Ministrstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Magistrát hl. m. Prahy, Julius Prüger, Centrální depozitář cenných papírů
Ve spolupráci: Senát Parlamentu České republiky, Asociace základních uměleckých škol, Svaz měst a obcí
Hlavní mediální partneři: Česká televize a Český rozhlas

WWW.ALEXANDROVCI. CZ

OZ_inzerce_95x65mm_Prostejov_2019.indd 1

RV1900734/08

1000 akcí po celé ČR.

VSTUPENKY V SÍTI

RV1900857/10

130 ČLEN Ů SOUB ORU

25.04.19 11:07

Koupím motoKoupím
československé
výroby:
moto

československé výroby:

Stadion – Jawetta – Pařez – Pionýr – Jawa – CZ ...atd.
Koupím
Stadion
– Jawetta
–moto
Pařez – Pionýr
v původním
nálezovém
stavu:
Jawa
–
CZ
…atd,
československé
koroze, nekompletní,
popřípadě
v původním nálezovém stavu:pouze díly
k těmto
motocyklům.
koroze,
nekompletní,
popřípadě
výroby:

Stadion – Jawetta –
Pařez – Pionýr –
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ Jawa
LISTY – CZ …atd,
v původním
nálezovém stavu:

RV1900876/01

Děkuji za nabídku.
Děkuji
za 623
nabídku.
Tel.:
723
Tel:775
775 623
723

RV1900856/01

pouze díly k těmto motocyklům.
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Vybudování zahrady v přírodním stylu
při mateřské škole Prostějov, ul. Šárka 4a

Přehled odchycených psů
v Prostějově, které je
možno si osvojit
Liga na ochranu zvířat ČR místní organizace Olomouc, pobočný spolek
Telefon: 585 418 484, e-mail: olomouc.utulek-loz@seznam.cz,
Aktuální přehled odchycených psů najedete na webových stránkách útulku:
http://www.olomouckyutulek.cz
Evid. č. 5794 (Tracy) –
fena křížence, nalezena
dne 14. 3. 2019, místo
nálezu: u místního nádraží, Prostějov

Již od března letošního roku
probíhá v mateřské škole v Žešově (odloučené pracoviště MŠ
Šárka) za podpory MŽP a SFŽP
ČR budování zahrady v přírodním stylu. Předmětem projektu
je úprava části stávající zahrady
na přírodní zahradu. Po úpravách bude zahrada poskytovat
dětem praktickou i teoretickou
výuku v oblasti EVVO. Bude se
jednat zejména o vybudování expozice léčivých a aromatických

Evid. č. 5795 (Nobi) –
fena křížence, nalezena
dne 18. 3. 2019, místo
nálezu: ul. Okružní,
Prostějov
bylin, záhony, dřevěný xylofon
- dendrofon, expozici stop zvěře,
broukoviště a hmyzí hotel, ptačí
krmítko, stan tee-pee a rákosový
tunel. Součástí bude také Kneippův chodník a balanční chod-

ník a příležitostná mobilní venkovní učebna. Kvůli zavlažování
bude vybudována studna s čerpadlem. Budou provedena certifikovaná školení a workshopy.
Dana Lošťáková

Evid. č. 5817 (Fifinka) – fena křížence, nalezena
dne 31. 3. 2019,
místo
nálezu:
u hlavního nádraží, Prostějov

INZERCE
HLAVNÍ PARTNER

GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNER

kultovní MUZIKÁL
HLAVNÍ PARTNER

COOL NEALKO

PARTNER

uvádí
VE SPOLUPRÁCI

25.–26. 5. 2019

PARTNER

ZA PODPORY

ZA PODPORY

um
à 3,3 ělec
pře 0 Kč
vst dprod
upe ej
nek
®

Divokej Bill / Tomáš Klus / Wohnout / Rybičky 48 / Xindl X

Vypsaná Xa / Mňága a Žďorp / Sto zvířat / Barbora Poláková / PSH

HUDBA/TEXTY/LIBRETO

je na
Spočítej siloty.cz
ip
www.mez

H&D, a.s. Olomoucká 37, Prostějov

Přijme

RV1900013/17

160 kapel
a divadel ?

ONDŘEJ G.

BRZOBOHATÝ

V HLAVNÍ ROLI

VOJTĚCH

DYK

Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8,
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999,
e-mail: objednavky@hdk.cz a v síti TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok.

