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MODERNÍ BYTY
BYDLET A ŽÍT U PARKU

www.jhreal i ty.cz

zahájení prodeje bytů
v BŘEZNU 2021

608 805 659
582 341 705

moderní byty 2+kk až 4+kk
garážové stání v suterénu
vysoký standard vybavení bytů
krásná lokalita u parku
autobusová zastávka 
a cyklostezka před domem
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Informace z města

Vážení občané,
následující měsíce letošního roku budou opět 

ve znamení covidu, tentokrát bude zřejmě hlav-
ním tématem očkování. V  aktuálním vydání 
Prostějovských radničních listů najdete rady, jak 
co nejsnáze zaregistrovat naše nejstarší seniory, 
kteří jsou nejohroženější skupinou našich oby-
vatel. Kromě předávání informací poskytnutých 
státem se naše město snaží být samo aktivní 
a radí seniorům, případně jejich blízkým, na te-
lefonních linkách obsluhovaných pracovníky od-
boru sociálních věcí. Kdo potřebuje další pomoc, 
za tím vyrážejí kolegové z magistrátu a registrují 
naše obyvatele k očkování přímo v jejich bydlišti.

Pokud se vás první vlna podávání vakcíny 
týká, určitě se zaregistrujte, případně požádej-
te o pomoc blízké nebo město. Jsme připraveni 
vám vyjít maximálně vstříc. Pokud by se ukáza-
lo, že zájem našich obyvatel přesahuje možnosti 
sociál ního odboru, jsem připraven vydat pokyn, 
aby se do této terénní práce zapojili další zaměst-
nanci magistrátu. Covid je závažné onemocnění 
a není na místě je podceňovat.

Prostějov se také připravuje na zřízení očko-
vacího centra pro město i jeho okolí. Spolupra-
cujeme s Olomouckým krajem, který má celou 
věc na starosti. Vytipovali jsme budovu „Kaska“, 
které svými prostorami splňuje podmínky oč-
kovací strategie a můžeme v jeho okolí vyčlenit 
dostatek parkovacích míst. Podávání vakcí-
ny v centru by podle prvních plánů mělo začít 
v  březnu a  potrvá několik měsíců. Věřím, že 
v Prostějově tato náročná akce proběhne pokud 
možno bez problémů a společně vše zvládneme.
 Mgr. František Jura

 primátor

Sloupek primátora 
Františka Jury
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Město Prostějov spouští 
projekt pomoci seniorům, 
kteří se potřebují zaregist-
rovat na očkování proti one-
mocnění covid-19. V první 
fázi jsou jim k dispozici pra-
covníci odboru sociálních 
věcí. Pokud by to nestačilo, do 
akce se zapojí i další zaměst-
nanci magistrátu.

Senioři potřebující asistenci 
při vyplňování formulářů se 
mohou obrátit na telefonní lin-
ky 605 162 963 a 605 236 431, 

které město zřídilo už loni na 
jaře. Pracovníci magistrátu jim 
na nich poradí a pomohou pro-
jít celým procesem registrace. 
Komu nebude konzultace po 
telefonu stačit, toho zaměst-
nanci města navštíví osobně. 
„Část našich spoluobčanů 
pochopitelně nemá potřebné 
vybavení, případně nepracují 
s počítačem a internetem. Další 
jsou imobilní. Některým určitě 
pomohou například příbuz-
ní, ty ostatní ovšem rozhodně 

nenecháme na holičkách,“ říká 
primátor František Jura.

Zaměstnanci radnice budou 
mít notebooky a další potřebné 
vybavení a v případě potřeby ope-
rativně vyrazí přímo do terénu, 
aby seniorům pomohli například 
u nich doma. „Pro začátek budou 
připraveni pracovníci odboru so-
ciálních věcí. Když se ukáže, že je 
poptávka větší, jsem připraven 
vydat pokyn, aby se k nim přidali 
další kolegové z jiných odborů,“ 
dodává primátor Jura.

Prostějov pomůže seniorům
s registrací na očkování

První miminko obdarováno
Primátor města Prostějova 

František Jura a  náměstkyně 
Milada Sokolová předali v pon-

dělí 18. 1. 2021 dárečky rodičům 
prvního letošního prostějovské-
ho miminka.

Tím je holčička jménem Elenka, 
která přišla na svět v prostějovské po-
rodnici 3. 1. 2021.

Informace pro občany 85+
S registrací na očkování proti onemocnění covid-19
vám mohou pomoci zaměstnanci magistrátu města.

☎ Volejte krizové linky 605 162 963 a 605 236 431 ☎
Mobilní krizové linky jsou v provozu každý den 8.00 – 18.00 hodin

Můžete kontaktovat také konkrétní pracovníky.

Bc. Vladislava Dvořáková 582 329 340   I   Mgr. Marcela Zacpalová 582 329 549 
Jana Novotná, DiS., 582 329 308   I   Mgr. Jana Šímová 582 329 318   I   Mgr. David Navara 582 329 

307   I   Eva Dvořáková 582 329 311   I   Alena Horáková, DiS., 582 329 303

Pokud chcete přijít osobně, najdete nás v budově Školní 4 (naproti kina) ve 2. patře. 
Vezměte si s sebou občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny a mobilní telefon. 

V případě závažných zdra votních komplikací mohou naši pracovníci 
provést vaši registraci v místě vaše ho bydliště.
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Informace z města

Správce poplatku, Fi-
nanční odbor Magistrátu 
města Prostějova, sděluje 
všem poplatníkům, že Za-
stupitelstvo města Prostě-
jova na svém zasedání dne 
08.  12.  2020 vydalo novou 
obecně závaznou vyhlášku 
o místním poplatku za uží-
vání veřejného prostranství 
(dále jen „OZV“), s  účin-
ností od 01. 01. 2021.

Účelem tohoto místního 
poplatku je především re-
gulace zvláštního užívání 
veřejného prostranství de-
finovaného v  § 34 zákona 
o  obcích (např.  náměstí, 
ulice, parky, veřejná zeleň). 
Předmětem poplatku je pak 
pouze zvláštní užívání uve-
dené v  § 4 zákona o  míst-
ních poplatcích, a to:

• provádění výkopových 
prací,

• umístění dočasných staveb 
a  zařízení sloužících pro 
poskytování prodeje a  slu-
žeb,

• umístění stavebních nebo 
reklamních zařízení,

• umístění zařízení cirkusů, 
lunaparků a jiných obdob-
ných atrakcí,

• umístění skládek,
• vyhrazení trvalého parko-

vacího místa,
• užívání tohoto prostran-

ství pro kulturní, sportovní 
a reklamní akce,

• užívání tohoto prostranství 
pro potřeby tvorby filmo-
vých a televizních děl.

Nová OZV nahrazuje sou-
časnou obecně závaznou vy-
hlášku č. 9/2012 a nově je její 
přílohou i  grafická mapa 
znázorňující zpoplatněná 
veřejná prostranství a  jejich 

rozdělení do I. až III. zóny.
Dále je nově zavedena 

jednotná sazba za umístění 
stavebních zařízení, za pro-
vádění výkopových prací 
a umístění skládek, pro dlou-
hodobější zábory veřejného 
prostranství jsou nyní za-
vedeny i  měsíční i  půlroční 
sazby.

Největší změnou v  této 
nové OZV je navýšení míst-
ního poplatku za trvalé vy-
hrazené parkovací místo:

V  I. zóně činil poplatek 
5.000 Kč, nyní je navý-
šen na dvojnásobek, tj.  na 
10.000 Kč,

ve II. zóně činil 4.000 Kč, 
nyní je navýšen na 8.000 Kč,

III. zóna byla zpoplat-
něna částkou 3.000 Kč, 
nyní občané města zaplatí 
6.000 Kč.

Navýšení sazby je jednak 
z  důvodu větší regulace vy-
hrazených trvalých parko-
vacích míst a dále také z dů-
vodu, že město Prostějov již 

10 let poplatek nenavyšovalo.
Se srovnatelnými městy má 

město Prostějov, i  přes toto 
navýšení, stále nejnižší sazbu.

Toto opatření se nijak ne-
dotkne držitelů průkazu ZTP 
a ZTP/P. Ti tento poplatek ze 
zákona neplatí.

Poslední významnou no-
vinkou je osvobození orgánů 
veřejné moci a organizací za-
ložených městem od platby 
místního poplatku za trvalé 
vyhrazené parkovací místo 
(v  OZV je uveden taxativní 
výčet).

Finanční odbor MMPv 
dále upozorňuje na často 
opomíjenou skutečnost:

V  případě, že fyzická 
nebo právnická osoba bude 
užívat veřejné prostranství 
ke zvláštnímu účelu, musí 
si nejprve vyřídit povolení 
na Odboru dopravy MMPv 
(v  případě záboru pozemní 
komunikace) nebo podepsat 
smlouvu o  zvláštním užívá-
ní veřejného prostranství na 

Odboru správy a údržby ma-
jetku města MMPv (v přípa-
dě veřejné zeleně).

Po obdržení souhlasu se 
zvláštním užíváním veřejné-
ho prostranství je každý po-
vinen ohlásit zahájení tako-
vého užívání na Finančním 
odboru MMPv (vyplněním 
formuláře k  ohlášení užívá-
ní veřejného prostranství) 
a  současně uhradit i  místní 
poplatek za tyto zábory (ho-
tově na pokladně MMPv, 
bezhotovostním převodem), 
případně uplatnit nárok na 
osvobození, jestliže se dle 
zákona či OZV na něj osvo-
bození vztahuje.

Závěrem si dovolujeme 
upozornit všechny občany 
města, že zábory veřejné-
ho prostranství budou od 
Nového roku přísněji kont-
rolovány strážníky městské 
policie. Budou nastaveny 
nové kontrolní mechanis-
my, strážník městské po-

licie přímo na místě zjistí, 
zda je užívání veřejného 
prostranství povoleno Od-
borem dopravy MMPv, 
příp.  je uzavřena smlouva 
s  Odborem správy a  údrž-
by majetku města MMPv, 
a  dále zda je užívání veřej-
ného prostranství ohlášeno 
a  zaplaceno na Finančním 
odboru MMPv.

Při neoprávněném užívá-
ní veřejného prostranství 
hrozí dle zákona o některých 
přestupcích pokuta až do 
výše 50.000 Kč a  v  případě 
opakovaného neoprávněné-
ho záboru pokuta až do výše 
75.000 Kč.

Nová OZV bude přístup-
ná občanům na webových 
stránkách: www.prostejov.
eu/občan/právní předpisy 
města/obecně závazné vy-
hlášky a nařízení.

 Finanční odbor 
 Magistrátu města 
 Prostějova

Město Prostějov vydalo novou obecně závaznou vyhlášku 
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Řadu let neupravovaný 
poplatek za trvale vyhrazené 
parkovací místo se v Prostě-
jově od Nového roku změnil. 
Rozhodlo o tom Zastupitel-
stvo města Prostějova.

Tento typ poplatku zůstá-
vá i přes zvýšení v porovnání 
s  dalšími městy mimořádně 
nízký. Například v první zóně 
platí obyvatelé Prostějova 
méně než polovinu sazby, se 

kterou musejí počítat obča-
né Přerova, Kroměříže nebo 
Opavy. V případě města Olo-
mouce je rozdíl ještě propast-
nější.

Pro město Prostějov je 
parkování důležitým téma-
tem. Kromě úpravy poplatků 
společně s  firmou FCC při-
pravuje také nový informač-
ní a navigační systém a další 
změny.

Parkování: Prostějov zůstává mimořádně levný
Město I. zóna II. zóna III. zóna

Olomouc 45.600,00 16.800,00 7.200,00

Přerov 24.000,00 12.000,00 7.500,00

Kroměříž 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Bruntál 25.000,00 8.000,00 -------------

Opava 24.000,00 12.000,00 6.000,00

Prostějov (od 1. 1. 2021) 10.000,00 8.000,00 6.000,00
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Informace z města

Město Prostějov v  příš-
tích týdnech rozhodne, 
jakou cestou půjde dál při 
rekonstrukci Kulturního 
a společenského centra. Na 
výběr má tři varianty, které 
pro něj vypracovali odbor-
níci. Již nyní o nich vedení 
města jedná se zastupitel-
skými kluby. Právě zastupi-
telstvo by mělo na svém za-
sedání 23. února o celé věci 
definitivně rozhodnout. 

„Vybíráme si ze tří va-
riant řešení. První je mi-
nimalistická a  počítá jen 
s  nejnutnějšími opravami. 
Druhá řeší současný stav 
technického zařízení budo-

vy a podstatné změny nutné 
pro další využívání centra 
k  jeho účelům. Tou třetí je 
pak generální rekonstruk-
ce,“ říká náměstek primáto-
ra zodpovědný za investice 
Jiří Rozehnal.

Vedení města se přiklání 
ke druhé variantě. Ta kalku-
luje s náklady ve výši zhruba 
200 milionů korun. „Díky ní 
by naše Kasko mohlo slou-
žit městu Prostějovu další 
desítky let,“ uvádí primátor 

František Jura. Kulturní dům 
by v  takovém případě prošel 
rekonstrukcí střešního pláště, 
dostal by nová sociální zaří-
zení, vzduchotechniku, vy-
tápění, klimatizaci, osvětlení 
a ozvučení. Obnovou by pro-
šly všechny podlahy a moder-
nizace by čekala také šatny. 
Byly by také vyřešeny poža-
davky na požární bezpečnost.

Únorový výběr varianty 
rekonstrukce městu umožní 
nechat vypracovat projekto-
vou dokumentaci, na což ná-
sledně naváže také výběrové 
řízení na dodavatele samot-
né stavby. „Stavební práce 
by se tak mohly rozběhnout 

buď na podzim letošního 
roku, nebo nejpozději na jaře 
2022,“ říká primátor Jura.

Podle náměstka primá-
tora Jiřího Rozehnala je 
v případě takto rozsáhlé 
a  finančně náročné akce 
namístě přemýšlet o  zdroji 
financování mimo běžné 
příjmy města. „Připravuje-
me se na možnost externí-
ho financování. Naše měs-
to je na tom dlouhodobě 
finančně velmi dobře a pro 
banky bychom byli velmi 
zajímavým klientem. Pení-
ze bychom proto mohli zís-
kat za výhodných podmí-
nek,“ dodává Jiří Rozehnal.

INZERCE

Rekonstrukce kulturního domu 
postupuje do další fáze

„Letos je to trochu jiná 
sbírka, nicméně jde stále 
o  pomoc potřebným. Lidé 
mohou přispívat několika 
způsoby: buď přímo na účet 
(www.prostejov.charita.cz 
a  www.trikralovasbirka.cz), 
nebo mohou poslat peníze 
formou DMS,“ uvedl primá-
tor František Jura.

Jak dále informuje Fran-
tišek Hynek, ředitel Charity 
Prostějov, z nové sbírky (2021) 
bude financována:

- Přímá pomoc potřebným, 
jako jsou osamělé matky v tí-
živé životní situaci, sociálně 
slabé rodiny a  jednotlivci 
a osoby bez přístřeší - 50 tisíc 
korun

- Domácí hospicová péče, 
jde o  jednorázovou podporu 
hospicové služby, kterou pro 
oblast Prostějovska zajišťuje 
pracoviště Olomouc - 50 tisíc 
korun

- Chceme nakoupit auto-
mobil pro vozíčkáře s  mož-
ností nájezdové či zvedací 
plošiny, protože se staráme 

o  několik vozíčkářů i  s  elek-
trickým vozíkem a  nejsme 
schopni je kamkoliv převézt - 
800 tisíc korun

- Chceme shromáždit pro-
středky na spoluúčast k  za-
početí projektu rekonstrukce 
budovy Marta na Martiná-
kově ulici. Zde má být záze-
mí pro pečovatelskou službu 

a sociální rehabilitaci, krizová 
lůžka, rozšíření chráněného 
bydlení a  projekt revitalizace 
přilehlé zahrady - 500 tisíc 
korun.

Další potřebné informace 
najdete také na: www.pro-
stejov.charita.cz a www.trikra-
lovasbirka.cz  Zdroj:

Charita Prostějov/ MMPv

Tříkrálová sbírka 
Formou sbírky ONLINE pokladničkou můžete přispět až do dubna 2021
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Informace z města

První místo jubilejního 
ročníku ankety vybojovala 
alej v  Jihomoravském kra-
ji  – svárovská alej na Bos-
kovicku.

„Také Prostějov bodoval 
„svou alejí“. Umístili jsme 
se na třetím místě s lipovou 
alejí na břehu říčky Hlouče-
ly. Jsem moc ráda, že stojíme 
takzvaně na bedně. Je jasné, 
že aleje tady u  nás se líbí 
a mají co nabídnout. V kraj-
ském hodnocení jsme opět 
první,“ říká náměstkyně 
primátora Milada Sokolová, 
která zároveň děkuje všem, 
kteří se hlasování účastnili.

Za nafotografování aleje 
poděkoval primátor Fran-

tišek Jura a  náměstkyně 
Milada Sokolová autorovi 
snímku Zbyňku Honestovi 
osobně.

V loňském ročníku získa-
la v soutěži Alej roku druhé 
místo v  celkovém, republi-
kovém hodnocení alej plata-
nů z ulice Rejskova. V kraj-
ském hodnocení pak první 
místo a  titul alej Olomouc-
kého kraje 2019.

Všech 14 regionálních 
vítězů se může těšit na dár-
kové balíčky s  poukazy od 
FotoŠkoda, knihy o  památ-
ných stromech, dárky od 
Muzea Karla Zemana, ro-
dinné vstupenky do Muzea 

rekordů a kuriozit, vstupen-
ky do botanických zahrad 
po celé České republice 
a mnohé další.

Cílem ankety Alej roku 
je přitáhnout pozornost lidí 
k alejím, které patří ke zdravé 
a  fungující krajině. Nezáleží, 
zda jde o  aleje známé, ne-

známé, vzrostlé, mladinké, ve 
městech, v krajině, kolem silnic 
nebo turistických tras. O vítěz-
ství může nakonec rozhodnout 
mimořádná krása, silný pří-
běh, snaha o  záchranu nebo 
úsilí místních patriotů uspět 
v konkurenci z celé republiky.

 Zdroj: Alej roku
 Foto: Z. Honest

Alej roku: Lipová alej na břehu říčky Hloučely bodovala!
O desátý titul soutěžilo neuvěřitelných 132 alejí a stromořadí ze všech krajů 

České republiky, pro které hlasovalo bezmála 7 tisíc lidí.

