ČTVRTEK 24. ZÁŘÍ 2015 - ČÍSLO 224
INZERCE

CENA 16 KČ

PROSTĚJOVSKÝ

OD ČTVRTKA
24. ZÁŘÍ

BANÁNY

1 kg
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-16%

Příloha Deníku

Zachránil dítě
z plamenů ... 2

Kde leží v Česku
... už dnes
tundra

2990

Nabídka zboží platí do 27. 9. 2015
nebo do vyprodání zásob.

Prostějov zřejmě povede žena
Na post primátora města bude kandidovat první náměstkyně Alena Rašková. Zastupitelé rozhodnou 5. října
MICHAL SOBECKÝ

Prostějov – Prostějovská koalice už má kandidáta na funkci primátora. Poprvé by v čele města mohla usednout žena, všechna tři uskupení totiž
vyslovila podporu dosavadní
první náměstkyni primátora
Aleně Raškové.
Ta měla dosud na starosti

sociální oblast a dopravu. Na
jejím jméně se například podle Jiřího Pospíšila shodlo hnutí PéVéčko.
„Hnutí bude podporovat
návrhy našeho koaličního
partnera, podpora je jednomyslná,“ uvedl pro Deník.
Společně s představiteli několika dalších koaličních i
opozičních stran dává lídr Pé-

Véčka důraz na vítěze posledních komunálních voleb.
„Post dle koaliční dohody patří vítězi voleb, k jiné dohodě
nedošlo,“ sdělil na otázku, zda
hnutí neuvažovalo o tom, že
by zkusilo prosadit svého
kandidáta.
„Troufám si předjímat, že
pokud dojde k nominaci paní
doktorky Raškové, bude mít

plnou podporu zastupitelů
zvolených za KSČM,“ řekl také lídr prostějovských komunistů Jaroslav Šlambor.
K podpoře Aleně Raškové
se vyjádřila také Hana
Naiclerová z opozičního hnutí ANO. „V klubu jsme o tom
zatím nemluvili. Myslím ale,
že ČSSD má jako vítěz voleb
právo na primátora,“ uvedla

Hana Naiclerová, která se vyjádřila i k osobě Aleny Raškové. „Má mou podporu. Podle mě dobře nahradí v primátorské funkci Miroslava
Pišťáka,“ dodala představitelka hnutí, které v loňských
komunálních volbách bylo v
Prostějově druhým nejúspěšnějším.
Pokračování na straně 3

ŽENISTÉ CVIČNĚ STAVÍ HUMANITÁRNÍ TÁBOR NA LIBAVÉ

Dobrá zpráva
Získejte lístky na
Alexandrovce
Máme pro vás dva lístky na vyhlášený koncert Alexandrovci
s nejlepšími ruskými pěveckými sólisty, vynikajícími
hudebníky i špičkovými tanečníky. Turné k příležitosti
70. výročí osvobození a ukončení druhé světové války se
koná 12. října 2015 v Olomouci
a 13. října 2015 ve Zlíně. A jak
vstupenky získáte? Je to jednoduché. Když si na tři měsíce
předplatíte regionální Deník,
jako dárek
dostanete dvě
vstupenky na představení
souboru Alexandrovci, kde
budou exkluzivními hosty Helena Vondráčková a Michaela
Nosková. Nemusíte nic složitě
vyřizovat, stačí, když zavoláte
naší kolegyni Lucii Hubáčkové na telefonní číslo 724 222 338
nebo jí napíšete na e-mail lucie.hubackova@denik.cz, ona
už za vás vše zařídí. Neváhejte,
máme několik posledních
vstupenek.
(red)

V pražském Klementinu byla tento
den naměřena nejvyšší teplota
v roce 1866 (25,5 °C) a nejnižší
v roce 1889 (1,6 °C).

PROVĚRKA NA MIGRANTY. Pokud by záchytná a ubytovací centra resortu vnitra nestačila pro přijetí většího počtu běženců, prověřuje armáda připravenost pro pří-

15224

pad nezbytné výstavby vojenské humanitární základny. Tábor pro 450 lidí od včerejška budují ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá příslušníci 153. ženijního praporu z Olomouce. (tau) Foto: Deník/Jiří Kopáč
9 771801 984011

LIDÉ V OLOMOUCKÉM KRAJI VYTŘÍDÍ ROČNĚ
TISÍCE TUN BIOODPADU
OLOMOUC

1. polovina roku 2014: 2346 tun
1. polovina roku 2015: 2153 tun

PROSTĚJOV

Rok 2014:
1. polovina roku 2015:

PŘEROV

DAGMAR MÁLKOVÁ

842 tun
460 tun

Rok 2014: zkušebně 500 tun
1. polovina roku 2015: 2500 tun

Města bioodpad většinou dodávají soukromým kompostárnám. Náklady za zpracování tuny bioodpadu jsou podstatně
nižší, než je jeho uložení na skládce.
ZDROJ: ČTK

Na sídlišti E. Beneše přibyly
hodiny s bezpečnostním hlásičem

INFOGRAFIKA: DENÍK/JAN LAKOMÝ

Prostějov – U dětského hřiště
na sídlišti E. Beneše bude o něco bezpečněji. Občanské sdružení Přijdu včas včera představilo dětem ze základních
škol další bezpečnostní hodiny s hlásičem, které umějí přivolat policii nebo záchrannou
službu.
„Podařilo se nám vyrobit
multifunkční hodiny pro děti.
Skládají se ze tří částí. Nahoře
je zastřešený ciferník a pod
ním se nachází bezpečnostní

hlásič. Děti v nouzi zmáčknou
buď jedno, nebo druhé tlačítko a okamžitě se tak dovolají
na policii či záchrannou službu.
Ve spodní části hodin se pak
nachází odpadkový koš,“ vysvětlila předsedkyně sdružení
Přijdu včas Jana Kostelníková, která za nápadem originálních hodin stojí.
Školáci si poprvé vyzkoušeli telefonát na pobočku policie a byli poučeni o zásadách
nouzového volání. Po krátkém představení projektu se

děti pobavily v připravených
soutěžních disciplínách. „Už
od první třídy děti učíme, jak
správně telefonovat na linky
tísňového volání, a varujeme
je před zneužíváním těchto čísel,“ řekla učitelka ze základní školy E. Valenty Alena Matiášková.
„Jsem moc rád, že touto cestou zvyšujeme bezpečnost na
veřejných místech. Nemusejí
to být jen děti, které využijí
hlásiče,“ uvedl patron projektu Hynek Blaško.
Pokračování na straně 3

ON-LINE
ROZHOVOR

s mluvčí Českých drah

KATEŘINOU ŠUBOVOU
Ptejte se již nyní

► Odpovídat vám bude
DNES
od 13 do 14 hodin
www.prostejovskydenik.cz

INZERCE

8/10 Nazareth v Plzni
Skotská rocková legenda na jediném podzimním koncertě v ČR!
Vstupenky v obvyklých předprodejích nebo www.mestanska-beseda.cz
1001173943_E

1001099983_I

Příběhy rodáků
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