NP_92x63_Holmes.indd 1

RV1900010/75

Marta Jandová / Kašpárek v rohlíku / Na stojáka / Richard Nedvěd / Miloš Knor

18.12.18 14:17

MISTRA/MISTROVOU
PRO ŠICÍ DÍLNU LEHKÉ KONFEKCE
POŽADUJEME:

- 7 LET PRAXE VE FUNKCI MISTR/MISTROVÁ
- MLADODŮCHODCE VÍTÁNI, NA PLNÝ ÚVAZEK
- PRACOVNÍ DOBA OD 6. 00 DO 14. 30 HODIN

scénář
S AG VA N T O F I

www.hdk.cz
Generální partner muzikálu

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

RV1900010/76

NÁSTUP: po dohodě možno ihned
PLATOVÉ PODMÍNKY: 18.000–23.000 Kč
dle plnění úkolů v kvalitě a plánu
KONTAKT: H&D, a.s. Olomoucká 37, 796 01 Prostějov,
e-mail: personal@hdas.cz, tel.: 602 574 287, paní Brablecová

RV1900918/01

v

14 SCÉN – 160 ÚČINKUJÍCÍCH

PARTNER

Partner muzikálu

WWW.PROSTEJOV.EU
KLIC_92X63_HDK_CR.indd 1
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PROGRAM NA KVĚTEN
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 18.00–19.30 – Kurz Zralý
muž a aktivní otec
Lektor: Ing. P. Mečkovský, M.A. (rodinný
poradce, otec tří synů)
7. 5. Lekce 1: Chlapec, muž a zralý
muž – Jaké je myšlení, postoje a chování
v jednotlivých stádiích rozvoje muže?
14. 5. Lekce 2: Archetypy mužské duše
– Pokud chceme zachytit podstatu muže,
musíme se zabývat čtyřmi částmi jeho duše.
21. 5. Lekce 3: Muž jako otec –
Být dobrým otcem není snadné, není
žádná škola, která by nás na otcovství
připravila.
28. 5. Lekce 4: Muž a realita života
– Život není jednoduchý a každý z nás
bojuje s časem, se vztahy a někdy i se
samým sebou. Co můžeme dělat proto,
abychom se posunuli dále?
Jen pro přihlášené, kapacita 12 osob..
Bližší informace a přihlášky:
Mgr. J. Rozehnalová, tel.: 776 347 021.
Čtvrtky 17.00–19.00 – vzdělávací
a volnočasová setkání s hlídáním dětí.

16. 5. Květy z papíru – tvořivá dílna
s E. Svobodovou
23. 5. Specifika výchovy chlapců – seminář s rodinným poradcem Ing. P. Mečkovským, M.A.
Společně s otcem tří synů projdeme úskalí
i tipy, jak zdárně vychovat kluky.
30. 5. Putování se zvířátky – oslava
Mezinárodního dne dětí
Pátky 9.00–11.45 – Kurzy cvičení rodičů s batolaty + volná herna a zahrada
24. 5.–28. 6. 2019
Přijďte se s dětmi protáhnout a zábavnou
formou působit už odmalička proti vadnému držení těla, plochým nohám apod.
VŠECHNY 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
Aktivity projektu Pro zdravou rodinu jsou
podpořeny z dotačního programu Rodina
(MPSV), dále je podpořil Olomoucký kraj
a statutární město Prostějov.
Aktivity projektu Integrační aktivity pro cizince podpořilo statutární město Prostějov
a Olomoucký kraj.

Hanácké zastavení pod záštitou náměstkyně
primátora Milady Sokolové „Co nevíte o hanáckém kroji“.
Z kolika vrstev se skládá? Jak těžké je uvázat
šátek? To vše se dozvíte 1. 6. 2019 od 17 hodin
v kavárně Café Zámek v prostějovském zámku.
Kroj modelka oblékne od spodniček až po zástěrku.
Akci doprovodí poutavé vyprávění paní Blanky
Hlávkové, o hudbu se postará Karel Kekeši.
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NÁZORY, KOMENTÁŘE
ZŠ a MŠ Jana Železného ve spolupráci s městem Prostějov,
pořádá

ICM

Změny v otevírací době ICM
V pondělí 6. května bude v ICM
Prostějov probíhat kreativní dílna – nebude možné využít přístup
na počítač.
V týdnu od 7. do 10. května bude
ICM Prostějov z provozních důvodů zavřeno.
Aktuální informace najdete vždy
na našich stránkách www.icmprostejov.cz.