Pořadí Jméno aleje Počet 
hlasů

1 Svárovská alej 585
2 Klokotská alej 397
3 Lipová alej na břehu říčky Hloučely 298

 Kompletní výsledky ankety najdete na 
https://www.alejroku.cz/2020/vysledky-2020

VÝZVA
Do připravované publikace k 80. výročí transportů z Prostějova 

uvítáme jakékoliv rodinné či školní fotografie, na nichž jsou 
zachyceni naši někdejší židovští spoluobčané (třebas někdejší 

sousedé nebo známí vašich předků), 
kteří byli odvlečeni do koncentračních a vyhlazovacích táborů. 
Uvítáme i podrobnější informace o jejich rodinách a přátelích.

Zapůjčené originální fotografie vrátíme 
(prosíme o zanechání kontaktu na vás).

Fotografie můžete fyzicky doručit na Turistické informační centrum, 
nám. T. G. Masaryka 130/12 (vedle radnice)

nebo zaslat elektronicky 
(pokud máte možnost fotografie oskenovat) 

na adresu:  jana.gaborova@prostejov.eu

Mgr. Jana Gáborová, 
vedoucí oddělení vnějších vztahů MMPv, tel.: 603 555 904
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Ve čtvrtek 7. 1. 2021 pri-
mátor Prostějova František 
Jura vyrazil do Azylového 
centra v Určické ulici s po-
mocí.

„Přivezli jsme teplé bundy 
a kotníkové boty. Věříme, že 
alespoň trochu zmírníme 
dopady zimního období těm, 
kteří jsou bez domova a naši 
pomoc nutně potřebují,“ 
uvedl při předání a  doplnil, 
že konkrétně jde o  32 bund 
a  12 párů kotníkových bot. 
Materiál byl dlouhodobě 
uskladněn (víc než 10  let) 
a  jen několikrát byl využit 
členy krizového štábu města 
Prostějova.

„Ve snaze předejít jeho 
samovolnému zničení jsme 
přišli s  nápadem na daro-
vání těchto bund a  bot po-
třebným, tedy osobám bez 
domova, prostřednictvím 

Azylového centra,“ doplnil 
informaci k původu věcí ve-
doucí oddělení krizového 
řízení Adolf Labák.

Azylové centrum 
poskytuje služby 

sociální prevence:
• Azylový dům pro muže 

a ženy
• Azylový dům pro osamělé 

rodiče s dětmi – ADDAR
• Noclehárny
• Nízkoprahové denní 

centrum
• Terénní program

Za účelem dokončení 
možnosti úplné resocializace 
klientů provozuje centrum 
sociální byty pro klienty, kteří 
jsou schopni pod občasným 
dohledem terénního pracov-
níka samostatně žít.

http://www.azylcentrum.cz/
 -kaa-

Rada města Prostějova 
souhlasí se zapojením měs-
tem zřizovaných základních 
a mateřských škol a základní 
umělecké školy do projek-
tu Místní akční plán III na 

území obce s  rozšířenou pů-
sobností Prostějov (dále jen 
ORP) a  schvaluje memoran-
dum o spolupráci při realizaci 
tohoto projektu.

Statutární město Prostě-
jov se jako partner podílí na 
projektu Společně pro rozvoj 
školství MAP  II. Ten ke dni 
31. 12. 2021 končí a bude dál 
navazovat zmíněným MAP III.

„Projekt podporuje pře-
devším společné plánování 
a sdílení aktivit v území, inter-
vence a  aktivity naplánované 
v  místním akčním plánu. To 
vede ke zlepšení kvality vzdělá-
vání v mateřských a základních 
školách,“ nastínil jeho smysl 

náměstek primátora Jan Krch-
ňavý s tím, že za současné spo-
lupráce škol a  školských zaří-
zení se zřizovateli a odborníky 
ve vzdělávání probíhá, v rámci 
projektu, velké množství spe-
cificky zaměřených aktivit od 
vzdělávání pedagogických 
pracovníků přes vzájemnou 
spolupráci škol (např.  formou 
společných metodických komi-
sí, nákupu a  sdíleného užívání 
didaktických pomůcek) po plá-
nování a realizace konkrétních 
vzdělávacích aktivit cílených 
například na podporu čtenář-
ské gramotnosti, matematické 
gramotnosti, výuku cizích ja-
zyků, environmentální vzdě-
lávání a  podobně či nákup 

pomůcek do škol. Na projektu 
spolupracuje i  velká část od-
borníků pedagogů a  ředitelů 
škol z celé územní působnosti 
ORP Prostějov.

V porovnání s letošním pro-
jektem bude ten budoucí spíše 
zaměřen na analýzy a pláno-
vání. Jde o  přechodový pro-
jekt, který bude dotován velmi 
malou částkou. Pro celé území 
ORP Prostějov se předpokládá 
celková částka 3,8 milionu ko-
run (pro MAP II to bylo 20,4 
milionu korun).

„Spolupráce partnerů na 
projektu je pro všechny zú-
častněné výhodná, zejména 
s  ohledem na administrativ-
ní náročnost projektu, která 

by nutně znamenala navýšení 
pracovních úvazků minimálně 
o  pracovní pozice manažera 
projektu a  ekonoma projektu. 
Tyto pozice má MAS Region 
Haná vyřešeny a spolupráce na 
projektu MAP II je velmi dobrá 
s tím, že finanční prostředky na 
implementační aktivity přímo 
do škol jsou v ORP rozdělová-
ny rovnoměrně. I to je předpo-
kladem velmi dobré spolupráce 
pro projekt následný, ve kterém 
navíc bude alokace finančních 
prostředků podstatně nižší 
a  bude specificky určena pro 
vypracování analýz a  nových 
akčních plánů, nikoli na samot-
né aktivity ve školách,“ dodal 
Krchňavý. -kaa-

Pomoc lidem v Azylovém centru Prostějov

Prostějovské školy a školky se zapojí
do projektu rozvoje vzdělávání
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Donáška potravin pro osoby 
nakažené  COVID - 19 
a osoby v karanténě

ADAM velkoobchod s potravinami
www.adam-velkoobchod.cz tel. 724 814 172
www.rohlik.cz tel. 800 730 740 (7.00-23.00)
https://itesco.cz/ tel.: 800 222 555 (7.00-23.00)

Informace pro případy vyřízení 
nemocenských dávek 

a ošetřovného
Okresní správa sociálního 

zabezpečení

Kontaktní informace

Adresa Vrahovická 41d, 796 01 Prostějov 1

Telefon +420 582 300 511

E-mail posta.pv@cssz.cz

Pomoc občanům 
ohroženým 

domácím násilím
 Poradna pro rodinu Prostějov – Intervenční 

centrum, Bezručovo nám. 9, 796 01 Prostějov, tel.: 
582 345 013, 775 864 991, e-mail: ppr.prostejov@
ssp-ol.cz

Zprostředkování zaměstnání
Úřad práce České republiky

Kontaktní informace
Adresa nám. Spojenců 2632/13, 796 01 

Prostějov 1
Telefon +420 950 154 111
Fax +420 950 154 302
E-mail podatelna.pv@uradprace.cz

Státní sociální podpora
Úřad práce České republiky

Kontaktní informace
Adresa nám. Spojenců 2632/13, 

796 01 Prostějov 1
Telefon +420 950 154 510

+420 950 154 530
E-mail podatelna.pv@uradprace.cz

Hmotná nouze
Úřad práce České republiky

Kontaktní informace
Adresa nám. Spojenců 2632/13, Prostějov

Telefon +420 950 154 501
E-mail podatelna.pv@uradprace.cz

Příspěvek na péči
Úřad práce České republiky

Kontaktní informace
Adresa nám. Spojenců 2632/13, 

796 01 Prostějov 1
Telefon +420 950 154 555
E-mail podatelna.pv@uradprace.cz

Dávky pro osoby se zdravotním 
postižením

Úřad práce České republiky

Kontaktní informace
Adresa nám. Spojenců 2632/13, 

796 01 Prostějov 1
Telefon +420 950 154 554
E-mail podatelna.pv@uradprace.cz

Pro případné další informace je možno se ob-
rátit na Odbor sociálních věcí Magistrátu města 
Prostějova, a to osobně v úřední hodiny vyme-
zené pro veřejnost, v ostatních neúředních hodi-
nách prostřednictvím telefonu a e-mailu.

Úřední hodiny magistrátu pro veřejnost:
Pondělí 8.00–12. 00 hodin, 13.00-17.00 hod.
Středa 8.00–12. 00 hodin, 13.00-17.00 hod.

e-mail: posta@prostejov.eu
tel.: +420 582 329 111, www.prostejov.eu

V  kulturním klubu Duha 
měla být zahájena 14.  led-
na tradiční výstava Spolku 
prostějovských fotografů, 
v pořadí již desátý memoriál 
Luďka Mařáka, ale po doho-
dě s  vystavovateli ji vedení 
klubu přesunulo na duben.
Program v  Duze plánujeme 

na každý měsíc stejně jako 
v  minulosti, jen na základě 
momentálního stavu „PSA“ 
rozhodujeme operativně, 
v podstatě ze dne na den, co 
„pustit“ a co přesunout.

Co se týče kina Metro 70, 
tak to v  podstatě „normál-
ně“ promítalo jen do začátku 
března 2020. Vlivem jak vlád-
ních opatření, tak všeobecně 
panující nejistoty se diváci 
hromadně do kin nevrátili ani 
o letních prázdninách. Ztráty 
jsou tím pádem pochopitel-
ně značné, v roce 2019 mělo 
kino tržbu přes osm milionů, 
v  roce 2020 pouze necelé tři 
miliony. Jako příspěvková 
organizace navíc nedosáhne 
na téměř žádné vládní kom-
penzační programy, a  to ani 
Covid - kultura I a II. Nějaké 
peníze se podařilo kinu Met-

ro 70 získat od Státního fon-
du kinematografie, jinak je 
ale zcela odkázáno na město 
Prostějov. Výhled na následu-
jící měsíce není optimistický, 
je možné, že kina otevřou až 
během pozdního jara. S  tím 
souvisí také jedna důležitá 
věc: statisticky jsou pro kina 
v Česku zásadní právě měsíce 
konce a začátku kalendářního 
roku, kdy chodí vždy nejvíce 
diváků. A právě o tyto měsí-
ce kina přichází. Je tedy třeba 
počítat s  možností, že i  rok 
2021 bude pro kina, a  tedy 
i pro Metro 70 finančně vel-
mi náročný. Nyní s  napětím 
sledujeme, zda se obor au-
diovize udrží v  podpůrném 
balíčku Covid - kultura III 
a především zda se bude vzta-
hovat právě i na příspěvkové 
organizace.

V  těchto dnech probíhá 
v  kině dokončení instalace 
nového laserového projek-
toru, připravuje se další fáze 
úpravy foyer a  na spadnutí 
je realizace nových toalet, 
projekt rekonstrukce sociál-
ních zařízení vypracovalo 
město Prostějov již v loňském 
roce. Diváci, kteří mají zájem 
podpořit kino a  zhlédnout 
zajímavé filmy, které jinde ne-
najdou, mohou využít on-line 
platformy Moje kino LIVE, 
o  které kino informuje na 
svém webu www.metro70.cz.

Tradiční Prostějovské 
kulturní léto je již napláno-
váno, a  to včetně termínů 
akcí. Pokud bude situace pří-
znivá, mohu slíbit, že bude 
tentokrát velmi nabité. Čeká 
nás dokonce i  „troják“, tedy 
tři koncerty tři dny po sobě 

jdoucí, protože budou připo-
jeny ještě akce, které nebylo 
možno uskutečnit v loňském 
roce. Otazník samozřejmě 
visí nad vystoupením dětí 
z prostějovských škol a školek 
i  tanečních skupin, jež se za 
dané situace nemohou setká-
vat a  trénovat. Věříme, že je 
ještě dost času a že se situace 
kolem pandemie do té doby 
uklidní. Jsme samozřejmě 
připraveni reagovat na vlád-
ní opatření stejně jako vloni, 
a  to opětovným vytvořením 
sektorů a  dodržením všech 
hygienických pravidel. To se 
samozřejmě týká nejen Pro-
stějovského kulturního léta, 
ale i všech ostatních akcí, na-
příklad Hanáckých slavností, 
jejichž loňská organizace z to-
hoto hlediska byla také velmi 
náročná. -ms-

Jaké vyhlídky má prostějovská kultura pro letošní rok? 
Ptáme se náměstkyně Milady Sokolové

Informace pro občany v obtížných 
životních situacích v době 

vyhlášeného nouzového stavu
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Budova v  loňském roce pro-
šla energetickými úpravami, kdy 
v rámci stavební akce došlo k zatep-
lení objektu, výměně oken a opravě 
střechy. Nyní ji čeká výstavba kotel-
ny.

Vytápění tohoto bytového domu 
je prozatím zajištěno dálkovým tep-
lovodem ze sousedního objektu M. 
Pujmanové 4.

„Stávající kotelna je již v nevyho-
vujícím stavu. Navíc se na nás obráti-
la Domovní správa Prostějov, s. r. o., 
s  tím, že obdržela výpověď kupní 
smlouvy o  dodávce a  odběru tepla 
ze společnosti TRIANGL, která do-
posud teplo do objektu dodávala. Po 
odpojení nebude mít bytový dům 
M. Pujmanové 10 zajištěno vytápění 
domu pro zimní sezónu 2021/2022. 

Bude tedy třeba zajistit vybudování 
nové kotelny v  tomto objektu,“ in-
formoval náměstek primátora Jiří 
Rozehnal.

Odbor rozvoje a  investic proto 
oslovil projekční společnost V-Pro-
jekt Prostějov, v. o.  s., o nabídku na 
zpracování projektové dokumentace.

„Společnost nám předložila ceno-
vou nabídku ve výši 98 tisíc korun 
(bez DPH). Termín dodání doku-
mentace je duben 2021 s tím, že sta-
vební povolení bychom mohli získat 

v  měsících červen/červenec  2021. 
Odhad nákladů na novou kotelnu je 
1,6 milionu korun. Přesnou částku 

nám určí právě až projektová doku-
mentace, respektive výběrové řízení 
na dodavatele,“ uvedl Rozehnal. -kaa-

Rada města Prostějova na svém 
posledním jednání odsouhlasila plán 
oprav a  údržby bytového a  nebyto-
vého fondu spravovaného Domov-

ní správou Prostějov,  s.  r. o., na rok 
2021.

„Plán obsahuje opravy a  údržbu - 
konkrétně bude docházet k  opravám 
střech, fasád, nátěrů a  maleb, oken, 
opravám plynoinstalace, elektroinsta-
lace, vodoinstalace a kanalizace, opra-
vám výtahů a  podobně, v  objektech 
v  majetku města, které organizace 
spravuje. Pro rok 2021 jsou celkové ná-
klady na opravy a údržbu kalkulovány 
ve výši asi 16,6 milionu korun,“ uvedl 
1. náměstek primátora Jiří Pospíšil.

„V  průběhu roku budou finanční 
prostředky postupně uvolňovány na 
základě potřeby úhrady realizovaných 
oprav a údržby vyfakturovaných spo-
lečností DSP, s. r. o.,“ vysvětlil Pospíšil.
 -kaa-

Bytový dům v ulici M. Pujmanové 
získá novou kotelnu

Plán oprav 
a údržby bytového 

a nebytového fondu
20

04
24

30
62

6
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Odbor obecní živnosten-
ský úřad upozorňuje klienty 
na možnost objednat se na 
živnostenský úřad on-line 
předem (na https://www.
prostejov.eu/cs/obcan/objed-
navani-na-urad/objednani-k-
-obslouzeni.html).

Výhodou tohoto systému je 
jednak to, že umožňuje klien-
tům odbavení v jimi zvolenou 
dobu, dále to, že je tímto rozší-
řena možnost návštěvy úřadu 
i o další dny mimo stanovené 
pondělí a středu. Podnikatelé se 
mohou objednat nejen k podá-

ní žádosti, ale také k vyzvednutí 
hotového výpisu, rozhodnutí či 
vyrozumění.

Uvedenou možnost mají 
nejen živnostníci, ale také ze-
mědělští podnikatelé, jejichž 
evidenci živnostenský úřad 
také spravuje. OŽÚ

Magistrát města Pros-
tějova, odbor obecní živ-
nostenský úřad, informuje 
průvodce cestovního ruchu 
o změnách v souvislosti s no-
velou zákona. Podle nové 
právní úpravy zákona 
č.  159/1999 Sb. bude moci 
činnost průvodce cestovní-
ho ruchu od 1. března 2021 
vykonávat pouze osoba, kte-
ré byl vydán český národní 
průkaz průvodce. Průvod-
cem se rozumí fyzická osoba, 
která poskytuje skupině osob 
nebo jednotlivcům výklad 
o  kulturním, historickém 
a  přírodním dědictví země 
a současném životě v ní.

Ministerstvo pro místní 
rozvoj bude žadatelům vy-
dávat dva stupně národních 
průvodcovských průkazů. 
První stupeň bude vyžadovat 
pouhou registraci, zatímco 
druhý stupeň předpokládá 
odbornou kvalifikaci danou 
příslušným vzděláním. Tu-
risté si tak budou moci sami 
zvolit, jak kvalitního průvodce 
pro své potřeby využijí. Ač-
koli lze průkaz II. stupně zís-

kat pouze na základě splnění 
odborné způsobilosti, k  fak-
tickému výkonu průvodcov-
ské činnosti samotný průkaz 
nepostačuje - průvodce musí 
mít buď příslušné živnosten-
ské oprávnění, nebo musí být 
k  podnikateli oprávněnému 
k  provozování příslušné živ-
nosti ve smluvním vztahu.

Činnost průvodce cestov-
ního ruchu zůstává i  nadále 
součástí oboru činnosti č.  71 
živnosti volné. Pro získání živ-
nostenského oprávnění musí 
být splněny všeobecné pod-
mínky provozování živnosti 
podle § 6 živnostenského zá-
kona. Na základě příslušného 
živnostenského oprávnění je 
pak fyzická osoba, která hodlá 
provozovat činnost průvodce 
cestovního ruchu ve smys-
lu § 12 zákona o  cestovním 
ruchu, povinna požádat Mi-
nisterstvo pro místní rozvoj 
o vydání průkazu, a požaduje-
-li vydání průkazu II. stupně, 
dokládá navíc k žádosti i do-
klady o  odborné způsobilosti 
podle § 12 odst. 3 citovaného 
zákona.

Průvodce je povinen mít po 
celou dobu výkladu na území 
České republiky průkaz na vi-
ditelném místě svého oděvu. 
Za splnění této povinnosti od-
povídá vždy podnikatel, niko-
liv zaměstnanec, který pro něj 
činnost průvodce vykonává.

Ministerstvo pro místní 
rozvoj vede seznam průvodců, 
kterým byl průkaz vydán. Ten-
to seznam je veřejně přístupný 
na internetových stránkách 
https://www.mmr.cz/seznam-
-pruvodcu.

Přestupky právnických 
a podnikajících 
fyzických osob

Právnická osoba jako pod-
nikatel nebo podnikající fyzic-
ká osoba se dopustí přestupku 
mj. tím, že v rozporu s ustano-
vením § 12 zákona o  cestov-
ním ruchu nezajistí, aby:

činnost průvodce cestovní-
ho ruchu vykonávala pouze 
osoba, které byl vydán český 
národní průkaz průvodce (za 
tento přestupek lze uložit po-
kutu do výše 100 000 Kč),

průvodce měl po celou 
dobu výkonu činnosti na úze-
mí České republiky průkaz na 
viditelném místě svého oděvu 
(za tento přestupek lze uložit 
pokutu do výše 10 000 Kč).

Živnostenský zákon 
v roli centrálního 

registračního místa

Zákon č. 117/2020 Sb. no-
velizuje i živnostenský zákon. 
Podle nové právní úpravy 
může fyzická osoba podat 
prostřednictvím obecního 
živnostenského úřadu spo-
lečně s  ohlášením živnosti 
nebo se žádostí o koncesi žá-
dost k Ministerstvu pro míst-
ní rozvoj o  vydání průkazu 
průvodce. Živnostenský úřad 
v  tomto případě předá Mi-
nisterstvu pro místní rozvoj 
žádost o  vydání průkazu do 
5 pracovních dní. Bližší in-
formace k  vydávání českého 
národního průkazu průvodce 
včetně doporučeného formu-
láře k žádosti jsou zveřejněny 
na internetových stránkách 

Ministerstva pro místní roz-
voj.

Vydání a změna průkazu I. 
a  II. stupně podléhá správní-
mu poplatku (á 1 000 Kč). Po-
platek vyměřuje, vybírá a vy-
máhá Ministerstvo pro místní 
rozvoj. Správnímu poplatku 
nepodléhá vydání průkazu I. 
a II. stupně na základě žádos-
tí podaných před 28. únorem 
2021.

Pro úplnost doplňujeme, že 
povinnost vlastnit průkaz se 
podle novely nebude vztaho-
vat na horské průvodce, prů-
vodce v  objektech (například 
na hradech a zámcích) a v pří-
rodních chráněných územích. 
Průkaz průvodce cestovního 
ruchu nemusí mít ani průvod-
ci z jiných členských států EU, 
Evropského hospodářského 
prostoru nebo Švýcarska, po-
kud průvodcovské služby na 
území ČR poskytují dočasně 
a  před prvním poskytnutím 
služby oznámí tuto skuteč-
nost Ministerstvu pro místní 
rozvoj.

Správu má v  Prostějově ve své 
gesci společnost FCC Prostě-
jov, s. r. o., a to na základě smlou-
vy o nájmu na pronájem veřejných 
parkovišť na území města. Smlou-
va nyní projde inovací.

„Bude z  ní vyjmuto parkoviš-
tě za Kubusem a  nově zařazeno 
veřejné parkoviště na rohu ulic 
Brněnská a  Wolkerova,“ uvedl 
1. náměstek primátora Jiří Pospí-
šil a doplnil, že další smluvní no-
vinkou bude ustanovení týkající 
se parkování vozidel občanů se 
zdravotním postižením tak, že se 
nájemce zaváže umožnit parková-
ní vozidel občanů se zdravotním 

postižením v  počtu 25 parkova-
cích míst.

V  současnosti jsou na základě 
smlouvy o  nájmu se společností 
FCC Prostějov,  s.  r.  o., pronajata 
veřejná parkoviště s  celkem 439 
parkovacími místy na území města 
Prostějova.

„Jedná se o  veřejná parkoviště 
v ulicích Mlýnská, Kostelní, Školní, 
Křížkovského, na Hlaváčkově ná-
městí, na náměstí E. Husserla, v uli-
cích Plumlovská, Janáčkova a stále 
v  lokalitě za obchodním domem 
KUBUS,“ konkretizoval Pospíšil.
 Ilustrační foto: MMPv

-kaa-

Odbor obecní živnostenský úřad upozorňuje 
na možnost využít objednávkový systém  
– rychle, bez čekání, ve vámi zvolený čas!

Český národní průkaz průvodce

Správu veřejných parkovišť čekají změny
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Ředitelství silnic a  dálnic ČR 
prostřednictvím Správy Olomouc 
připravuje do roku 2021 nejméně 
čtyři důležité opravy svěřených 
dálnic silnic I. třídy. Všechny 
projekty jsou zobrazeny v  mapě 
(viz  příloha). Aktuálně probíhá 
přípravná fáze rekonstrukcí na 
dálnici D46 (v Prostějově i u Vra-
novic) a  také se budou komplet-
ně opravovat mosty silnic I/46 ve 
Šternberku a I/55 v Kokorech.

Termíny realizací jsou před-
běžně plánovány s  počátkem na 
jaře, předpokládaná zahájení by se 
mohla odehrávat v březnu či dub-
nu po oteplení kvůli správnému 
dodržení technologických postu-
pů. Všechny čtyři opravy dohro-

mady vychází na odhadovaných 
601 milionů Kč bez DPH. Koneč-
ná suma může být aktualizována 
po vyřízení podmiňujících náleži-
tostí s vybranými zhotoviteli.

Nejdražší položkou je opra-
va mostu dálnice D46 přímo 
v  Prostějově. Předmětem prací je 
kompletní rekonstrukce estakády 
doprovázená výměnou mostního 
svršku, vybudováním protihluko-
vých stěn, výměnou ložisek a  ce-
loplošnou sanací spodní stavby. 
Není divu, že investice zatím do-
sahuje částky zhruba 380 milio-
nů Kč bez DPH.

Mgr. Miroslav Mazal
tým komunikace

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Pracovníci radnice 
a Městská policie Prostějov 
se v poslední době zabývají 
otázkou nepojízdných vo-
zidel. Pomocníkem v  této 
situaci je novela zákona, 
kdy obce získaly větší pra-
vomoc, jak se autovraků 
z obecních lokalit zbavit.

„V roce 2020 bylo rozhod-
nuto o likvidaci jednoho vo-
zidla, které stálo v ulici Ros-
tislavova - bylo zlikvidováno 
nyní v lednu. Odstranění au-
tovraku z pozemní komuni-
kace zajistilo město prostřed-
nictvím firmy specializované 
na ekologickou likvidaci vra-
ků,“ uvedl 1. náměstek pri-
mátora Jiří Pospíšil s tím, že 
ve městě je stále plno vozidel, 
o kterých si občané myslí, že 
jde o vrak. Skutečnost je jiná.

„Je nutné rozlišovat vozi-
dla, která opravdu vykazují 
známky vraku, a  vozidla, 
která mají pouze propadlou 
STK. Vlastníkem komuni-
kace (město) byla na Odbor 
dopravy Magistrátu města 

Prostějova předána k  zahá-
jení správního řízení v  roce 
2020 celkem čtyři vozidla. 
Ve stejném roce bylo pět 
vozidel  – vraků na základě 
výzvy odstraněno samot-
nými majiteli,“ okomento-

val složitou problematiku 
1. náměstek primátora Jiří 
Pospíšil s  tím, že odstranění 
vozidel – autovraků je možné 
až po rozhodnutí silničního 
správního úřadu po uplynutí 
zákonných lhůt.

Kdy může dojít k odstra-
nění nepojízdného vozidla, 
kdy se jedná o vrak? Jaká je 
legislativa a termíny?

„Lidé si často myslí, že od-
stranit takové vozidlo z  ko-
munikací a  parkovišť města 

je možné poměrně rychle. 
Novelizovaný zákon o  po-
zemních komunikacích dává 
však jasné termíny. Umož-
ňuje mimo jiné vlastníkům 
pozemních komunikací vy-
zvat provozovatele vozidla, 
které je technicky nezpůso-
bilé k provozu po dobu delší 
jak 6 měsíců (propadlá STK) 
ke zprovoznění vozidla, 
případně jeho odstranění 
mimo pozemní komunikaci. 
Po marném uplynutí výzvy 
(2 měsíce) bude vlastník po-
zemní komunikace (město) 
oprávněn vozidlo z  pozem-
ní komunikace odstranit 
a  odstavit na vhodné místo 
a  oznámit tuto skutečnost 
provozovateli s  uvedením 
možnosti vyzvednutí. Pokud 
ani v tomto případě provozo-
vatel na oznámení nereaguje 
ve lhůtě 3 měsíců, rozhodne 
na návrh vlastníka pozemní 
komunikace silniční správní 
úřad o povolení prodeje do-
tčeného vozidla ve veřejné 
dražbě,“ upřesnil 1. náměs-
tek Pospíšil. -kaa-

Z ulice Rostislavova nechalo město
odtáhnout a zlikvidovat autovrak

Správa Olomouc předpokládá 
investice do oprav za stovky 

milionů korun
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1) záměr prodeje části pozemku p. č. 6216 – 
orná půda o  výměře cca  1020 m2 a  části 
pozemku p. č. 6217 – orná půda o výměře 
cca  480 m2, oba v  k. ú. Prostějov (přesné 
výměry budou známy po vyhotovení geo-
metrického plánu), včetně projektové do-
kumentace na stavbu „Komunitní domy 
pro seniory v Holandské ulici v Prostějo-
vě“ situovanou na předmětných pozem-
cích a  práv a  povinností vyplývajících 
z vydaného stavebního povolení na uvede-
nou stavbu, formou obálkové metody, za 
následujících podmínek:

2) 
a) za nabídnutou kupní cenu, minimálně 

však za cenu ve výši 3 300 Kč bez DPH/
m2 u  pozemků navýšenou o  náklady 
spojené s pořízením projektové doku-
mentace ve výši 1.278.395 Kč splatnou 
před podpisem kupní smlouvy,

b) v kupní smlouvě se kupující zaváže, že 
ve lhůtě do 5 let ode dne uzavření kup-
ní smlouvy bude dokončena výstav-
ba alespoň jednoho bytového domu 
včetně vydání kolaudačního souhlasu 
nebo jiného obdobného rozhodnutí 
správního orgánu, kterým bude povo-
leno jeho užívání; pro případ prodlení 
se splněním uvedeného závazku bude 
v kupní smlouvě sjednána smluvní po-
kuta ve výši 30.000 Kč za každý měsíc 
prodlení, nejvýše však 2.000.000 Kč, 
a  v  případě, že výstavba alespoň jed-
noho bytového domu nebude v daném 
termínu vůbec zahájena, možnost sta-
tutárního města Prostějova od kupní 
smlouvy odstoupit,

c) v  kupní smlouvě bude zřízeno věcné 
předkupní právo statutárního města 
Prostějova k  převáděným pozemkům 
tak, že se kupující zaváže tyto pozem-
ky nebo jejich části v  případě svého 
úmyslu je prodat nebo jinak zcizit na-
bídnout ke koupi statutárnímu městu 
Prostějovu za cenu rovnající se kupní 
ceně sjednané při převodu těchto po-
zemků z vlastnictví statutárního města 
Prostějova do vlastnictví kupujícího; 
předkupní právo zanikne dnem vydá-
ní kolaudačního souhlasu nebo jiného 
obdobného rozhodnutí správního or-
gánu, kterým bude povoleno užívání 
dvou bytových domů na převáděných 
pozemcích,

d) v  kupní smlouvě bude zřízeno věcné 
právo zákazu zcizení nebo zatížení 
převáděných pozemků; toto právo 
zanikne dnem vydání kolaudačního 
souhlasu nebo jiného obdobného roz-
hodnutí správního orgánu, kterým 
bude povoleno užívání dvou bytových 
domů na převáděných pozemcích,

e) náklady spojené s  vypracováním geo-
metrického plánu, znaleckého posud-
ku a správní poplatek spojený s podá-
ním návrhu na povolení vkladu práv 
do katastru nemovitostí uhradí kupu-
jící,

f) při prodeji předmětných pozemků 
bude uplatněn postup dle směrnice 
č.  4/2013, kterou se upravuje systém 
aplikace kaucí při prodeji majetku 
statutárního města Prostějova; kauce 
bude činit 500.000 Kč,

3) záměr prodeje části pozemku p. č. 6224/2 – 
ostatní plocha o  výměře cca  40 m2, části 
pozemku p. č. 6216 – orná půda o výmě-
ře cca 95 m2 a části pozemku p. č. 6217 – 
orná půda o výměře cca 70 m2, vše v k. ú. 
Prostějov (přesné výměry budou známy 
po vyhotovení geometrického plánu), za 
následujících podmínek:
a) za nabídnutou kupní cenu minimálně 

ve výši 3 300 Kč bez DPH/m2 splatnou 
před podpisem kupní smlouvy,

b) kupní smlouva bude uzavřena ve lhů-
tě do 6 měsíců po vydání kolaudační-
ho souhlasu nebo jiného obdobného 
rozhodnutí správního orgánu, kterým 
bude povoleno užívání staveb vjezdů 
na převáděných pozemcích slouží-
cích pro komunikační napojení dvou 
nových bytových domů a  po zpraco-
vání geometrického plánu na odděle-
ní převáděných pozemků; do té doby 
budou vzájemné vztahy mezi statutár-
ním městem Prostějovem a kupujícím 
ošetřeny smlouvou o  budoucí kupní 
smlouvě,

c) náklady spojené s  vypracováním geo-
metrického plánu, znaleckého posud-
ku a správní poplatek spojený s podá-
ním návrhu na povolení vkladu vlast-
nického práva do katastru nemovitostí 
uhradí kupující.

K tomuto záměru mohou občané předložit své 
nabídky, vyjádřit se, event. předložit své připo-
mínky dle § 39 zák. č.  128/2000 Sb., o  obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Nabídky je možné podat v písemné formě osob-
ně nebo poštou v uzavřené obálce zřetelně ozna-
čené nápisy „OSÚMM_výběrové řízení_prodej 
pozemků ul. Holandská“ a  „NEOTVÍRAT“ 
do 17.00 hod. dne 31. 3. 2021 na Odbor sprá-
vy a  údržby majetku města Magistrátu města 
Prostějova, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 
Prostějov, nebo na podatelnu Magistrátu města 
Prostějova, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 
Prostějov.
Nabídky je možné podat pouze a  jedině spo-
lečně na oba body dle vyhlášeného záměru.
Před podáním své nabídky je uchazeč o  na-
bízený prodej povinen v souladu se směrnicí 

č. 4/2013, kterou se upravuje systém aplikace 
kaucí při prodeji majetku statutárního města 
Prostějova, ve znění pozdějších změn složit 
na účet statutárního města Prostějova vedený 
u  České spořitelny,  a.  s., pobočka Prostějov, 
č.  ú.: 189 192 6329/0800, variabilní symbol 
5181, nebo v hotovosti na pokladně Finanční-
ho odboru Magistrátu města Prostějova, kauci 
ve výši 500.000 Kč. Kauce je poskytnuta oka-
mžikem připsání požadované finanční částky 
na uvedený účet statutárního města Prostějo-
va nebo okamžikem složení uvedené částky 
na pokladně Finančního odboru Magistrátu 
města Prostějova.
Kauce složená uchazečem, jehož nabídka bude 
Zastupitelstvem města Prostějova vybrána, 
bude použita na úhradu části kupní ceny za 
prodávané věci. V případě, že vybraný uchazeč 
nezaplatí zbylou část kupní ceny za prodávané 
věci a  všechny statutárním městem Prostějo-
vem požadované náklady spojené s  prodejem 
předmětných věcí a  neuzavře kupní smlouvu 
v  termínu do 30 dnů ode dne doručení výzvy 
k  podpisu kupní smlouvy, zaplacená kauce se 
nevrací a  připadne statutárnímu městu Pros-
tějovu. Kauci vrátí statutární město Prostějov 
uchazeči o nabízený prodej, jehož nabídka ne-
bude Zastupitelstvem města Prostějova vybrá-
na, a  to nejpozději do 15 dnů ode dne prove-
dení vkladu vlastnického práva k prodávaným 
nemovitým věcem do katastru nemovitostí. Za 
dobu od složení kauce do uplynutí lhůty k  je-
jímu vrácení nemá uchazeč o nabízený prodej 
vůči statutárnímu městu Prostějovu nárok na 
příslušenství z kauce přirostlé za uvedené ob-
dobí.
V  případě, že prodej předmětných věcí nebu-
de Zastupitelstvem města Prostějova schválen 
ve lhůtě do 6 měsíců ode dne vyhlášení zámě-
ru prodeje předmětných věcí, vrátí statutární 
město Prostějov nejpozději do 15 dnů ode dne 
uplynutí výše uvedené lhůty složené kauce všem 
uchazečům o nabízený prodej.
Nedílnou přílohou tohoto oznámení je situační 
mapa s  vyznačením částí pozemků, které jsou 
předmětem shora uvedeného záměru.
Obsah výše uvedeného oznámení je zveřejněn 
po dobu jeho vyvěšení na úřední desce Magist-
rátu města Prostějova i způsobem umožňujícím 
dálkový přístup (www.prostejov.eu).

Mgr. Alexandra Klímková
vedoucí Odboru správy 

a údržby majetku města
Magistrátu města Prostějova

Kontaktní adresa:
Magistrát města Prostějova, 

Odbor správy a údržby majetku města
nám. T. G. Masaryka 131/12

Prostějov, PSČ: 796 01
Telefon: 582 329 388

OZNÁMENÍ MAGISTRÁTU 
MĚSTA PROSTĚJOVA

Rada města Prostějova svým usnesením č. 0975 ze dne 15. 12. 2020 vyhlašuje:
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Významné stavebněinvestiční akce roku 2020  
Nový park jih

Rekonstrukce křižovatky Tovární - Říční

Rozšíření kapacity azylového centra

Energeticky úsporná opatření na mateřských školách 
Mánesova a Mozartova a základní škole Čechovická

Přivaděč vody do průmyslové zóny

Cyklistická stezka v ulici J. Lady

V rámci akce byly zhotoveny obytné kontejnery se sociálním 
zázemím včetně napojení na rozvody vody, kanalizace a elektřiny. 
Součástí akce byly nové zpevněné plochy a oplocení této části 
areálu. Celkové náklady přesáhly 2,2 mil. Kč. Stavbu realizovala 
firma J/M Dynamic Project, s. r. o.