„Štafeta přátelství a zdraví“,
Zdravý životní styl – projekt je realizován
za finanční podpory Zdravého města Prostějov

EU v otázkách – soutěž
ICM Prostějov letos odstartuje
tradiční soutěž Evropská unie
v otázkách v pondělí 6. května
a soutěž potrvá až do 10. června. Soutěžit mohou žáci ZŠ i SŠ
ve věku od 12 do 19 let (včetně).
Více informací k soutěži najdete
na webu www.icmprostejov.cz.

Akce plánované na květen
Procestuj Evropu, zn. hravě

Průkazy ISIC Scholar,
ISIC a ITIC

V rámci Evropského týdne mládeže zveme ve čtvrtek 2. května na herní odpoledne v ICM
(14.00–16.00 hod.). Více informací najdete na webu www.icmprostejov.cz.

Chcete využívat slevy a výhody,
které vám zajistí průkazy ISIC
Scholar (žáci), ISIC (studenti)
nebo ITIC (pedagogové) – v Prostějově, na cestách v ČR i v zahraničí? Kartu si můžete vyřídit
v ICM Prostějov, Komenského 17,
a to pouze v úterý od 12.00 do
16.00 hod. Informace o tom,
co potřebujete k vyřízení karty,  
a případné změny naší otevírací doby najdete na našem webu
www.icmprostejov.cz.

Tvořivá dílna s ICM – Růže
z papíru
Srdečně vás zveme do Kolářových sadů, kde proběhne tradiční závod družstev žáků
6. až 9. tříd základních škol. Družstva soutěží v běhu, jízdě na kolečkových bruslích a
koloběžce. Sraz bude v pátek 17. 5. 2019 v 8:30 hod.

v prostorách ICM Prostějov (studovna).

V pondělí 6. května s námi můžete
od 14.00 opět tvořit. Před blížícím se svátkem maminek budeme
vyrábět růže a další květinové dekorace z papíru. Tvoření probíhá

ARTCOM GROUP s.r.o., KONCESIONÁŘ PEUGEOT
Plumlovská 481/200, Prostějov, tel.: 702 080 113 - www.peugeotcentrum.cz
PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

NOVĚ OTEVŘENO
WWW.PROSTEJOV.EU
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Prostějov zažil tenisový svátek!
FED CUP – barážové utkání Česko–Kanada: 4 : 0
Podívejte se na fotografie setkání sportovkyň s prostějovskými dětmi a z losování, které se uskutečnilo na prostějovské radnici:

5. turnaj PŽL bez lídra soutěže….
Do pátého turnaje Prostějovské žákovské ligy, který proběhl za podpory vedení školy již tradičně v prostorách ZŠ Jana Železného v Prostějově
27. 3. 2019, nenastoupil lídr celé
soutěže Jakub Urban. Jak jsem již
uvedl v hodnocení předešlého turnaje, Jakuba ve vedoucí pozici již
nemá kdo ohrozit a svou neúčastí
tak otevřel prostor ostatním hráčům
v boji o druhé místo s možností získat maximální počet bodů. Této příležitosti se chopili všichni favorité,
a tak se špička soutěže srovnala i co
do počtu odehraných turnajů. Více
než polovina hráčů má již odehrané
alespoň 4 turnaje, které se započítávají z celkových šesti, a tak je již celkové pořadí přehledné.
Turnaj proběhl bez výraznějších překvapení, pokud nepočítáme
do jisté míry smolné výsledky Jindry
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Táborského (CMG), který nejprve
ve třetím kole ve vyrovnaném utkání
podlehl Markovi Moudrému na čas,
což ještě zopakoval i v posledním
kole s Jiřím Mikulkou (ZŠ Vrbátky).
Vítězství si nakonec odnesl Marek
Moudrý (ZŠ Jana Železného), který
jediný skončil bez porážky a pouze
v posledním kole pojistil vítězství
remízou s Petrem Novotným (ZŠ
Melantrichova). Kdyby se však Petr
místo nabízením remízy pokusil o vítězství, mohl být vítězem turnaje on
(na pomocné hodnocení) a pomohlo
by mu to i v celkovém pořadí PŽL,
neboť v posledním turnaji by mohl
zaútočit na celkovou 3. příčku ze
4. místa. Ze 7., na kterém se nachází
nyní, to bude těžší. Stejně tak Marek
Moudrý místo přijetí této remízy
by ziskem 5 bodů upevnil své zatím
2. místo v celkovém pořadí a po-