V rámci stavby byly provedeny stavební úpravy včetně odvedení dešťových 
vod, vybudována parkovací stání a nové chodníky, provedeno zatravnění 
a vysazení 3 nových stromů. Celkové náklady činily cca 2,3 mil. Kč. Stavbu 
realizovala společnost SWIETELSKY stavební, s. r. o.

Byly provedeny terénní modelace, retenční nádrž, zpevněné plochy, 
mobiliář a výsadba stromů. Na stavbu byla poskytnuta dotace 
z Operačního programu životní prostředí ve výši 2,4 mil. Kč. Celkové 
náklady činily cca 17,9 mil. Kč. Stavbu realizovala firma STRABAG, a. s.

Byla provedena stavba dlážděné stezky s navazujícími chodníky 
a zúžení komunikace v místě přechodu pro chodce. Na investiční akci 
byla poskytnuta dotace Z Olomouckého kraje ve výši 0,6 mil. Kč. 
Celkové finanční náklady činily cca 2,5 mil. Kč. Stavbu realizovala 
firma INSTA CZ, s. r. o.

Stavba byla realizována za příspěvku společností MB TOOL, s. r. o., 
Windöller & Hölscher, k. s., a Toray Textiles Central Europe, s. r. o. 
Celkové náklady činily cca 25,8 mil. Kč. Stavbu realizovala firma 
INSTA CZ, s. r. o.

Na realizaci byla poskytnuta dotace z Operačního programu životního 
prostředí ve výši cca 4,3 mil Kč. Celkové náklady činily 15,8 mil. Kč. Na 
realizaci se podílely prostějovské stavební společnosti R & G Zesta, 
spol. s r. o., a Prostějovská stavební společnost PROSTAS, s. r. o.
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Třídění odpadu je u  nás už 
téměř běžná věc. Víme, co se 
starým papírem, plasty i  sklem. 
Přesto ale mnozí z  nás zapomí-
nají při úklidu vyčlenit staré 
elektro. 

Spotřebiče přitom obsahují ne-
bezpečné látky, jako například 
rtuť, olovo nebo kadmium. Ty se 
na klasické skládce uvolňují do 
půdy, vody a  ovzduší a  poškozují 
tím životní prostředí. Pokud ale 
vhodíte drobné elektro do čer-
vených kontejnerů společnosti 
ASEKOL,  a.  s., poputují přímo 
na recyklační linky, kde se z  nich 
pomocí separací získávají původní 
suroviny a  materiály ke znovuvy-
užití.

Co patří do 
červených 

kontejnerů:

• mobilní telefony, vysílačky, 
navigace

• přehrávače mp3, discmany, rádia
• notebooky, klávesnice, myši
• baterie a nabíječky
• kalkulačky, budíky
• elektronické hračky, auta na 

vysílačku, roboti
• menší kuchyňské spotřebiče 

(šlehače, toustovače, mixéry, 
drtiče ledu, rychlovarné 
konvice aj.)

• fény, kulmy, elektrické kartáčky na 
zuby, holicí strojky

• žehličky, ruční vysavače
• další elektrospotřebiče do velikosti 

40 x 50 centimetrů

Kde jsou červené kontejnery 
zjistíte rychle na 

www.cervenekontejnery.cz.

Jedenáct speciálních kontejnerů 
na drobná elektrozařízení společ-

nosti ASEKOL,  a.  s., mohou vy-
užívat i obyvatelé Prostějova. Kon-
tejnery jsou umístěny na těchto 
místech:
• Domamyslice – křižovatka ulic 

Domamyslická a Žitná – točna 
MHD – tříděný odpad

• Čechovice – Čechovická ul. – 
u parčíku – tříděný odpad

• Krasice – Vícovská ul. – u dětského 
hřiště – tříděný opdad

• V. Špály – tříděný odpad mezi 
domy č. 1 a 2

• Neumannovo nám. – tříděný 
odpad

• křižovatka ul. Rejskova 
a Vápenice – tříděný odpad 
(viz foto)

• sídliště Šárka č. 32 – naproti 
restauraci – tříděný odpad

• křižovatka ul. Tylova a Libušinka – 
tříděný odpad

• B. Šmerala u firmy Pfaff servis – 
tříděný odpad

• Vrahovice – sídliště Svornosti 
č. 9-11 – tříděný odpad

• Vrahovice – Kyjevská – Trpínky 
u prodejny potravin – tříděný odpad

Velká elektrozařízení, která již 
v  domácnosti dosloužila, lze ode-
vzdat na dvou sběrných dvorech (na 
ul. Průmyslová a ul. Anenská).

INZERCE

INZERCE

Proč je důležité třídit staré elektro?

MGV, a.s.
682 01 Vyškov,  

Průmyslová 719/4

 obráběče kovů
 obsluhu CNC strojů

PŘIJME:

 Nabízíme:
  zajímavé a stabilní zaměstnání
   práce na zakázkové výrobě v české společnosti 

s přátelským kolektivem
  práci v moderním pracovním prostředí
  jídelní kupón v hodnotě 100 Kč
  příspěvek za odpolední směnu
  měsíční prémie 
  nástup dle dohody

Kontakt: Ing. Renata Křičková
   E-mail: mgv@mgv.cz
   Tel.:  723 476 649
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INZERCE

Právě v tomto táboře skon-
čila i  řada prostějovských 
Židů.

Prostějov byl ještě před 
válkou často označován jako 
„hanácký Jeruzalém“, protože 

zde sídlila mimořádně velká 
židovská komunita, o  to vý-
znamnější, že měla i  rozsáh-
lou ekonomickou sílu. Přitom 
zde došlo k tragickému para-
doxu, protože židovští věřící 
většinou mluvili německy 
a  částečně se dříve i  hlásili 
k německé národnosti, zatím-
co vlastní německé obyvatel-
stvo bylo ve městě početně 
poměrně slabé. Prostějovská 
židovská obec naopak byla 

v moravských poměrech jed-
na z  největších, v  roce 1930 
se zde k židovské národnosti 
hlásilo 740, ale k židovskému 
náboženství 1442 obyvatel. 
A  právě židovské obyvatel-
stvo, bez ohledu na jazyk 
a  řeč, se stalo předmětem 
nejrozsáhlejších, nejhorších 
a  nejzrůdnějších útoků naci-
stického režimu, který vyústil 
v masovou genocidu.

Po arizaci majetku a celkové 
degradaci lidské důstojnosti 
židovských rodin přikročily 
v  roce 1942 nacistické úřady 
k  tomu nejhoršímu, k depor-
taci všech protektorátních 
Židů napřed do terezínského 
ghetta a odtud do likvidačních 
míst a  táborů. V  Prostějově 
k tomu došlo ve velmi krátké 
době čtrnácti dnů v  červnu 
a červenci 1942, kdy byli zdejší 
Židé zařazeni spolu s  další-
mi ze střední Moravy do čtyř 
transportů z  Olomouce do 
Terezína. Odtud byli brzy od-
vezeni vlaky do Malého Tros-

tince a do Běloruska k městu 
Baranoviči, kde byli vražděni 
buď plynem z  projíždějících 
speciálně upravených náklad-
ních automobilů, nebo po-
stříleni jednotkami SS. Další 
skončili v Raasice, Osvětimi – 
Birkenau. Je třeba zdůraznit, 
že nacistická zrůdnost se ne-
vyhnula v tomto případě žád-
nému z Židů. Jen jedincům se 
podařilo uniknout na posled-
ní chvíli do zahraničí.

Nacistická zvůle a  cíle-
né vyvražďování připravilo 
v  průběhu II. světové války 
o  život 1150 občanů židov-
ského původu z  Prostějova 
a okolí. Mezi nimi i více než 
stovka dětí mladších 15 let.

Od roku 2019 připomínají 
prostějovské oběti holocaustu 
Stolpersteine a  Kameny zmi-
zelých v chodnících města. Za-
tím bylo uloženo 24 kamenů, 
v letošním roce bude ukládání 
pokračovat. Zdroj: 

Prostějov dějiny města 2
-jg-

Připomněli jsme si Den památky obětí holocaustu
27. 1. 2021 jsme si připomněli 76. výročí osvobození koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim Rudou armádou.

s Českým rozhlasem

Pošlete nám své tradiční  
domácí recepty a vyhrajte  
nové vybavení do kuchyně 

v hodnotě 100 000 Kč.

POCHOUTKOVÝ ROK 2021

Každou neděli 10.00–11.00 | 21.00–22.00 hodin

Jaroslav Sapík Naďa Konvalinková

střední Morava 
106.8 FM | R-OL

www.pochoutkovyrok.cz
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AGEL Středomoravské 
nemocniční, jejíž nemoc-
nice v  Prostějově, Přerově 
a Šternberku začala v pátek 
15. ledna očkovat proti one-
mocnění covid-19 kromě 
svých zdravotníků nově 
také praktické lékaře pro 
dospělé, praktické lékaře 

pro děti a dorost a také zub-
ní lékaře. Zájemci o  vak-
cinaci z  řad lékařů se hlásí 
telefonicky nebo e-mailem 
přímo vybrané nemocni-
ci. Následovat budou další 
skupiny obyvatel dle plánů 
MZČR.

Zároveň nemocnice v Pro-

stějově a  Přerově vypravila 
v  pondělí 18.  ledna poprvé 
do terénu vakcinační mobil-
ní tým v  tříčlenném složení 
(lékař, sestra a  administra-
tivní pracovník), který za-
jistí očkování ve vybraných 
sociál ních zařízeních Olo-
mouckého kraje. -bo-

Zastupitelé budou roz-
hodovat o  názvu nového 
parku v  Okružní ulici dle 
výsledku uspořádané an-
kety. Lidé vybrali název 
Mládkovy sady.

„Anketa proběhla v  ob-
dobí od 29.  10.  2020 do 
31.  12.  2020. Ve spolupráci 
s kronikářkou města Hanou 
Bartkovou bylo vytipováno 
pro pojmenování nového 
parku několik osobností, 
po nichž v Prostějově zatím 
žádná ulice, náměstí, škola, 
park, sady nebo jiné veřejné 
prostranství není pojme-
nováno,“ uvedl primátor 
František Jura a přidal jejich 
přehled.

Havránkovy sady – Fran-
tišek Havránek, městský 
zahradník, zasadil se o  vy-
budování skleníkové zimní 
zahrady v Brněnské ulici, byl 
autorem projektu na úpravu 
nově založených Kolářových 
sadů a  botanické zahrady, 
člen kuratoria botanické za-
hrady a zakládající člen pro-
stějovského okrašlovacího 
spolku.

Winterovy sady – Bruno 
Winter, mecenáš, továrník, 
čestný občan města Prostě-
jova. Zakladatel sladovnické 
tradice v Prostějově, jím za-
ložená sladovna funguje do-
dnes; zakladatel továrny na 
výrobu knoflíků v Prostějo-
vě Kornolit. Prostějovskému 
muzeu věnoval svoji cennou 
sbírku hodin. V  roce 2018 
mu bylo uděleno Zastupi-
telstvem města Prostějova 
čestné občanství.

Brecherovy sady  – Gi-
deon Brecher, lékař, vědec, 
lidumil, spisovatel. Od roku 
1831 až do své smrti působil 
Gideon Brecher jako lékař. 
Jeho pacienti oceňovali jeho 

vlídnost, dobrosrdečnost 
a  obětavost. Za svou práci 
v  době epidemie cholery 
za prusko-rakouské války 
v  roce 1866 obdržel písem-
né poděkování prostějov-
ského městského zastupi-
telstva. V  roce 1869 založil 
ve svém nadačním domě 
v ulici Sádky č. 2 starobinec 
a chorobinec. Fungoval ještě 
ve 20. a 30. letech 20. století 
a  průměrně zde žilo 12–14 
občanů.

Ševčíkovy sady  – Václav 
Ševčík, nestor prostějov-
ských fotografů, byl přede-
vším vyhlášeným a  vyhle-
dávaným portrétistou, rád 
však fotil i  prostějovskou 
architekturu. Svým objekti-
vem zvěčnil spoustu objek-
tů, které již neexistují.

Na výzvu Dr.  Kühnd-
la nafotil krátce před vy-
puknutím 2. světové války 
významné prostějovské 
stavby, muzejní exponáty 
a výtvarná díla a zabezpečil 
tak jejich dokumentaci před 
případným zničením a  po-
škozením.

Součkovy sady  – Vla-
dimír Souček, stavitel, 
ochránce přírody, amatér-
ský geolog, spolupracovník 
Okresního vlastivědného 
muzea, byl konstruktérem 
a  realizátorem řady inže-
nýrských a  průmyslových 
staveb, především kon-
struktér mostů přes Moravu 
a její přítoky. Od roku 1956 
byl okresním konzerváto-
rem Státní památkové péče 
a  ochrany přírody. Zaslou-
žil se o  záchranu a  rozšíře-
ní přírodních rezervací na 
Prostějovsku, při muzeu za-
ložil Přírodovědný kroužek, 
vytvořil nové geologické 
a  paleontologické expozi-

ce (například čelechovický 
devon, Velký Kosíř, Dolní 
Vinohrádky). Věnoval se 
také průzkumu a statickému 
zajištění některých památek 
(například plumlovský zá-
mek). Též aktivní hudebník, 
amatérský herec ve spolku 
Tyl, sbíral obrazy a  grafiku. 
Jeho zásluhy byly připome-
nuty po jeho úmrtí (v  roce 
1969) vydáním zvláštního 
čísla muzejního zpravoda-
je v  podobě sborníku (In 
memoriam Ing.  Vladimíra 
Součka, Zprávy Vlastivěd-
ného muzea v  Prostějově, 
8. ročník, 1970).

Mládkovy sady  – Jan 
Mládek  – zahradník, živ-
nostenský, sokolský a  ko-
munální činitel, vedoucí 
zahradnictví na Brněnské 
ulici. Aktivní člen Sokola II 
Prostějov a  pozdější staros-
ta, byl členem živnostenské 
strany. Za tuto stranu byl 
v letech 1919–1923 zastupi-

telem a  radním Prostějova, 
měl na starosti hospodářský 
a  později stavební referát. 
Jako funkcionář Sokola byl 
v  roce 1940 zatčen a  spolu 
s dalšími funkcionáři depor-
tován do koncentračního 
tábora v Dachau. Byl popra-
ven v roce 1941 v Osvětimi. 
Jeho jméno je uvedeno na 
pamětních deskách ve ves-

tibulu sokolovny na Skálově 
náměstí a v budově radnice.

„Celkem se účastnilo 564 
respondentů. Elektronický 
formulář na webu města 
vyplnilo celkem 543 respon-
dentů, e-mailem přišlo 21 
odpovědí,“ doplnil primátor 
František Jura.

 Ilustrační foto: MMPv
 -kaa-

Název nového parku v Okružní ulici

Výsledky hlasování 
(elektronický formulář + e-mailové hlasování):
 
Mládkovy sady 196
Ševčíkovy sady 129
Havránkovy sady   89
Winterovy sady   53
Součkovy sady   29
Brecherovy sady   26
Celkem el. formulář a e-maily 522

Další návrhy občanů, celkem 42 hlasů, byly započítány do 
celkového počtu respondentů prostřednictvím elektronického 
formuláře.

V nemocnicích AGEL 
Středomoravské nemocniční 

se očkuje proti covidu
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Porodnice Nemocnice 
AGEL Prostějov zazname-
nala v roce 2020 zcela stejný 
počet porodů jako v  roce 
předchozím, přesto počet na-
rozených dětí stoupl. Nejstar-
ší rodička měla 45 let.

Od loňského ledna až pro-
since proběhlo v prostějovské 
porodnici přesně 831 poro-
dů, rodných listů ale nakonec 
matrikáři vypsali 835. Ve čty-
řech případech se totiž jedna-
lo o  porod dvojčat, zatímco 
v roce 2019 to bylo jen jednou 

a počet narozených dětí se teh-
dy zastavil na čísle 832. I ten-
tokrát rodiče vymýšleli častěji 
chlapecká jména, neboť ti 
v poměru s děvčaty pomyslně 
zvítězili v poměru 447 ku 388.

„Holčičkám rodiče dávali 
nejčastěji tradiční jména jako 
Eliška, Anna, Ema či Tere-
za, chlapcům pak Jakub, Jan, 
Matyáš nebo Filip. Ale stejně 
jako každý rok nechyběla ani 
jména neobvyklejší, a  tak si 
maminky z naší porodnice od-
nášely domů například Emi-

ra, Javiera, Kvida, Kima nebo 
Dorotheu, Bereniku, Arianu či 
Medu,“ prozradila Bc.  Věra 
Tisoňová, vrchní sestra gy-
nekologicko-porodnického 
oddělení Nemocnice AGEL 
Prostějov.

Loni touto dobou, přes-
ně 14.  ledna, se zde narodilo 
přirozenou cestou největší 
miminko roku 2020 a jednalo 
se o  holčičku s  porodní vá-
hou 4900 gramů. Z celkového 
počtu 831 porodů bylo 179 
maminek starších 35 let s tím, 

že nejstarší rodička měla ještě 
o deset let více.

Na letošní první miminko 
si musela prostějovská porod-
nice počkat až do 3. ledna, kdy 
se v čase 7:12 narodila krásná 
holčička Elenka.