slední turnaj mohl odehrát ve větší
pohodě. Na 2. místě se umístil Jiří
Mikulka (ZŠ Vrbátky) se 4 body
a na 3. místě také se 4 body Břetislav
Štěpánek (ZŠ Vrbátky), který tak dokázal, že stejný výsledek z minulého
turnaje nebyl náhodný.
Mezi děvčaty opět nedošlo
k žádnému překvapivému vývoji a 1. skončila Zuzka Wlasáková
(ZŠ Jana Železného) před Luckou
Kvapilovou (ZŠ Melantrichova)
a Eliškou Páleníkovou (ZŠ Jana
Železného). O 1. místě se tentokrát
rozhodlo i za šachovnicí, když se
Zuzka s Luckou střetly ve druhém
kole.
Celkově je to mezi děvčaty zatím
stále nejasné, neboť Wlasáková má
stále o turnaj méně, protože nenastoupila k prvním dvěma turnajům.
V turnajích, do kterých nastoupila,

sice vede na pořadí a po posledním
zápase i na vzájemná utkání Wlasáková, nikoliv však na body. Body má
především z prvního turnaje, kterého se Zuzana nezúčastnila, Kvapilová, která právě o tyto 3 získané
body vede celkově. Rozhodne tedy
až poslední turnaj. Celkové pořadí
neohroženě vede, jak už bylo zmíněno, Jakub Urban (ZŠ Dr. Horáka)
s 18,5 bodu. Na druhé místo se vyhoupl po posledním turnaji Marek Moudrý (ZŠ Jana Železného)
s 15 bodyo pomocné hodnocení před
3. Jiřím Mikulkou (ZŠ Vrbátky), který má také 15 bodů. Bez šance na postup minimálně na třetí pozici nejsou
ani další v pořadí Táborský, Šustr
a Štěpánek, kteří mají po 14 bodech,
a jistou možnost na postup pořadím
mají i Novotný a Nejezchleba se
13,5 bodu. 
-rdPROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY
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Chtěl bych být špatným prorokem,

neboť si nejsem jistý, zda-li současný projekt rekonstrukce Plumlovské
ulice je tím nejlepším. Mé pochybnosti jsou založeny na těchto úvahách. Plumlovská ulice se má zúžit
na 7,5 m a po obou stranách mají být
podélná parkoviště. Pak keře, nová
výsadba stromů a chodník. Ulicí denně projíždělo cca 10,5 tis. aut včetně
kamionové dopravy. Jižní obchvat
na Okružní ulici není ani po mnoha
letech od jeho otevření zprovozněn

pro nákladní auta, byť se mělo tímto
obchvatem Plumlovské ulici ulehčit. Severní obchvat bude, když vše
dobře půjde, cca za 2 roky. Myslím
si, že zúžení páteřní ulice v kontextu
s podélnými parkovišti způsobí při
této hustotě provozu obrovské problémy. Bez problémů určitě neprojedou hasiči s těžkou technikou či
sanitky – nebude kam uhnout. Auta
odbočující vlevo a dávající přednost protijedoucím vozidlům budou
za sebou nechávat řadu vozidel, protože nebude možno odbočující auto
zprava objet. Na podélná parkoviště
se zpravidla couvá, a to už si vůbec
nedovedu představit, jak se bude
z parkujících aut vystupovat - do vozovky či do zeleně na opačné straně?
Co když budou v autě děti či kočárek, to se bude chodit mimo přechody, když nebudou volná místa přímo
u domu? Údajně je celoevropský

trend zužování komunikací v průtahu obcí. Čím užší komunikace, tím
z psychologického hlediska řidiči
pomaleji jedou. Bojím se, abychom
tento psychologický fakt nevylepšili
tím, že auta budou spíše stát. Vzpomínám si, že část ulice Plumlovské,
mezi obch. centrem Haná a restaurací U Koníčka, byla v listopadu roku
2014 revitalizována a položen nový
asfaltový koberec. To už je po své
životnosti? Asi bude škoda ho po necelých 5 letech znovu budovat.
Věřím však, že projektanti, odborníci na dopravní projekty mají
vše dobře spočítáno, příslušné odbory města s občany ulice Plumlovské
všechny jejich připomínky vyslechli
a do projektu zapracovali, mé pochybnosti vyvrátí a já budu v tomto
případě tím špatným prorokem.
Ing. Petr Kousal, předseda
Klubu KDU-ČSL

při Gymnáziu Jiřího Wolkera, Husovo nám. 94 (vchod z ulice Winklerova), Prostějov

14. SEZÓNA, KVĚTEN 2019

Zahájení 14. sezóny Divadla Point
v novém prostoru na Husově nám. 94
Vystoupí známé osobnosti Divadla
Point a jejich hosté. Nebude nouze o džbery plné humoru a džbány
písní. Další nádoby vám naplníme
tancem a vším, co od nás očekáváte. Nebude chybět ani Divadélko
Domeček vidomost ze světových
metropolí.
Vystupují: Miroslav Ondra, Vítězslav Lužný, Nina Horáková, Martina F. Smékalová, Jakub Hyndrich,
Lukáš Kameníček, Jan Šprynar, Jakub Mojžíš Krejčí, Divadlo Pointík,
Twirly Girly Pointy, Hurikán Charlie
a další.

Pátek 10. května v 19 hodin
V. Klimáček MILUJU SVŮJ MOBIL
– I. premiéra

Komedie s podtitulem Americká jízda o ne/komunikaci s okolím i světem jako následek života s technikou
a na sociálních sítích místo reálného
života se skutečnými lidmi.
Hrají: Martina F. Smékalová, Vítězslav Lužný, Jakub Mojžíš Krejčí, Jan Šprynar, Lukáš Kameníček
a Aleš Procházka
Režie: Jakub Hyndrich

Pátek 17. května v 19 hodin
V. Klimáček MILUJU SVŮJ MOBIL
– II. premiéra
Pátek 31. května v 19 hodin
B. Thomas CHARLEOVA TETA
Klasická komedie v nejnovějším provedení další generace Divadla Point.
Jak vybruslit ze situace, kdy je k obědu pozvána brazilská teta a zrovna
není žádná dáma po ruce? Dokážou

si s tím poradit tři oxfordští studenti
a pomůže jim to k tomu, aby získali srdce svých vyvolených? A jak to
zkomplikuje rozzuřený strýček?
Brazílie? Kde to je? Káva, samba,
karneval!!!
Hrají: Martin Tabery, Martin Osladil, Ondřej Kučera, Vojtěch Kůrka,
Martin Dobeš, Adam Špičák, Magdaléna Májková, Vojtěch Palatý, Lucie Tesařová, Kristina Hlavinková,
Aneta Dobrovolná, Tereza Rozkošová, Denisa Kopecká a další
VYBUDOVÁNÍ NOVÉHO DIVADELNÍHO PROSTORU A VZNIK
NOVÝCH PŘEDSTAVENÍ PROBĚHLY ZA FINANČNÍ PODPORY OLOMOUCKÉHO KRAJE,
STATUTÁRNÍHO MĚSTA PROSTĚJOVA, GYMNNÁZIA JIŘÍHO WOLKERA A SPOLEČNOSTI
GAUDEAMUS, o.p.s.

MORAVSKO-SLEZSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE, REGIONÁLNÍ POBOČKA PROSTĚJOV
vás všechny srdečně zve na přednášku Ing. Františka Hynka a P. Pavla Šíry, Mgr.

„Co jsme viděli v Austrálii“

Přednáška proběhne v budově CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově, Komenského 17 ve středu 22. 5. 2019 od 17.30 hod.
Se všemi příznivci a přáteli naší akademie se na vaši návštěvu za výbor regionu těší Daniela Tobolová.

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

v chrámu
sv. Jana Nepomuckého
„u Milosrdných“ v Prostějově
25. května 2019 v 18:30 hod
Účinkuje:
Daniel Knut Pernet (Praha)
varhany
vstupné dobrovolné

CENTRUM PRO RODINU
PROSTĚJOV z.s.
Nám. J. V. Sládka 2, 796 04 Prostějov-Krasice,
http://prostejov.
dcpr.cz/, cprprostejov@ado.cz, tel.
608 228 464

MATEŘSKÉ CENTRUM
každé pondělí v 9–12 hod

PRVNÍ ŠKOLIČKA

DIVADLO POINT
Úterý 7. května v 19 hodin
ROZSVĚCENÍ SVĚTEL

5. benefiční koncert
pro záchranu varhan

každé úterý a čtvrtek od 8.30 do
11.30 hod.
PŘIJÍMÁME NOVÉ DĚTI.
Zveme maminky a jejich dcery
ve věku 8–13 let na víkendový pobyt