Porodnice Nemocnice 
AGEL Prostějov nabízí bu-
doucím maminkám tři samo-
statné uzavřené klimatizované 
porodní boxy, které poskytují 
rodičce i  jejímu partnerovi 
maximální soukromí. Součástí 
těchto boxů je kromě speciál-

ních polohovacích lůžek také 
porodní vana, rehabilitační 
balony, žíněnky, sprcha, křes-
lo, rádio s  CD přehrávačem. 
Nejmodernější porodní míst-
nosti tak umožňují nespočet 
alternativních způsobů vedení 
porodu. Porodnice Nemoc-
nice AGEL Prostějov je také 
držitelem titulu Baby Frien-
dly Hospital, tedy nemocnice 
přátelské k dětem. Po porodu 
je samozřejmostí bonding i za-
vedený systém rooming-in na 
oddělení šestinedělí. -bo-

Každoročně přinášíme 
statistiku dětí přivítaných 
na prostějovské radnici. 
Nejinak je tomu i  letos, 
přestože vítání spojené 
s obřadem se bohužel kvůli 
epidemické situaci nekoná. 
Jak vyplývá ze statistiky, 
přivítaní chlapci převažují 
nad děvčátky:

 
Počet přivítaných dětí: 390
Z toho dívek:  182
Z toho chlapců:  208

Oblíbená jména:
Dívky:

Karolína (10x)
Julie (8x)

Anna, Laura (7x)
Viktorie, Sofie (6x)
Natálie, Ema (5x)
Zdvojená jména - 7x

Chlapci:
Jakub (11x)
Dominik, Adam (10x)
Daniel, David (8x)
Tobiáš, Martin (7x)
Vojtěch, Šimon, Patrik, 
Matyáš, Michal, Lukáš (6x)
Zdvojená jména - 6x

PRO ZAJÍMAVOST
v roce 2019 bylo přivítáno 

419 dětí

v roce 2018 bylo přivítáno 
387 dětí

v roce 2017 bylo přivítáno 
448 dětí

v roce 2016 bylo přivítáno 
429 dětí

„Vítání občánků je jedna 
z  nejhezčích chvil, které 
na radnici prožívám, na-
vzdory tomu, že v  posled-
ní době vítání probíhají 
bez slavnostního obřadu 
v  obřadní síni, ale pouze 
na Duze za přítomnosti 
jednoho z  rodičů. Vždy je 
báječné vidět, jak mnoho 
z  těch, které jsem oddá-
vala, se stává rodiči,“ říká 
náměstkyně primátora Mi-
lada Sokolová.

V tomto měsíci si připo-
mínáme sto let od naro-
zení významné osobnosti 
prostějovského hudebního 
života  – dirigenta a  sbor-
mistra Otakara Hanzel-
ky. Úspěšně řídil přes pět 
set koncertů, komponoval 
vlastní skladby a  byl zaklá-
dajícím členem Unie čes-
kých pěveckých sborů.

Rodák z  Vídně 
(*4. 2. 1921) měl ekonomic-
ké vzdělání a řadu let praco-
val jako ředitel zásilkového 
obchodního domu Dona 
v  Prostějově. Jeho velkou 
láskou byla hudba.V  roce 
1939, tedy v době studia na 
gymnáziu, se stal členem 
mužského pěveckého sbo-
ru Orlice. Na hudební ško-
le studoval hudbu a  zpěv 

a  absolvoval roční kurz na 
Lidové konzervatoři v  Olo-
mouci. V  letech 1953–1963 
byl dirigentem kulturního 
sboru v  Prostějově. V  le-
tech 1969–2000 byl členem 
Jihomoravského obvodního 
výboru Unie českých pěvec-
kých sborů. Od roku 1972 
byl sbormistrem Orlice 
a  druhým dirigentem Vlas-
timily. Dirigentskou taktov-
ku převzal po nezapomenu-
telném Karlu Hejduškovi.

Přispíval také do kultur-
ních rubrik regionálního 
tisku, například do čtvrtlet-
níku Štafeta a  Stráže lidu. 
Uveřejnil zde medailóny 
dirigentů Orlice Aloise 
Grumlíka a Karla Hejduška, 
hudebního skladatele a var-
haníka Josefa Nešvery a hu-

debníka, pěvce a  sběratele 
písní Josefa Vaci. Psal také 
o  činnosti Orlice a  Pěvec-
kého sdružení moravských 
učitelů. Za svoji dlouholetou 
práci v oblasti hudby dostal 
řadu ocenění (Cena Karla 
Hradila, 1993; Zlatý odznak 
Unie českých pěveckých 
sborů s granáty, 1999; Cena 
Ferdinanda Vacha, 2001). 
V  roce 2011 mu byla udě-
lena Cena města Prostějova 
in memoriam za celoživotní 
sbormistrovskou a  pěvec-
kou činnost a za organizová-
ní pěveckých soutěží.

Druhou jeho velkou lás-
kou byla příroda. Už od dob 
studií se zajímal o  přírodu, 
především o  ptactvo. Na 
začátku 2. světové války se 
stal členem Přírodovědec-

kého klubu v  Prostějově. 
Bylo to za předsedy Josefa 
Blekty. Otakar Hanzelka se 
stal zpravodajem ochrany 
přírody a  společně se členy 
klubu se staral o  přírodní 
rezervace. Tomuto koníčku 
se věnoval i  po zániku klu-
bu. Koncem padesátých let 
se stal členem nezávislého 
sdružení ochránců přírody 
TIS. Tato organizace však 
byla v  době normalizace 
rozpuštěna.

11.  září  1979 byl však 
s  dalšími členy zaniklého 
TISU u zrodu nové organiza-
ce – Českého svazu ochrán-
ců přírody. Zpočátku rozvíjel 
aktivity v  oblasti pořádání 
přednášek a  zájezdů. Potom 
zastával funkci hospodá-
ře prostějovské organizace. 

Současně také sledoval cel-
kový vývoj svazu a zaměření 
jeho odborných programů.
Pro prostějovské ochránce 
přírody byl skutečným vzo-
rem. Oceňovali jeho precizní 
způsob práce a milé a kama-
rádské jednání. Obdivovali 
také šíři jeho zájmů a schop-
ností. Za dlouholetou práci 
pro Český svaz ochránců 
přírody obdržel v  roce 1999 
v  prostorách Senátu Parla-
mentu ČR nejvyšší svazové 
ocenění „Příroda děkuje“.
Otakar Hanzelka zemřel 
2.  září  2003 ve svých dvaa-
osmdesáti letech v  Prostě-
jově. Na jeho práci v oblasti 
hudby a ochrany přírody do-
dnes s úctou vzpomíná řada 
Prostějovanů a pěvců Orlice.

 Hana Bartková

Dvojčata stojí za nárůstem porodnosti 
v prostějovské nemocnici

V roce 2020 jsme přivítali 390 miminek

Výročí měsíce
ilustrační foto z roku 2019.
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CO DĚLÁ KINO 
BĚHEM LOCKDOWNU?

instaluje 
nový laserový 
4K projektor

napíná 
nové 

plátno

chystá 
rekonstrukci 

toalet

pečuje o novou 
kinokavárnu

renovuje 
foyer

zalévá 
spoustu kytek

promítá online 
Moje kino LIVE

Dříve nebo později tu s vámi zase budeme ❤
Těšíme se na vás!
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Informace z města

INZERCE

O Prostějov na mapách, 
kde si může občan vybrat 
z  vrstev jako památky, 
hřbitovy, cyklostezky, dět-
ská hřiště, parkoviště, pa-
mátné stromy, psí loučky 
a  celou řadu dalších, se 
rozrostl městský mapový 
portál, který je uživatelům 
k  dispozici na webových 
stránkách města Prostě-
jova.

„Mapový portál“ je do-
stupný přímo z  titulní 

stránky webu města. Po 
rozkliknutí se uživateli zob-
razí právě zmíněné nové 
vrstvy. Tyto se mohou roz-
šiřovat i  o  další tematické 
mapy. Lze je zároveň dopl-
ňovat o  fotografie a  o  pří-
padné odkazy na webové 
stránky - kupříkladu u  pa-
mátek. Počítáme s  tím, že 
mapový portál bude i  sou-
částí aplikace „Prostějov 
v  mobilu“. Aplikace sice 
funguje již několik let, ale 
mapy v  tomto provedení 

dosud neobsahovala,“ říká 
primátor František Jura.

Na mapovém portálu 
města Prostějova naleznete 
také například Plán zim-
ní údržby, Plány dopravy, 
Dopravní info, Stromy pod 
kontrolou, Alternativní me-
tody likvidace plevele nebo 
Stav hladiny na vodních 
tocích Hloučela a  Romže 
a další.

Mapový portál - Prostě-
jov (prostejov.eu) -jg-

Přehled odchycených psů v Prostějově, které je možné si osvojit
Voříšek - útulek pro psy, Samota 133, 798 58 Čechy pod Kosířem

Telefon: 606 855 797, e-mail: utulekvorisek@seznam.cz
Aktuální přehled odchycených psů najedete na webových stránkách útulku: 

http://www.vorisek.org/
 Evid. č. 1538/21 (Bibi) - fena křížence čivavy, 

nalezena dne 1. 1. 2021, místo nálezu: Čechůvky, čip č. 941000022998909

Evid. č. 1534/21 (Bad-Jon) – pes kříženec labradora,
nalezen dne 27. 12. 2020, místo nálezu: ul. Pražská

Mapový portál města Prostějova se rozrostl
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divadelní pokladna: 582 329 603
email: predprodej@divadloprostejov.cz 
www.divadloprostejov.cz

Pravidelná otevírací doba divadelní pokladny (předprodeje vstupenek): 
pondělí a středa 10-12 a 13-17 hodin, v úterý a ve čtvrtek 13-17 hodin, 
v pátek je zavřeno.
Vchod do pokladny je z terasy Národního domu.

Vážení a milí diváci,

podivná doba nás nutí setrvávat doma v Prostějově. Máme více času se rozhlédnout po okolí a objevovat 
pečlivěji zajímavosti, které jsme neznali a na které jako Prostějováci můžeme být pyšní! Facebook Městského 
divadla v Prostějově v loňském roce představil v cyklu Čekání na diváka skrytá zákoutí Národního domu. V lednu 
připomenul činnost dlouholetých spolků, kterému Městské divadlo v Prostějově poskytuje zázemí  - pěveckých 
sborů Vlastimila a Orlice, Divadla Hanácké obce a Mého divadla.  V únoru můžete sledovat příběhy slavných 
osobností spojených s Městským divadlem a další historické zajímavosti.    

Jeviště i hlediště Městského divadla v Prostějově je sice osiřelé, ale ticho pánem prostoru není! Využíváme 
nepřítomnosti diváků k malým opravám, renovacím a revizím. Již jsou opraveny sklady pod schody, rozvodna 
výtahu v kuchyňce, nainstalováno zábradlí v přednáškovém sále a hlavně je vsazena stropní vitráž ve vestibulu 
divadla. Nejen ona se chce blýsknout a uchvátit Vás. Únorové inscenace jsou nachystány.  Napjatě čekáme! 
Pořád je tu naděje, že připravené divadelní únorové lahůdky ochutnáte. Pokud ne v únoru, jistě později v roce 
2021. Budete na ně alespoň dostatečně natěšeni.

NA ÚNOR BYLO PŘIPRAVENO:
1. 2.   | ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ | skupina 5P
2. 2.   | BA/ROCK GOES TO HOLLYWOOD 
             2. abonentní koncert
7. 2.   | SATURNIN | skupina 5P (sezóna 19/20)
10. 2. | HORSKÁ DRÁHA | skupina 5N
25. 2. | ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE | skupina A
28. 2. | LICHOŽROUTI | DVOJLÍSTEK
              (náhradní titul za Anička a bylinkové kouzlo)

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Dramatizace románu Kateřiny Tučkové čarodějni-
cích ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ je obecně platný příběh 
o zjevné i skryté síle žen. V představení Divadla pod 
Palmovkou Praha byla Tereza Dočkalová nomino-
vána v kategorii Nejlepší herecký výkon v Anketě 
i-divadlo 2018.
/BA/ROCK GOES TO HOLLYWOOD je název unikát-
ního multižánrového projektu hobojisty VILÉMA 
VEVERKY, který představí se svým Ultimate W Bandem.
Zkušený lev salónů (Milan Kňažko) si přivede do svého 
luxusního pařížského bytu mladší atraktivní dámu. 
Začíná jízda Divadla Bolka Polívky HORSKÁ DRÁHA.
ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE vypráví fiktivní příběh 
o jednom z nejslavnějších dramatiků všech dob, 
Williamu Shakespearovi, kterému se nedaří psaní 
hry na objednávku. V hlavní roli uvidíme člena 
Východočeského divadla Pardubice Josefa Lásku, 
jenž získal Cenu Thálie 2020 pro činoherce do 33 let.
Pokladna je otevřena v pravidelné otevírací době. 
Více než dvacet představení můžete zakoupit i online. 
Sledujte naše webové stránky.  
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Ochotnický spolek Diva-
dlo Hanácké obce působí 
v Prostějově a okolí více než 
90 let. Současná generace má 
své zázemí ve sklepních pro-
storách prostějovského Měst-
ského divadla, kde probíhají 
zkoušky a  jsou uloženy kos-
týmy a technika pro zájezdy. 
Každý rok přichází na svět 

jedna nová inscenace. Cílo-
vými diváky jsou děti. 

Premiéry jsou směřovány 
na červen, kdy je ve městě pře-
hlídka MEDart, kde se před-
stavuje vše, co se za sezónu 
v amatérském divadle urodilo. 
Loni na hodovou neděli mělo 
DHO premiéru příběhu Jana 
Wericha Až opadá listí z dubu. 

DHO v  současnosti pra-
cuje pod režijním dohledem 
Hany Lužné, která také insce-
nace vybírá a upravuje s ohle-
dem na složení a  možnosti 
členů. Soubor je tradičně 
vícegenerační, od nejstarších 
sedmdesátníků přes mladé 
rodiče až po náctileté začína-
jící herce.

Z facebooku městského divadla:
Čekání na diváka aneb Pod střechou Městského divadla v Prostějově

Divadlo Hanácké obce
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INZERCE

V  těchto dnech vychází 
v  pražském nakladatelství 
Kauli Publishing rozsahem 
sice nevelká, ale zajímavá 
a na dokumentární fotogra-
fie bohatá knížka nazvaná 
Dělník na vinici Páně. Její-
mi autory jsou prostějovští 
historikové Pavel a  Václav 
Markovi a předkládají v ní 
výsledky svého zkoumání 
osobnosti a  záslužné práce 
katolického kněze Josefa 
Střídy (1909-1998). Jednalo 
se o  jednoho z duchovních 
odsouzených ve známém, 
komunistickým režimem 
vykonstruovaném politic-
kém procesu 50. let, vede-
ném proti členům vedení 
kněžské nemocenské po-
kladny v Přerově.
Autoři knížky provázejí čtená-
ře celým životem a pastorační 

prací tohoto kněze, která se 
odvíjela především v regionu 
střední Moravy. Pocházel ze 
zemědělského prostředí ves-
nice Vojnice nedaleko Olo-
mouce a  po studiích v  Kro-
měříži a na teologické fakultě 
v  Olomouci byl v  r.  1934 
vysvěcen arcibiskupem Leo-
poldem Prečanem na kněze. 
Střídovou životní metou ne-
byla kariéra v církvi, netoužil 
po vyznamenáních, medai-
lích, titulech a uznáních, ale 
chtěl svůj život zasvětit Bohu 
a  službě lidem. Věnoval se 
charitativní a  sociální práci 
a  jeho působení ve správě 
přerovské kněžské nemocen-
ské pokladny, ve světovém 
měřítku unikátní sociální 
instituce, patří k nejvýznam-
nějším oblastem jeho akti-
vit. Pro své farníky na všech 

místech, jimiž prošel - Stará 
Bělá, Senice na Hané, Mě-
rotín, Pavlovice u  Přerova 
a naposledy čtyřicet dva roků 
působil ve Vrahovicích, byl 
vzorem a  inspirací. Jednalo 
se o  nesmírně skromného, 
obětavého, pracovitého a ob-
líbeného kněze, jehož půso-
bení ocenila současná církev 
udělením titulů konsistorního 
rady a čestného kanovníka.
Knížka, kterou uvádějí slo-
va emeritního pomocného 
biskupa olomouckého Josefa 
Hrdličky, je prvním poku-
sem o  zpracování Střídova 
životopisu a zhodnocení jeho 
životního díla. Pro zájem-
ce je dostupná ve veřejných 
knihovnách v regionu a čte-
náři si ji mohou zakoupit také 
prostřednictvím internetu.
 Jiří Marek

Ve věku 78 let odešla v zá-
věru roku 2020 prostějov-
ská rodačka Eva Strnadlo-
vá, rozená Rozehnalová.

 Rodné město vyměnila za 
obec Trojanovice, kde žila až 
do své smrti se svým manže-
lem. Absolventka Gymnázia 
Jiřího Wolkera, která dále 
vystudovala český a němec-
ký jazyk na Filozofické fa-
kultě Univerzity Palackého 
v  Olomouci, věnovala celý 
svůj život výchově a  vzdě-
lávání žáků a  studentů. Na 
Prostějov vzpomínala do 
svých posledních dní. Na-
vštěvovala zde pravidelně 
své příbuzné a  známé. Vý-
znamnou měrou se podíle-
la na vydání básní Kratičky 
prostějovské rodačky Edny 
Amit (původním jménem 
Lily Bobaschové, přeživší 
holocaust. Vydání knihy 
finančně podpořilo v  roce 
2007 město Prostějov a  Ži-
dovské muzeum v  Praze). 

Eva Strnadlová se zajíma-
la o  někdejší prostějovské 
občany, kteří nenávratně 
zmizeli v  koncentračních 
a  vyhlazovacích táborech; 
publikovala také například 
ve sbornících Židé a  Mora-
va. Naposledy se oficiální 
akce v  Prostějově účastnila 
v listopadu 2019, a to pietní-
ho aktu při odhalení repliky 
náhrobku rabína Horowitze 
na starém židovském hřbi-
tově. -jg-

Nová publikace 
o Josefu Střídovi

Prostějovská rodačka 
Eva Strnadlová zemřela

*

*  Ceny pojištění na RČ: dle věku, bydliště a bonusu klienta, objemu, výkonu, stáří a značky vozidla platné ke dni tisku.

Na Hrázi 3, Prostějov
(u rybníka)

po-čt 7:30 - 17:00
pá 7:30 - 16:00

Tel.: 605 40 30 40

OG ARKÁDA, Držovice
(naproti České Pošty)

po-pá 9:00 - 18:00
so 9:00 - 12:00

Tel.: 724 28 59 90

5M7 1600

21
01

25
30

08
5

22 Statutární město Prostějov

 WWW.PROSTEJOV.EU Prostějovské radniční listy



Informace z města

Svaz tělesně postižených, místní organizace v Prostě-
jově děkuje městu Prostějovu za příspěvek formou dota-
ce na rok 2020 na činnost svazu.