„MÁMA A JÁ“
Termín: 31. 5.–2. 6. 2019
Místo pobytu: Annaberg u Bruntálu
Pro přihlášení vyplňte tento formulář: 1url.cz/TMl5a
kontakt: cprprostejov@ado.cz
V rámci týdne pro rodinu pořádáme

„TURNAJ DESKOVÝCH HER“
Kdy: 11. 5. 2019 od 14 do 19 hodin
Kde: Centrum pro rodinu Prostějov,
nám. J. V. Sládka 2, Prostějov – Krasice
Více informací u Bc. Blanky Neckařové, tel.: 608 228 464 nebo e-mailem
na adresu: cprprostejov@ado.cz.
V případě vašeho zájmu o některou z nabídek se můžete přihlásit u Bc. Blanky Neckařové, tel.:
608 228 464 nebo e-mailem na adresu: cprprostejov@ado.cz.
Programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV ČR,
Olomouckým krajem a městem Prostějov.
Aktivity projektu Rodina, tam vše
začíná jsou podpořeny z dotačního
programu RODINA A OCHRANA
PRÁV DĚTÍ MPSV, Olomouckým
krajem a městem Prostějov.
WWW.PROSTEJOV.EU
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Prostějov a domácí hospicová péče
Hnutí Na rovinu! mělo
jako jediné
ve svém volebním programu rozvoj
domácí hospicové péče
v Prostějově.
Proč
jsme
tohle téma zdůrazňovali před
volbami a klademe na ně důraz
i nyní?
V Česku umírá ročně přibližně 110 tisíc lidí a zhruba 70 %, tj.
77 tisíc, z nich v nemocnicích.
Průzkumy nicméně ukazují, že
80 % lidí si přeje zemřít doma
v kruhu svých blízkých, a nikoliv v anonymním prostředí nemocničních zařízení. To umožňuje specializovaná paliativní
péče – tzv. domácí hospic. Jde
o komplexní péči zaměřenou
na zmírnění bolesti a utrpení jak
samotných pacientů, tak na podporu blízkého okolí.

Na území města Prostějova
v současné době působí jen jedna
služba tohoto typu, kterou je nestátní zdravotnické zařízení „Nejste sami“ se sídlem v Olomouci.
Co je obsahem a kolik péče
o umírajícího pacienta stojí, nám
přiblížila ředitelka mobilního
hospice Kateřina Tichá: „Výkony
domácí paliativní péče, které hradí pojišťovny, představuje částka
1152 Kč/den, respektive 1452 Kč/
den pro pacienta se závažnými
symptomy. Tyto úhrady však nepokryjí celkové náklady. Je nutné
hradit kompletní péči, veškeré
léky, zdravotnický materiál a přístroje. Musíme zajistit mzdové
prostředky na nepřetržitou pohotovost lékaře, sestry i celého dalšího multidisciplinárního týmu.
Součástí je i pravidelná denní
návštěva sestry (min. 1x denně),
vizita lékaře. K tomu všemu ještě
cestovné, které také není malé.“
V minulém roce pracovníci
z hospice „Nejste sami“ pečova-

li v našem městě o 12 pacientů.
Náklady na službu se vyšplhaly
na částku 478 tisíc Kč. Úhrada z pojišťoven činila 328 tisíc Kč. Chybělo
tedy 150 tisíc Kč. Celkem 100 tisíc
Kč poskytlo po dlouhé diskusi v zastupitelstvu město Prostějov. Zbývajících 50 tisíc Kč tak bylo nutné
nalézt z jiných zdrojů – darů a dotací. Krajský úřad poskytl částku
250 tis. Kč pro 72 pacientů z celého
kraje, tj. 3,5 tis. na pacienta. Chybí
stále 10 tisíc.

Předpoklad je, že v letošním
roce bude počet doprovázených
pacientů z Prostějova narůstat.
Bude tedy potřeba mnohem více
peněz než v uplynulém roce. Kolik bude město Prostějov ochotno
poskytnout letos?
Článek upraven a zkrácen, více na:
http://prostejovnarovinu.
cz/938/prostejov-a-domaci-hospicova-pece/plná verze
Aleš Matyášek
hnutí Na rovinu!

šířkou stávajících pozemků (polních
cest) v majetku města. Na jednání
zastupitelstva 19. 2. 2019 jsme navrhovali zařadit na program jednání
bod Výkup pozemků pro zelený pás
na jihu města. Musíme s politováním
konstatovat, že zařazení tohoto bodu
(a tedy i otevření diskuse k tomuto
tématu) podpořili hlasováním pouze
členové uskupení Na rovinu!, Změna
pro Prostějov, KDU-ČSL a SPD, což
na zařazení bodu na program jednání
nestačilo. Přesto budeme i nadále vy-

víjet tlak na vedení města, aby začalo
pro zelený pás mezi Brněnskou ulicí
a Domamyslicemi vykupovat pozemky. Zatím se totiž v této části města
vykupovaly pozemky pouze pro novou průmyslovou zónu.
Rádi si přečteme vaše zajímavé
osobní zkušenosti s přidělováním
městských bytů i nápady, o které
byste se rádi podělili. Napište nám
na info@prostejovnarovinu.cz
Petr Ošťádal, Tomáš Peka
(Na Rovinu!)

Hospodaření s městskými byty
Funkční bytovou politiku považujeme v hnutí Na rovinu! za předpoklad rozvoje města. Proto usilujeme
o spravedlivé a transparentní nakládání s městskými byty, včetně zvyšování počtu obecních bytů. Máme
mimo jiné v úmyslu dosáhnout toho,
aby byl anonymizovaný pořadník
žadatelů o přidělení městského bytu
snadno dostupný na internetu a aby
si mohl každý žadatel o městský byt
kdykoliv ověřit svoji pozici v pořadníku a zjistit, ve které fázi schvalování se jeho žádost nachází (případně
s jakým výsledkem).
Abychom si byli jisti kvalitou
dokumentů, podle kterých Domovní správa Prostějov s byty nakládá,
požádali jsme Ministerstvo vnitra
o přezkum jejich zákonnosti. Tyto
dokumenty jsou rovněž důležitým
podkladem pro jednání Komise bytové a Komise sociální a zdravotní
Rady města Prostějova. Ministerstvo vnitra reagovalo na náš dotaz
velmi rychle. Bohužel nám sdělilo,
že předložené dokumenty mohou
obsahovat skutečnosti, které zakládají vážnější pochybnost o jejich
platnosti a zákonnosti! Z tohoto
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důvodu bylo přerušeno 7. 3. 2019
jednání Bytové komise do doby, než
Ministerstvo vnitra provede podrobnou analýzu dokumentů.
Zelený pás na jihu města
Zelený pás na jihu města by měl
tvořit protiváhu biokoridoru Hloučela. Veřejná zeleň, která plní nejen
funkci ekologickou (kompenzace
nepříznivých vlivů prostředí), ale
i rekreační, je na jižním okraji města
zastoupena nedostatečně. O záměru
rozšiřování ploch zeleně se zmiňuje
Územní plán, Akční plán zlepšování kvality ovzduší schválený v roce
2017 a Akční plán Strategie rozvoje
zeleně na rok 2016 a 2018. (Povinnost zpracovat Akční plán zlepšování kvality ovzduší mají ta města,
která náleží do oblastí se zhoršenou
kvalitou ovzduší způsobenou polétavým prachem se zrny menšími než
10 mikrometrů. Při krátkodobém vystavení jeho vlivu dochází k podráždění dýchacích cest a častějším infekcím, při dlouhodobém pak k rozvoji
vážných onemocnění dýchacích cest.)
Výsadba stromů v jižní části města je
však podle odborů magistrátu limitována vlastnictvím pozemků a také
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Smart city, smart home – abyste rozuměli vašim dětem

I v Prostějově lze poslední dobou
slyšet termín smart city. Dokonce se  
dostal i do názvu jedné komise města. Doma jste možná zase zaslechli
jinou variantu, smart home. Pojem
smart phone raději nekomentuji,
s ním má pozitivní nebo negativní
zkušenosti snad každý. Ale co to
vlastně je? Nejjednodušší definice
by zřejmě zněla, že se jedná o (elektronického) asistenta, který vám poskytuje, většinou na dálku, nějaké
informace nebo koná nějakou požadovanou službu. Když už probírám