Tento rok byla činnost pro naše členy omezena, ale 
doufáme, že v  roce 2021 budeme již moci uskutečnit 
všechny plánované akce. Za STP MO

 předsedkyně Věra Patková

Žáci Střední školy veřej-
noprávní TRIVIS Prostě-
jov,  s.  r.  o., se na podzim zú-
častnili středoškolské soutěže 
„Jsi připraven k obraně státu? 
Aneb středoškolské klání o po-
hár PRESAFE“, která je podpo-
rována Ministerstvem obrany 
ČR v rámci projektu POKOS 
(Příprava občanů k  obraně 
státu) a  nad jejímž konáním 
převzali záštitu Klub speciál-
ních sil, z.s., a NF speciálních 
sil generála Moravce a  také 
Klub výsadkových veteránů 
Prostějov, z.s.

Chtěli bychom poděkovat 
za možnost účastnit se této 
skvěle organizačně a personál-
ně zajištěné akce a velmi si váží-
me ocenění od pana primátora 
Mgr. Jury. Klára Smékalová

Poděkování

Poděkování

Proměnit školní po-
zemek na prostor vhod-
ný pro venkovní výuku 
a  posílit kontakt dětí 
s  přírodou v  rámci poskyt-
nutí dotace NPŽP (Výzva 
č.  7/2019) využila Mateřská 
škola Prostějov, ul. Šárka 4a.

V listopadu 2020 proběhla 
revitalizace školní zahrady 
v  MŠ Žešov (jedno z  odlou-
čených pracovišť). Cílem 
projektu „Učíme se v přírodě 
při MŠ Žešov“ bylo vybavit 
zahradu interaktivními prv-

ky, které napomohou dětem 
poznávat ptactvo, stopy zvěře 
a  zlepšovat smyslové vnímá-
ní a vytvářet vztah k přírodě. 
Kompostéry budou sloužit 
ke kompostování zeleného 
odpadu a  děti budou mít 
možnost podílet se na údrž-
bě školní zahrady, sledovat 
tlení a  využívat kompost 
v záhonech. Celková kompo-
zice rostlin, ovocných stromů 
a kvetoucích keřů má zlepšit 
pocit při pobytu na zahradě.

V  současné době probíhá 

proměna školní zahrady v MŠ 
Šárka. Stávající prvky budou 
doplněny o  přístřešek se ze-
lenou střechou, mlhoviště, 
broukoviště a hmyzí hotel, ob-
lázkoviště, kde si děti mohou 
hrát, tvořit a  stavět s kamín-
ky, sady zahradního nářadí 
a výukové tabule.

Na jaře 2021 bude zahájena 
realizace projektů „Učíme se 
v přírodě při MŠ Dvořákova“ 
a „Učíme se v přírodě při MŠ 
Libušinka“.

 Magda Vedmochová

V  letošním roce měli 
prostějovští zahradkáři 
naplánováno spoustu akcí 
jak pro členy, tak i pro děti 
a mládež. Bohužel situace je 
taková, jaká je, a  i  Územní 
sdružení ČZS v  Prostějově 
muselo svůj plán činnosti 
upravit.

Před jarním „uzavřením“ 
se podařilo uspořádat de-
gustace jablek a  brambor, 
vyhodnotit výtvarné práce 
dětí na téma Voda v zahradě 

a  uspořádat výstavku těchto 
prací. Slavnostní předávání 
cen proběhlo na prostějovské 
radnici. Proběhla také soutěž 
ve floristice, okresní i  zem-
ské kolo. Zúčastnili jsme se 
též podzimní výstavy Horti-
komplex na výstavišti Flora 
v  Olomouci a  doprovodné 
soutěže Mladý pěstitel.

Na podzim proběhlo 
i okresní kolo soutěže Mladý 
zahrádkář a  s  koronavirem 
omezenými možnostmi i díl-

ničky na téma dýňodlabání 
a vánoční vazby.

V  areálu územního sdru-
žení na Daliborce byly letos 
na podzim vyměněny vstup-
ní dveře a  dorovnána pod-
laha v chodbě. Všechny tyto 
akce se mohly uskutečnit 
díky finanční podpoře statu-
tárního města Prostějova, za 
což jménem všech zahrádká-
řů v našem okrese děkujeme.

Za ÚS ČZS Prostějov 
Ing. Ivana Hasalová, předseda

Třídy s rozšířenou výukou, 
které již 8 let sídlí na ZŠ Jana 
Železného v Prostějově, změ-
nily své působiště. Letošní 
školní rok tak začali žáci 
první třídy v  úplně novém 
kabátu – v rekonstruovaných 
prostorách ZŠ Dr.  Horáka. 
I přes pandemii a s ní spojené 
komplikace ve výuce se pros-
tějovským prvňáčkům daří 
a učení zvládají s noblesou.

Speciální třídy má na sta-
rosti organizace Svět vzdělání, 
která spolupracuje s  dalšími 
základními školami po České 
republice. „Máme navázanou 
spolupráci se školami v  Brně, 
Břeclavi, Pardubicích a  v  dal-
ších městech. Nabízíme dopl-
nění standardního studijního 
programu o  jednu vyučovací 
hodinu denně. Veškerá přidaná 
výuka je nedílně začleněna pří-
mo do rozvrhu tříd. Děti se tak 
už od první třídy učí angličtinu, 
systematicky rozvíjejí své logic-
ké myšlení, k  čemuž přispívá 
i  výuka matematiky Hejného 
metodou. Od třetí třídy je za-
řazena hodina programování,“ 
vysvětlil koncept spolku jeho 
ředitel Tomáš Blumenstein.

Děti s  přehledem zvládly 
i  online výuku, i  když to ne-
bylo jednoduché. Situace je 
komplikovaná obzvlášť pro 
žáky prvních tříd, kteří potře-
bují více osobní přístup. „Kéž 
bychom dostali zase prostor 
fungovat normálně bez covi-
dových opatření a  mohli by-
chom s  dětmi podnikat více 
aktivit, které by je rozvíjely 
a  utvářely pro další život. To 
je totiž podle mě cílem Světa 
vzdělání, vychovat zvídavé 
děti,“ uvedla Mgr. Jana Navrá-
tilová, třídní učitelka 1. B, kte-
rá je z nového systému výuky 
nadšená: „Žáci ve třídě jsou 
aktivní a do výuky se zapoju-
jí s  radostí a  chutí. Děti mají 
výuku matematiky Hejného 

metodou, kdy mají pocit, že 
si hrají a přitom zvládají řadu 
matematických dovedností, 
se kterými se děti v  klasické 
třídě leckdy ani nesetkají. Žáci 
mají také rozšířenou výuku 
angličtiny s  úžasnými kanto-
ry a na hodiny logiky se vždy 
těší. V hodinách osobnostního 
rozvoje máme možnost se blí-
že poznat a  trávíme společně 
čas, kdy mohu každého žáč-
ka vnímat zase z  jiné stránky 
a  mohu jim blíže porozumět 
a oni zase mně. Děkuji Světu 
vzdělání za podporu a  také 
rodičům za jejich skvělou spo-
lupráci a nadšení.“

Děti používají ve výuce růz-
né pomůcky, které jim pomá-
hají učit se přirozeně. Studium 
je tak pro ně zábava. „Ve škole 
se mi moc líbí, máme hodnou 
paní učitelku a  máme ji rádi. 
Baví mě matematika, logika, 
angličtina a  taky výtvarka,“ 
prozradila prvňačka Linda. 
S výukou jsou spokojení i ro-
diče. „Jsme rádi, že jsme se pro 
rozšířenou výuku rozhodli. 
Máme na dvou různých ško-
lách dvě velmi odlišné děti. 
Třídy Světa vzdělání pro obě 
svým konceptem umožňují 
objevit a rozvíjet to, co je zají-
má, a vzbudit zájem i o to, co 
je pro ně nové. Pro nás rodiče 
Svět vzdělání vybudoval spo-
lehlivé a  aktivní informační 
zázemí, které sdílíme s učiteli 
a lektory. Jsme se Světem vzdě-
lání velmi spokojeni,“ uvedli 
manželé Škurkovi. Třídy Svě-
ta vzdělání ovšem nepřijímají 
do svých řad jen nadané žáky. 
Do tříd se zařazují děti, které 
úspěšně projdou talentovými 
zkouškami. „Věřím, že náš 
koncept výuky děti opravdu 
obohacuje. Přijďte se přesvěd-
čit sami. Pořádáme informač-
ní schůzky, informace najdete 
na našem webu,“ vyzval To-
máš Blumenstein. -hn-

Třídám s rozšířenou 
výukou se na

nové škole daří

Vybudování přírodních zahrad při 
Mateřské škole Prostějov, ul. Šárka 4a

Zahrádkáři děkují….
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Virtuální univerzita třetího věku pokračuje

Albi tužky a kouzelné čtení – chytrá zábava nejen pro předškoláčky
V knihovně pro děti a mlá-

dež se kouzelné čtení s  Albi 
tužkou již několik let řadí 
mezi nejpůjčovanější doku-
menty a mezi rodiči i dětmi 
se těší velkému zájmu. Mož-
ná si říkáte, že jde jen o další 
knihu se zvuky či elektronic-
kou hračku. Kouzelné čtení 
je ale mnohem více.

Jedná se o unikátní vzdělá-
vací koncept pro děti od tří let, 
díky kterému se děti zábav-
nou a poutavou formou dozví 
spoustu zajímavých a  užiteč-
ných informací. Čtení s  Albi 
tužkou je zábava s  neomeze-
nými možnostmi – interaktiv-
ní tužka dovede nejenom číst 
texty, zpívat písničky a přehrá-
vat reálné zvuky, ale dají se s ní 

hrát i různé hry a kvízy. Stačí 
se Albi tužkou lehce dotknout 
obrázku, ikonky nebo textu 
a ozve se příslušná informace, 
zvuk nebo hudba. Je sice ur-
čena dětem, ale princip „živé“ 
knihy okouzluje i dospělé.

Díky speciální technologii 
mohou knihy plně využívat 
i  děti v  předškolním věku, 
které ještě číst neumí. Samy si 
tak mohou „přečíst“ pohádku 
nebo se hravou formou naučit 
poznávat barvy, čísla, písmena 
či nejrůznější tvary. Všechny 
tyto dovednosti si pak trénu-
jí v  zábavných edukativních 
hrách, které knihy obsahují.

Na webu www.kouzelnec-
teni.cz najdete veškeré in-
formace a  videoukázky, jak 

se s  tužkou pracuje, a  také 
přehled vydaných knih. Re-
cenze a ohlasy rodičů si mů-
žete přečíst na nejrůznějších 
blozích a  diskuzích a  jsou 
veskrze pozitivní. Spoustu 
zajímavých postřehů od ro-
dičů i  dětí najdete také na 
YouTube. Stačí zadat „kou-
zelné čtení“. 

V  prostějovské  knihovně 
pro děti a mládež jsou aktuál-
ně k  vypůjčení 3 Albi tužky 
a  51 knih kouzelného čtení. 
Mezi nejpůjčovanější patří 
Zpívánky, Lidské tělo, At-
las světa, Staré pověsti české 
a Hravé učení. Pokud kouzel-
né čtení ještě neznáte, přijďte 
si ho sami vyzkoušet. Třeba se 
zalíbí i vám.

Univerzity třetího věku 
mají v Česku více než třiceti-
letou tradici a  jsou mezi ak-
tivními seniory vyhledávané 
a velmi oblíbené. Představují 
atraktivní možnost naplně-
ní volného času. Nejen že 
zpřístupňují nové poznatky 
a  vědomosti, ale podporují 
také psychickou a  fyzickou 
svěžest a jsou i jakousi „spo-
lečenskou událostí“. Lidé 
toužící po dalším vzdělává-
ní se na kurzech potkávají 
se svými vrstevníky, mohou 
spolu sdílet nové zkušenosti 
a zážitky a navazovat přátel-
ství.

Roku 2013 vznikla při 
České zemědělské univerzitě 
v  Praze Virtuální univerzita 
třetího věku (VU3V) a  od 
roku 2017 máte možnost na-
vštěvovat ji i  v  prostějovské 
Městské knihovně. Přednášky 
totiž probíhají virtuálně – jsou 
zprostředkovány videozázna-
mem a přenášejí se přes inter-
net. Prostřednictvím internetu 
studenti také vyplňují testy 
ověřující jejich znalosti. 

V  každém semestru se 
všichni zájemci o  studium 
společně dohodnou a vyberou 
si jedno ze studijních témat, 
která VU3V nabízí. Pro ná-
sledující semestr jsme zvolili 
téma Rituály evropských krá-
lovských rodů. Přiblížíme si 
evropské královské rodiny 
19. a 20. století, jejich zakot-
vení v historii a také důležité 
životní události. Provázet 
nás bude historik Slezského 

zemského muzea v  Opavě 
Mgr. Kamil Rodan, Ph.D.

Obvykle se scházíme pra-
videlně každé druhé úterý 
dopoledne v  knihovně. Doba 
covidová ale změnila naše 
zvyklosti v  mnoha ohledech, 
a tak je už nyní jasné, že se bo-
hužel budeme muset i v tomto 
semestru obejít bez společ-
ných setkávání. Je nám to vel-
mi líto, ale kurz bude probíhat 
opět čistě virtuálně. Studenti 
dostanou odkaz na videopřed-
nášku a další materiály potřeb-
né ke studiu. Přednášky budou 
sledovat doma a samostatně si 
také vyplní závěrečné testy. 
Nemusíte se obávat přílišné 
náročnosti – kurzy jsou tvo-
řeny přístupnou, populárně 
naučnou formou, testy jsou 
spíše motivační a  při jejich 
odpovídání můžete využívat 
všech studijních materiálů. 
Je ovšem nutné, aby studenti 
ovládali základy práce na po-
čítači a měli možnost připoje-
ní k internetu.

Letní semestr začíná v pon-
dělí 1. února a končí 30. dub-
na. Ke studiu se můžete při-
hlásit od 1. do 26. února, a to 
osobně v  knihovně. Je také 
třeba zaplatit si registrační po-
platek 300 Kč. Pokud chcete, 
můžete si první lekci nezávaz-
ně vyzkoušet a až poté se roz-
hodnout, zda budete ve studiu 
pokračovat a  zaplatíte si re-
gistraci. Chcete-li se o VU3V 
dozvědět víc, zavolejte na tel. č. 
582 329 662 nebo se podívejte 
na www.knihovnapv.cz.

Pevně doufáme, že se už na 
podzim vrátíme k  normální-
mu režimu a budeme se moct 

opět scházet na společném 
promítání videopřednášek 
v knihovně. Do té doby nám 

ale nezbývá nic jiného, než se 
vídat pouze „virtuálně“.

  Těšíme se na vás.
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Muzeum je na 
turistické známce

Hned zkraje roku jsme potěšili sběra-
tele turistických známek. V jejich číslo-
vané řadě totiž přibyla nová dřevěná vy-
palovaná plaketa s motivem renesanční 
budovy Muzea a galerie v Prostějově. Tu-
ristická známka je v prodeji na pokladně 
v hlavní budově muzea, ve Špalíčku i na 
hvězdárně. Zájemci si ji mohou zakoupit 
za 35 korun. Každá turistická známka je 
doplněna i samolepicí „turistickou zná-
mečkou“, muzeum ji nabízí za 12 korun.

Turistická známka Muzea a  galerie 
v Prostějově  Foto: archiv muzea

Exkluzivní výstava skla
Hlavní výstavní sály muzea v  březnu 

nabídly mimořádnou výstavu s  názvem 
Podmořský prosklený svět. Jaroslav Pro-
šek, představitel současného sklářského 
umění, si Prostějov vybral jako vůbec prv-
ní město v České republice, kde svou práci 
představil. Umělec doposud známý a oce-
ňovaný především v  zahraničí, navrhuje 
a vytváří jedinečné plastiky ze skla, dřeva, 
nerezu, ocele a kamene a používá několik 
technik. V druhé polovině března ale mu-
zeum muselo reagovat na situaci s tehdy 
nastupující koronavirovou epidemií a po-
prvé návštěvníkům uzavřelo své brány.

Jaroslav Prošek v  Prostějově vystavo-
val od 5. března do 12. července loň-
ského roku.  Foto: archiv muzea

Zlatá mince ve 
sbírce muzea

V  dubnu jsme vám prostřednictvím 
Prostějovských radničních listů popr-
vé představili novinku ve sbírce našeho 

muzea, a to dukát Vladislava II. Jagelon-
ského. Hodnota této mince není dána 
jen materiálem, ze kterého byl vyroben, 
tedy zlatem, ale také historickou a sběra-
telskou hodnotou.

Na aversu (líc) mince je vyobrazen 
český dvouocasý lev ve skoku v pozdně 
gotickém štítu a perlovci, po stranách pís-
mena R a P, nad štítem iniciála Y uvnitř 
koruny, opis: WLADISLAX D G BO-
EMIE. Na reversu (rub) mince je vyob-
razena postava sv. Václava bez perlovce, 
v pravici kopí s praporcem s celou orlicí, 
meč u pasu a v levici půlený pozdně go-
tický štít s poloviční orlicí, opis: S WEN-
CEZLAVS D B. Hmotnost této mince je 
3,501 g a průměr činí 19,5-19,7 mm.

Zlatý dukát Vladislava II. Jagelonského 
z lícové strany.  Foto: archiv muzea

Červený domek opět 
připomíná Petra Bezruče

Květen se točil okolo poezie Petra 
Bezruče. Červený domek v Kostelci na 
Hané, kde básník žil, se totiž po letech 
otevřel opět veřejnosti. Ve dvou přízem-
ních místnostech domu je teď situována 
expozice o  jeho nejslavnějším obyvateli 
básníku Petru Bezručovi. K domu byla 
přistavěna i pergola, kde mohou návštěv-
níci posedět. Nechybí travnatá plocha ani 
altánek, ve kterém Bezruč rád trávil volné 
chvíle. Olomoucký kraj do opravy objek-
tu investoval téměř osm milionů korun.

Expozice přiblíží život Petra Bezruče.  
 Foto: archiv Olomoucký kraj

Zasaženi bleskem
Některé věci člověk neovlivní a v pří-

padě přírodních živlů to platí násobně 
víc. V muzeu jsme se tak v červnu museli 
poprat s nečekanou havárií. Do kostela, 

který s budovou muzea v těsné blízkosti 
sousedí, totiž udeřil blesk. Škody byly 
značné. Silný elektrický výboj nepřežil 
počítač, několik dní nefungoval internet 
ani klimatizace ve výstavních sálech.

Barokní synagogy ve Špalíčku
Galerie Špalíček nabídla v  červenci 

výstavu věnovanou barokním synago-
gám v  českých zemích. Kromě histo-
rických fotografií byly k vidění i vzácné 
synagogální předměty, z  nichž některé, 
především synagogální textilie, měla pro-
stějovská veřejnost možnost vidět vůbec 
poprvé.