termíny, nemohu nezmínit trochu
tajemný IoT (čti „ajoutý“) neboli
Internet of Things. Český překlad
je Internet věcí. Jedná se o různá
zařízení, domácí spotřebiče, řídicí
prvky, ale třeba i automobily, které
jsou navzájem propojeny přes internetovou síť a mohou spolu komunikovat a spolupracovat. Ve své podstatě jsou všechny dříve definované
názvy jedním a tím samým, lišícím
se pouze poskytnutým rozsahem
služeb. Lze oprávněně namítnout,
že chytrý dům nemusí být nutně napojen na internet nebo telefonní síť.
Například již zabezpečovací systém
činí dům díky senzorům a centrální jednotce samostatně inteligentním. Ovšem bez tohoto napojení
neposkytne informaci o narušení
dál a nevyužijete všechny jeho dostupné funkce. Dovolím si parafrázi
slavnějšího výroku, prostě zařízení,
které není na internetu, jako by nebylo.

Zpět ke smart city. O něm se toho
napsalo již hodně, od inteligentních
popelnic, které si samy řeknou o vyvezení, až po řídicí systém dopravy,
který vyhodnocuje provoz ve městě
a podle něj buď nastavuje prodlevu na semaforech, nebo ji rovnou
odklání. Zde si dovolím odbočku
do dopravy ke kruhovým objezdům.
Při malém provozu napomáhají
plynulosti a jsou i bezpečnostním
prvkem. Při velkém provozu, jak je
vidět ráno na kruhovém objezdu
na Petrském náměstí nebo aktuálně
na Plumlovské ulici u Billy, mohou
být i brzdou. Z pohledu smart city
ale žádné smysluplné řízení dopravy
podle aktuálního stavu nelze provést. Bude zajímavé sledovat, kam se
tento trend bude ubírat v Prostějově
dál. Za SPD nás v této oblasti zastupuje pan Jan Tabery a věřím, že veškeré kroky budou ke spokojenosti
občanů. Je tenká hranice mezi potřebnou bezpečností a šmírováním

soukromí, mezi tím, kdy smart city
bude sloužit a kdy již může omezovat
svobodná rozhodnutí občanů.
V poslední části se chci krátce věnovat smart home, což je, jak jsem
psal v úvodu, v podstatě domovní
automatizace. Mimo zabezpečovacích a kamerových systémů to jsou
především takové drobnosti, jako je
automatické vytápění, zavlažovaní
zahrady, větrání skleníku a další. Důležité je, že lze tyto činnosti ovládat
pohodlně na dálku, pomocí mobilního telefonu. Jejich rozsah a možnosti jsou neomezené a záleží jen na vaší
fantazii. Jen si to uvědomit. Vím
o automaticky řízené udírně, filtraci
bazénu, jinde se pomocí arduina, což
je varianta minipočítače, řídí životní
prostředí v teráriu. Právě arduinu
chci krátce věnovat i některý další
příspěvek. Mějte šťastnou ruku při
realizaci nápadů.
Ing. Pavel Dopita, LL.M., MBA,
zastupitel za SPD

INZERCE

MAMOCENTRUM

Na bezplatné preventivní
mamografické vyšetření má
jednou za dva roky nárok
každá žena ve věku od 45 let.

Přestěhovali jsme se ze Spea na novou adresu
Na Šibeníku 941/1, Olomouc

Jak se k nám objednat?

PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY

RV1900592/02

EUC Klinika Olomouc
www.eucklinika.cz/olomouc
+420 722 227 558

• Nový mamograf s minimální
radiační zátěží
• Preventivní ultrazvuk
• Mamární poradna v budově
• Bezplatné parkování
• Bezbariérový přístup

WWW.PROSTEJOV.EU
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RV1900803/01

Lékárna Mamed Prostějov
60+60
100 ml
50 tbl

299 Kč

195 Kč

79 Kč
50 tbl

89 Kč

 klientské karty
 internetový obchod www.aaaleky.cz

90 cps

 lékárna se širokým sortimentem a příznivými cenami

165 Kč

199 Kč

 obuv Santé
 Sunar lékárna

12 tbl

 Rabenhorst bio-šťávy
Akční ceny produktů platné od 1. 5.–31. 5. 2019.
Platí do vyprodání zásob.

50 g

24 pastilek

76 Kč

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

100 tbl

139 Kč

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

www.aaaleky.cz

209 Kč

259 Kč

529 Kč

RV1802030/04

 kosmetika Avene, A-derma, Bioderma, Ducray,
La Roche-Posay, Nuxe, Vichy

159 Kč

40 tbl