Synagogální předměty byly k vidění 
v Prostějově vůbec poprvé. 
 Foto: archiv muzea

Bezruč zdobí 
turistickou známku

V srpnu jsme vás informovali o tom, 
že červený domek Petra Bezruče v Kos-
telci na Hané získal svou turistickou 
známku. Ta byla vydána pod číslem 2647 
a nechybí k ní ani turistická nálepka, kte-
rá stojí 15 korun. Známku i nálepku lze 
koupit přímo v Kostelci na Hané, ale také 
v pokladně muzea galerie Špalíček.

Turistická známka červeného domku 
v Kostelci na Hané.  
 Foto: archiv muzea

Nový depozitář 
pro sbírkové předměty

V  září jsme dokončili přístavbu no-
vého depozitáře v  areálu bývalé staré 
nemocnice, čímž se nám zvětšila kapa-

cita pro umístění sbírkových předmětů. 
Součástí přístavby je i nové digitalizační 
pracoviště a plynovací místnost pro ošet-
ření sbírkových předmětů.

Vzácná zahraniční návštěva
V říjnu jsme v galerii Špalíček přivítali 

vzácnou návštěvu  – Daniela Merona, 
velvyslance Izraele. Do Prostějova zavítal 
při příležitosti vernisáže výstavy Masa-
ryk ve Svaté zemi. Současně jsme se ale 
záhy opět veřejnosti kvůli koronavirové 
situaci museli uzavřít, pro návštěvníky 
jsme však připravili virtuální prohlídky 
aktuálních výstav.

Daniel Meron, velvyslanec Izraele 
(uprostřed)  Foto: archiv muzea

Muzeum v nejvyšším 
stupni zabezpečení

To, že muzeum jako kulturní pa-
mátka podléhá nejvyššímu stupni za-
bezpečení, jsme si v  listopadu ověřili 
na vlastní kůži. Při rekonstrukci části 
budovy v centru města se spustil alarm 
upozorňující na oheň. Přestože šlo 
o planý poplach, z hasičské stanice do 
centra Prostějova okamžitě vyjela tři 
hasičská auta a nechyběl ani policejní 
doprovod.

Planý poplach prověřil hasiče i policii. 
 Foto: archiv muzea

Rekonstrukce 
výstavních prostor

V roce 2020 jsme se v muzeu pustili 
do budování a oprav. Rekonstrukcí tak 
například prošla hvězdárna, po výmalbě 
výstavních sálů přišla i  řada na toalety 
pro veřejnost, jejichž kompletní rekon-
strukci financovalo město Prostějov.

Co se dělo v muzeu aneb výběr z nejvýznamnějších událostí roku 2020

2 www.prostejov.eu prostějovské radniční listy

MuzeuM

MGP, p. o., nám. T. G. Masaryka 2, 796 01 Prostějov
Tel. hl. budova: 582 344 990, Špalíček: 725 875 008, www.muzeumpv.cz 

otevřeno denně mimo pondělí 9:30-12:00 a 13:00-17:00

HLAVNÍ BUDOVA, 
nám. T. G. Masaryka 2

OTEVÍRACÍ DOBA O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

24. a 25. 12. zavřeno, 26., 27., 28. (mimořádně otevřeno i v pondělí), 
29. a 30. 12. otevřeno, 31. 12. a 1. 1. zavřeno

CESTY DO PRAVĚKU 
ANEB VE STOPÁCH ZDEŇKA BURIANA
prodlouženo do 17. 2. 2021

S velkou radostí jsme začátkem  října letošního roku otevřeli 
netradiční a ojedinělou výstavu, která je pozvánkou do 
hluboké minulosti naší planety. Výstava představuje práce pěti 
výtvarníků, které spojuje jeden cíl – formou vědecké obrazové 
rekonstrukce přiblížit divákům různá období dlouhé historie 
Země. Pod zkratkou PAS („Paleoart – Art &Science“, Paleoart 
– umění a věda) tvoří Jaroslav Bažant, Pavel Dvorský, Petr 
Modlitba, Jiří Svoboda a Jiří Teichmann. Vzhledem k situaci 
v uplynulých měsících stihlo výstavu před uzavřením muzea vidět 
jen několik šťastlivců. Zájemcům jsme přesto nabídli alespoň 
virtuální procházku výstavou, kterou zasvěceným komentářem 
doprovodil brněnský malíř a ilustrátor Petr Modlitba. Po 
znovuotevření muzea se mohou zájemci přijít pokochat osobně, 
zveme Vás! 
Výstava představuje obrazové rekonstrukce pravěku z různých 
geologických období od formování zemského povrchu, přes 
život v prvohorních a druhohorních mořích a neprostupných 
karbonských močálech a pralesech až po sugestivní pohledy 
do tváří předchůdců člověka. Nechybějí ani tolik populární 
dinosauři a mamuti. Kromě obrazů mohou návštěvníci zhlédnout 
i několik trojrozměrných modelů pravěkých živočichů. Pro děti je 
připravena herna a výstavu jsme doplnili i ukázkami zkamenělin 
z geologické sbírky muzea. 

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA - Ve stopách Zdeňka Buriana
Výstavou následovníků Zdeňka Buriana provede jeden z autorů 
vystavených děl a zakladatel sdružení PAS pan Petr Modlitba, 
který je velkým obdivovatelem tohoto Mistra paleorekonstrukce. 
Řeč bude nejen o jeho díle, kterým nesmazatelně vtiskl 
několika generacím svoje představy o zmizelých světech, ale 
společně nahlédneme také za oponu tohoto nevšedního oboru 
a zjistíme, co vše je potřeba znát k tomu, aby člověk mohl vytvo-
řit věrohodný obraz dávno zaniklého světa. Nejmenší návštěv-
níci mohou hned získané informace využít a pod vedením pana 
Modlitby si nakreslit třeba dinosaura, mamuta nebo jiného pra-
věkého tvora. 

19. 1. 2021 od 15.30 hodin 
výstavní sály Muzea a galerie v Prostějově, 
náměstí T. G. Masaryka 2

JAROSLAV FRANC – KRAJINA I PŘÍBĚH
prodlouženo do 21. 2. 2021
(Výstava obrazů známého regionálního malíře)

Vzhledem k tomu, že se výstavu podařilo prodloužit, nabízí Mu-
zeum a galerie v Prostějově v době, kdy  nás první měsíc nového 
roku vrací do reality běžného života  a nejkrásnější dny naplně-
né kouzelnou vánoční atmosférou už  odnesl lednový vítr, nejen 
opětovnou prohlídku výstavy, ale i odloženého setkání s rodinou 
malíře. Přijďte se ve čtvrtek 14. ledna v 16 hodin podílet na sklá-
dání společné mozaiky ze střípků vzpomínek, prohlédnout si ob-
razy prizmaty úhlů pohledu a dovolit jim, aby k Vám promluvil 
jejich příběh. Budete srdečně vítáni.    

Edaphosaurus sp. (J. Svoboda)

RNDr. Vladimíra Jašková

Kamila Husaříková

Autoportrét, olej na dřevovláknité desce
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Výstavní sály hlavní budo-
vy muzea zdobí již od začátku 
října minulého roku zajímavá 
a  netradiční přírodovědná 
výstava. 

Svoje představy o  podobě 
naší planety v  různých geolo-
gických obdobích, o  vyhynu-
lých zvířatech a  také o  před-
chůdcích člověka nám nabídli 
výtvarníci sdružení ve skupině 
PAS („Paleoart  – Art & Sci-
ence“, Paleoart – umění a věda) 
Jaroslav Bažant, Pavel Dvor-
ský, Petr Modlitba, Jiří Svobo-
da a Jiří Teichmann. Umělci se 
věnují atraktivnímu výtvarné-
mu oboru - vědecké obrazové 
rekonstrukci a  ve své tvorbě 

se nechali inspirovat známým 
malířem a ilustrátorem s neza-
měnitelným rukopisem Zdeň-
kem Burianem. Vzhledem 
k situaci v uplynulých měsících 
stihlo výstavu před uzavřením 
muzea vidět jen několik šťast-
livců, a  proto jsme zájemcům 
nabídli alespoň virtuální pro-
hlídku, kterou zasvěceným 
komentářem doprovodil br-
něnský malíř a  ilustrátor Petr 
Modlitba.

Jurský dravý dinosaurus Ce-
ratosaurus nasicornis, známý 
také jako „rohatý ještěr“, ještě 
stále vyhlíží návštěvníky, ale 
jen do 17. února 2021.

 RNDr. Vladimíra Jašková Jurský dravý dinosaurus Ceratosaurus nasicornis  Foto: archiv Petr Modlitba

Prostějov – Muzeum a ga-
lerie v Prostějově nově nabízí 
výklad k  výstavám pro jed-
notlivce i  skupiny, ale také 
turistické informace o městě. 
Průvodcovská činnost v  mu-
zeu doposud chyběla.

Služba je určena návštěvní-
kům muzea i  turistům, kteří 
do města zavítají. „Doposud 
byl výklad pouze pro skupiny 
a  vedl jej odborný pracovník. 
Teď jsou informace o  výstavě 
určené pro všechny návštěv-
níky, kteří do muzea přijdou 
a budou o ně mít zájem. Turisté 
tady nově získají také informace 

o našem krásném městě, o jeho 
historii nebo zajímavostech,“ 
řekla Soňa Provazová, ředitelka 
Muzea a  galerie v  Prostějově. 
Služba vznikla ve spolupráci 
s  Turistickým centrem města 
Prostějova, zájemci tak budou 
mít k dispozici mapy, letáky či 
brožury. „Nechceme turistické 
služby magistrátu suplovat, na-
opak máme v plánu je doplnit, 
a to zejména o víkendu, kdy je 
radnice zavřená,“ poznamena-
la Soňa Provazová. Novinkou 
je i možnost zaregistrovat se do 
elektronického systému, díky 
kterému se návštěvníci včas 

a jako první dozvědí o novin-
kách a chystaných výstavách.

Muzeum je teď sice kvůli 
nutným protiepidemickým 
opatřením do 22.  ledna uza-
vřeno, přesto se na návštěvní-
ky připravuje a  těší se na ně. 
„Musíme být připraveni na 
moment, kdy dveře opět ode-
mkneme,“ doplnila Soňa Pro-
vazová a  upozornila, že první 
nová výstava letošního roku 
připomene život a  dílo J. A. 
Komenského. V prostorách ga-
lerie Špalíček by měla být k vi-
dění od 28. ledna do 21. března 
letošního roku. Petra Pášová 

Prostějovské muzeum zve na 
komentované výstavy, pro  

turisty má i zajímavosti o městě

Muzeum nově nabízí výklad k výstavám, ale také turistické informace o městě. 
 Foto: archiv muzea

Výstavní sály Špalíčku, Uprkova 18
28. 1. 2021 – 21. 3. 2021

Jak chtěl změnit svět
Komenský v umění

Ve spolupráci s Muzeem Jana Ámose Komenského v Uher-
ském Brodě připravilo Muzeum a galerie v Prostějově jako prv-
ní akci letošní výstavní sezóny vzájemně se doplňující projekt, 
který představí jednu z nejvýznamnějších postav české historie. 
Velmi zajímavým grafickým a výtvarným provedením a pečlivě 
zváženým obsahem je na 15 panelech zvolena výseč ze života 
a díla tohoto národního velikána, která by měla působit přede-
vším na děti jako výzva k objevování J. A. Komenského známé-
ho i neznámého, s důrazem na jeho nápravné úsilí.

Druhou část prezentace budou tvořit, jak již samotný název 
napovídá, umělecké artefakty z podsbírky Muzea Jana Ámose 
Komenského v Uherském Brodě. Zapůjčeny budou obrazy, gra-
fiky, plakáty, plastiky, plakety, medaile, předměty ze skla a porce-
lánu a textilie.

Výstavu budou doplňovat tajenky, pátračky a doplňovačky, 
které mohou návštěvníci na místě vyplnit. Kamila Husaříková

Cesty do pravěku aneb Ve stopách Zdeňka Buriana

Výstava představí jednu z nejvýznamnějších postav 
české historie, J. A. Komenského.  Foto: 
 archiv Muzea J. A. Komenského Uherský Brod
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otevřeno denně mimo pondělí 9:30-12:00 a 13:00-17:00

HLAVNÍ BUDOVA, 
nám. T. G. Masaryka 2

OTEVÍRACÍ DOBA O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

24. a 25. 12. zavřeno, 26., 27., 28. (mimořádně otevřeno i v pondělí), 
29. a 30. 12. otevřeno, 31. 12. a 1. 1. zavřeno

CESTY DO PRAVĚKU 
ANEB VE STOPÁCH ZDEŇKA BURIANA
prodlouženo do 17. 2. 2021

S velkou radostí jsme začátkem  října letošního roku otevřeli 
netradiční a ojedinělou výstavu, která je pozvánkou do 
hluboké minulosti naší planety. Výstava představuje práce pěti 
výtvarníků, které spojuje jeden cíl – formou vědecké obrazové 
rekonstrukce přiblížit divákům různá období dlouhé historie 
Země. Pod zkratkou PAS („Paleoart – Art &Science“, Paleoart 
– umění a věda) tvoří Jaroslav Bažant, Pavel Dvorský, Petr 
Modlitba, Jiří Svoboda a Jiří Teichmann. Vzhledem k situaci 
v uplynulých měsících stihlo výstavu před uzavřením muzea vidět 
jen několik šťastlivců. Zájemcům jsme přesto nabídli alespoň 
virtuální procházku výstavou, kterou zasvěceným komentářem 
doprovodil brněnský malíř a ilustrátor Petr Modlitba. Po 
znovuotevření muzea se mohou zájemci přijít pokochat osobně, 
zveme Vás! 
Výstava představuje obrazové rekonstrukce pravěku z různých 
geologických období od formování zemského povrchu, přes 
život v prvohorních a druhohorních mořích a neprostupných 
karbonských močálech a pralesech až po sugestivní pohledy 
do tváří předchůdců člověka. Nechybějí ani tolik populární 
dinosauři a mamuti. Kromě obrazů mohou návštěvníci zhlédnout 
i několik trojrozměrných modelů pravěkých živočichů. Pro děti je 
připravena herna a výstavu jsme doplnili i ukázkami zkamenělin 
z geologické sbírky muzea. 

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA - Ve stopách Zdeňka Buriana
Výstavou následovníků Zdeňka Buriana provede jeden z autorů 
vystavených děl a zakladatel sdružení PAS pan Petr Modlitba, 
který je velkým obdivovatelem tohoto Mistra paleorekonstrukce. 
Řeč bude nejen o jeho díle, kterým nesmazatelně vtiskl 
několika generacím svoje představy o zmizelých světech, ale 
společně nahlédneme také za oponu tohoto nevšedního oboru 
a zjistíme, co vše je potřeba znát k tomu, aby člověk mohl vytvo-
řit věrohodný obraz dávno zaniklého světa. Nejmenší návštěv-
níci mohou hned získané informace využít a pod vedením pana 
Modlitby si nakreslit třeba dinosaura, mamuta nebo jiného pra-
věkého tvora. 

19. 1. 2021 od 15.30 hodin 
výstavní sály Muzea a galerie v Prostějově, 
náměstí T. G. Masaryka 2

JAROSLAV FRANC – KRAJINA I PŘÍBĚH
prodlouženo do 21. 2. 2021
(Výstava obrazů známého regionálního malíře)

Vzhledem k tomu, že se výstavu podařilo prodloužit, nabízí Mu-
zeum a galerie v Prostějově v době, kdy  nás první měsíc nového 
roku vrací do reality běžného života  a nejkrásnější dny naplně-
né kouzelnou vánoční atmosférou už  odnesl lednový vítr, nejen 
opětovnou prohlídku výstavy, ale i odloženého setkání s rodinou 
malíře. Přijďte se ve čtvrtek 14. ledna v 16 hodin podílet na sklá-
dání společné mozaiky ze střípků vzpomínek, prohlédnout si ob-
razy prizmaty úhlů pohledu a dovolit jim, aby k Vám promluvil 
jejich příběh. Budete srdečně vítáni.    

Edaphosaurus sp. (J. Svoboda)

RNDr. Vladimíra Jašková

Kamila Husaříková

Autoportrét, olej na dřevovláknité desce
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Zatímco na podzim jsme 
se mohli na obloze kochat 
pohledem na všech pět pla-
net viditelných ze Země pou-
hým okem, teď v  zimě jsme 
odkázáni hlavně na hvězdy. 

Jedinou planetou viditelnou 
v tyto dny je Mars, a to vždy 
po setmění na jihozápadním 
obzoru v  souhvězdí Berana. 
To nám ovšem vůbec neva-
dí, jelikož zimní souhvězdí 

jsou oproti letním výraz-
nější a  dominují jim velmi 
jasné hvězdy. Šest z  nich  – 
Sirius ze souhvězdí Velkého 
psa, Procyon ze souhvězdí 
Malého psa, Pollux ze sou-

hvězdí Blíženců, Capella ze 
souhvězdí Vozky, Aldebaran 
ze souhvězdí Býka a  Rigel 
ze souhvězdí Oriona - tvoří 
tzv.  zimní šestiúhelník. Nej-
lépe si je můžete vychutnat 

v  první polovině měsíce ve 
večerních hodinách nad ji-
hovýchodním a  jižním ob-
zorem. Poté již začne večerní 
obloze vévodit Měsíc, který 
27. 2. doroste do úplňku.

Letos, konkrétně 12. dub-
na, tomu bude přesně 60 let 
od chvíle, kdy se brány pro-
stějovské astronomie ote-
vřely dokořán a  hvězdárna 

přivítala své první návštěv-
níky. 

I když jsme v současné době 
značně limitováni vládními 
opatřeními, chystáme pro Vás 

zajímavý a  bohatý program 
na celý rok. Nechceme se totiž 
upínat pouze k datu otevření, 
chceme vám dávkovat naši 
programovou nabídku v prů-

běhu celého roku 2021. Kro-
mě akcí u  nás na hvězdárně 
plánujeme uskutečnit výstavu 
v  prostorách Muzea a  gale-
rie v  Prostějově. Sledujte nás 

na našem webu a  sociálních 
sítích, aby vám z  chystaných 
akcí nic neuteklo :)

Těšíme se na vás 
v jubilejním roce 2021!

Krása zimní oblohy

Již 60 let s vámi
Snímek oblohy se zakreslenými souhvězdími, ekliptikou a zimním šestiúhelníkem v pozici, ve které se budou nacházet v polovině února 2021.
 Zdroj: aplikace Stellarium.

Vzhledem ke stále se měnícím opatřením doporučujeme návštěvníkům sledovat webové stránky muzea www.muzeumpv.cz , 
kde najdete všechny aktuality k otevírací době i výstavám.
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31. ledna 2021 uplyne 50 let 
od úmrtí známého prostějov-
ského fotografa Václava Šev-
číka (1900-1971). Půl století 
je dlouhá doba a mnozí z těch, 
kteří se s  ním znali či přátelili, 
dnes už také nežijí. Připomeňme 
si proto ve zkratce jeho životní 
osudy. Václav Ševčík se narodil 
ve Vysoké Mýtě. Po vyučení 
u  fotografa Syřiště v  Chrudimi 
získal další zkušenosti v  oboru 
v  pražských ateliérech Mangra, 
Drtikola a Čámského, kde se se-
známil s Františkou Roháčkovou 
(1903-1987). Po svatbě v  roce 
1923 se novomanželé usadili 
v  Klánovicích u  Prahy. V  tom-
to období se jim narodil syn 
Vratislav (1925-2011) a  dcera 
Vanda (1926-2016). Mimo letní 
sezónu tam měli však jen málo 
zákazníků, a proto se v roce 1927 
přestěhovali do Prostějova, v je-
hož okolí se Františka narodila 
a  měla početnou rodinu. První 
provozovnu si zřídili ve Svato-
plukově ulici č. 11, jejíž malý pro-
stor sloužil ve dne jako čekárna 
a  ateliér a  večer se proměňoval 
v dílnu a laboratoř. Po několika 
měsících se tak přestěhovali do 
novostavby na Wilsonově (dneš-
ním Husserlově) náměstí č.  12. 
Ateliér ve 3. poschodí však ne-
skýtal ideální podmínky pro roz-
voj fotografické činnosti, a proto 
po deseti letech Ševčíkovi koupili 
a nechali zbourat starý přízemní 
dům na témže náměstí a v letech 

1937-1938 nechali na jeho místě 
postavit moderní obytný dům 
a fotografický ateliér podle svých 
představ. Ševčíkova společenká 
i  odborná prestiž tím vzrostla. 
Jeho výtvarný talent projevující 
se v kompozicích, v  technikách 
bromoleje a  v  pastelech se pak 
plně rozvinul v práci se světlem. 
V novém ateliéru byla na strop 
zavěšena pojízdná konstrukce se 
skupinovým osvětlením podle 
jeho vlastních návrhů. Později je 
doplnil ještě jednožárovkovými 
a  pětižárovkovými portrétními 
reflektory, které později vyrá-
běla sériově firma Gajdoš. Své 
teoretické i  praktické znalosti 
o  používání umělého světla 
v portrétní fotografii pak sdělo-
val v  řadě přednášek ostatním 
profesionálním fotografům. Své 
práce prezentoval ve výlohách, 
v projekcích reklamních diapozi-

tivů v kinech i ve vkusně graficky 
upravených školních tablech, 
s  nimiž mu posléze pomáhal 
jeho druhý syn Václav (1932). 
Zabýval se také prodejem fo-
tografických potřeb a  aparátů 
a sám si jeden sklopný panora-
matický fotoaparát na svitkový 
film zkonstruoval. Úspěšně se 
účastnil republikových i  mezi-
národních výstav umělecké fo-

tografie, na nichž získal několik 
ocenění a medailí. V portrétech 
a také ve svatebních fotografiích 
si firma Ševčík získala brzy do-

minantní postavení nejen v Pro-
stějově, ale i v jeho širokém okolí. 
Oblíbené byly také jeho snímky 
účastníků šibřinek, maškarních 
plesů a  zvláště dětí, s  nimiž to 
skvěle zvládala manželka Fran-
tiška, která Václava stále častěji 
zastupovala, aby se mohl věno-
vat více i  nekomerční odborné 
činnosti. Ve svém volném čase 
tak zachycoval např.  i  mnohé 

památky a  zákoutí města nebo 
akce Sokola, jehož byl aktivním 
a oddaným členem. V roce 1936 
byl zvolen místopředsedou Spo-
lečenstva fotografů v Olomouci. 
V letech 1935-1936 se podílel na 
zřízení fototografického učiliště 
v  Živnostenské škole v  Prostě-
jově, které zde zůstalo i po poz-
dějším převzetí budovy Průmy-
slovou školou strojnickou. Když 
po únoru 1948 došlo k likvidaci 
soukromých podnikatelů a živ-
nostníků, fotozávod manželů 
Ševčíkových převzalo Družstvo 
Fotografia Olomouc. Václav 
Ševčík byl únoru 1951 jmeno-
ván jeho vedoucím a  Františ-
ka zástupkyní. V  dubnu 1960 
došlo ale k  vyvlastnění celého 
domu a po změně krajů se je-
jich bývalý fotozávod dostal pod 
Družstvo Gottwaldov. Františka 
ho vedla až do svého odchodu 
do důchodu v roce 1978. Václav 
Ševčík se zaměřil na zhotovová-
ní barevných fotografií a nadále 
se věnoval výchově učňů v ce-
lostátním Středisku pracujícího 
dorostu družstva Fotografia, 
kde působil jako odborný pe-
dagog téměř až do své smrti. 
Po řadu let byl předsedou celo-

státní družstevní hodnotitelské 
komise fotografických soutěží. 
Po listopadu 1989 požádali jeho 
potomci o  navrácení domu 
a ateliéru, k čemuž došlo v roce 
1990. S rozvojem fotografování 
a  jeho digitalizací došlo k  vý-
razným změnám. Fotozávod 
„Ševčík“ v  domě stále existuje, 
rozlehlý ateliér je využíván však 
už jen sporadicky.

V  červnu minulého roku 
byla v  prostějovském zámku 
uspořádána výstava fotografií 
Václava Ševčíka k  výročí jeho 
120. narozenin. Byly na ní za-
stoupeny ukázky jednotivých 
tematických okruhů a  technik 
Ševčíkovy tvorby, jakož i  ně-
které dokumenty z jeho života. 
Na vernisáži se sešla poměrně 
početná skupina zájemců, a  to 
i přes končící první vlnu koro-
navirové pandemie a  obtížně 
přístupné okolí v důsledku prací 
na rekonstrukci vozovky v ulici 
Vápenice. Pro ty, kteří to nestih-
li a  chtěli by se s  Ševčíkovým 
dílem blíže seznámit, je stále 
k dispozici na pokladně prostě-
jovského Muzea publikace Fo-
toateliér Ševčík Prostějov .

 doc. Karel Tabery

Výročí
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I v této době se snaží pra-
covníci kulturního klubu 
Duha udržet kulturu v Pros-
tějově naživu. Při první vlně 
pandemie se na přelomu 
dubna a  května v  oknech 
klubu představila multime-
diální umělkyně Karolína 
Jansová se svou scénogra-
fickou instalací, která byla 
koncipována jako výkladní 
skříň a  byla návštěvníkům 
k dispozici 24 hodin denně. 
Další výstava, jejíž instalace 
byla na základě pandemické 
situace uzpůsobena tak, aby 

se mohla uskutečnit, byla 
vánoční výstava fotograf-
ky Venduly Burgrové, která 
se konala několik dní před 
Štědrým dnem přímo na 
hlavním náměstí v Prostějově 
u vánočního stromečku. Ven-
dula již desátým rokem do-
kumentuje rodiny převážně 
z  Prostějova a  okolí u  jejich 
vánočních stromečků. Svou 
dosavadní práci, do které se 
zapojilo bezmála 70 rodin, se 
rozhodla prezentovat právě 
o Vánocích. V lednu se měla 
ve výstavních místnostech 

Duhy konat výstava Klubu 
prostějovských fotografů, 
která se přesouvá vzhledem 
k  opatřením vlády na jaro. 
Výstavní program je aktuálně 
na několik měsíců přesunut 
do prostor druhého patra 
obchodního centra Zlatá 
brána, kde budou své prá-
ce od 26.  února prezentovat 
pedagogové ateliéru Grafiky 
z  Ostravské univerzity. Mezi 
nimi nebude chybět ani vý-
znamná osobnost české umě-
lecké scény a držitel význam-
né ceny Vladimíra Boudníka 
- prof.  Zbyněk Janáček. Od 
26.  března tuto výstavu vy-
střídá výstava Lukáše Musi-
la, který je známý spíše pod 
svým pseudonymem Musa. 
Musa je současný český umě-
lec a solitér, který stojí mimo 
zavedené proudy. Bývalý 
profesionální hokejista a čes-
ký juniorský reprezentant se 

v  roce 2011 rozhodl hokejo-
vé řemeslo pověsit na hřebík 
a  začal se věnovat výtvarné-
mu umění. Kromě toho se stal 
také mezinárodně uznávaným 
tatérem a  je považován za 
nejoriginálnějšího a  nejpres-
tižnějšího českého tatéra. Od 
roku 2015 však tetuje jen zcela 
výjimečně. Musa své malířské 
dílo vystavoval na několika sa-
mostatných výstavách. V roce 
2017 například představil svou 

tvorbu ve známé výstavní síni 
Mánes v Praze. Kromě malby 
se věnuje také přesahům do 
jiných uměleckých odvětví - 
podílel se například na tvorbě 
módní kolekce s  návrhářkou 
Liběnou Rochovou. Výtěžek 
z  prodeje limitované kolekce 
byl pak věnován na pomoc li-
dem s nemocí motýlích křídel.

Kurátor výstavy:
Mira Macík

mira.macik99@gmail.com

Poděkování
Ráda bych poděkovala městu Prostějovu za dárek pro 

kozenky na Kozí farmě Rozinka. Jako každý rok tak i ten 
loňský přivezli vánoční stromek kozenkám na přilepšení.

 Děkuji, Jarmila Zelenská

KULTURNÍ KLUB DUHA UDRŽUJE KULTURU V PROSTĚJOVĚ NAŽIVU

V BŘEZNU VYSTAVÍ LUKÁŠE MUSILA

BlahopřejemeBlahopřejeme
70 let

• Marie  
Nedělníková

• Milada Směšná
• Marie Hasová
• Eva Špačková
• Karel Dobrý
• Anna  

Kolaříková
• Eva Lišková
• Josef Divil
• Miroslav Kyselý
• Josef Havlíček
• Petr Kadlec
• Vojtěch Klučka
• Jiří Kurka
• Eva Zettelová
• Jana Robešová
• Ing. Marta  

Šišková
• Marie  

Breitzetelová

75 let
• RNDr., Václav Marek CSc. 
• Miloš Lisický
• Rudolf Marke
• Jiří Hlavizna
• František Špaček
• Petr Hazmuka
• Věra Fišerová
• Ing. Eva Matyášová
• Jiřina Šebestová
• Ludmila Cetkovská
• Jaroslav Špičák
• Jindřich Stach
• Vlasta Šatinská
• Ivana Zapletalová
• Josef Soldát
• Pavel Bartošek
• Jaroslav Vozníček
• Zdeněk Medřík
• Jaroslav Mrázek
• JUDr. František Jurtík
• Pavel Koleček

80 let
• Milada Rolná
• Zdeňka Růžičková
• Libuše Plisková
• Antonín Růžička
• Alena Loučná
• František Kolář
• Jana Hrušková

85 let
• Ludmila Bábková
• Vladimír Běhal
• Bedřiška Kaštilová
• Marta Ledvinová
• Štěpán Grepl
• Zdeněk Kratochvíl

90 let
• Ludmila Řehulková
• Lubomír Šindelář

• Libuše  
Formánková

• Karel Profant
• Oněgin Jauernik
• Karel Korejtko

91 let
• Věra  

Mezihoráková
• Josef Valda

92 let
• Bohumil Hromada
• Věra Vymazalová
• Eva Vincúrová

93 let
• Jaroslav Milar
• Alena Makovcová
• Marie Popelková

94 let
• Antonín Ježek

96 let
• Vlasta Havlová
• Jaroslava Veselá
• Marie Vyroubalová

100 let
• Larissa Šimeková

V měsíci listopadu 
2020 oslavili  
svá jubilea:

93 let
• Bohuslava Hornová

Seznam jubilantů, kteří v měsíci 
prosinci 2020 oslavili svá jubilea

30 Statutární město Prostějov

 WWW.PROSTEJOV.EU Prostějovské radniční listy



Kultura, společnost, volný čas

Základní umělecká škola 
Vladimíra Ambrose Prostějov

Kravařova 14, 796 01 Prostějov
telefon: 582 406 050, 739201341

ÚNOR 2021

VÝTVARNÝ OBOR

Galerie Linka Kravařova 14
únor–březen  2021  – TVOŘÍME NA DÁLKU  – výstava 

prací, které vytvořili žáci výtvarného oboru v rámci distan-
čního vzdělávání

Mezinárodní den průvodců v Prostějově

21. 2. 2021
13.30 hod.
15.00 hod.

Prostějov židovský

Komentovaná procházka po památkách 
připomínajících židovskou komunitu v Prostějově.

Trasa povede od prostějovského zámku, 
podél městských hradeb ulicí Školní,kolem bývalých 

synagog a bude zakončena u tzv. Špalíčku. 

Sraz zájemců je před vstupen do zámku 
ve 13.30 hod.a v 15.00 hod. Maximální počet na skupinu je 20 účastníků.

Prohlídky proběhnou při dodržení platných protiepidemiologických opatření. 
Počet účastníků může být těmito opatřeními omezen. 

Sledujte prosím aktuální informace na webových stránkách a facebooku
Statutárního města Prostějova. 

INZERCE
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Milé děti, rodiče a přátelé,
Sportcentrum-DDM Pro-

stějov uspořádal tradiční 
okresní výtvarnou soutěž 
Barvy podzimu.

Do soutěže se zapo-
jilo  celkem 318 malých 
i větších umělců ze 42 MŠ, ZŠ, 
SŠ, ZUŠ, DDM, speciálních 
škol a  jednotlivců našeho 
regionu.

 Předkládáme vám 64 nej-
zdařilejších prací vybraných 
odbornou porotou v  čele 
s  akademickou malířkou, 
paní Hanou Dočkalovou 
k hodnocení veřejností!

Zapojte se do ankety ve-
řejnosti a vyberte 4 absolut-
ní vítěze!!!

ROZHODNĚTE SVÝMI 
HLASY O 4 VÍTĚZÍCH,

KTEŘÍ ZÍSKAJÍ  
JEDNODENNÍ ZÁJEZD 

DO GALERIE ALBERTINA 
VE VÍDNI 

s doprovodem až 
3 rodinných příslušníků
(doprovod si vstupy do 

galerie hradí sám).
 

HLASOVÁNÍ BUDE 
UKONČENO 21. 2. 2021 

VE 12:00

Hlasování na 
www.sportcentrumddm.cz 

Událost: Anketa Barvy 
podzimu - dětská výtvarná 
soutěž

PŮJČOVNA SPORTOVNÍHO 
VYBAVENÍ

Půjčíme vám lyžařské a ostatní vybavení

LYŽE, BĚŽKY, SNOWBOARD,  
SNĚŽNICE, LEDNÍ BRUSLE

KDE:
Dětské dopravní centrum, Bratří Čapků 4, Prostějov

OTVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ 9:00–11:00, 15:00–17:00
STŘEDA 9:00–11:00, 15:00–17:00
ČTVRTEK 9:00–11:00, 15:00–17:00

Více info naleznete na www.sportcentrumddm.cz
776 583 694, jnovak@sportcentrumddm.cz

 

 

 
 

 

 

 

  

  

  

  
  

  

Sportcentrum DDM
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INZERCE

Akce proběhnou, pokud 
bude povoleno setkávání 
alespoň 6 osob! Aktuální 
informace na www.iris.cz 
a na tel. 603 730 594.

ZA STUDÁNKAMI 
NA ZÁHOŘÍ

středa 3. 2. od 9:30 
do 12:30 hod.

Vycházka pro seniory 
a  další zájemce povede ze 

Seloutek do Domamyslic ko-
lem 6 studánek. Ráno společ-
ný odjezd v 9:30 autobusem 
do Seloutek (st. č. 12), návrat 
autobusem MHD z  Doma-
myslic kolem 12:30. hod. 
Délka trasy asi 6 km.

VÝSTAVA CESTY 
DO PRAVĚKU
středa 10. 2. 

od 10 do 11:30 hod.

Akce určená seniorům 
a dalším zájemcům proběhne 
v případě, že budou otevřena 
muzea. Společná prohlídka 
výstavy „Cesty do pravěku 
aneb ve stopách Zdeňka Bu-
riana“ s  RNDr.  Vladimírou 
Jaškovou. Vstupné do muzea 
si hradí každý sám. Sraz před 
muzeem v 10 hod.

PTAČÍ 
STEZKOU 

NA ZÁHOŘÍ
úterý 16. 2. 

od 9:35 do 12 hod.
Krátká vycházka o  jar-

ních prázdninách pro rodi-
ny s  dětmi plná zajímavostí 
a  hravých úkolů o  našem 
ptactvu. Ráno sraz v  9:35 
v Domamyslicích na zastáv-
ce MHD; závěr vycházky 
opět v  Domamyslicích ko-
lem 12. hod. Délka trasy asi 
4-5 km. Poplatek 40 Kč/dítě.

VYCHÁZKA ZE PTENÍ NA 
BĚLECKÝ MLÝN
středa 17. 2. 

od 8:35 do 12 hod.
Vycházka pro senio-

ry a  další zájemce. Cestou 
uvidíme skalnaté výchozy 
obrostlé mechem, psí hřbi-
tov, kapličku v  Mokřinách 
i  známou studánku Bělinka. 
Ráno společný odjezd v 8:35 
autobusem do Ptení (st. č. 6), 
návrat z žel. zastávky Zdětín 
s příjezdem do Prostějova do 
12 hod. Délka trasy 5 km.

PO STOPÁCH LESNÍCH 
ZVÍŘAT

pátek 19. 2. 
od 10 do 13:30 hod.

Krátká vycházka o  jar-
ních prázdninách pro rodi-
ny s dětmi na téma zvířátka 
v  zimním lese. Ráno odjezd 
v 10:02 hod. vlakem z hl. n. 
Prostějov na Stražisko, ná-

vrat z žel. zastávky Ptení, pří-
jezd do Prostějova ve 13:30. 
Délka trasy asi 3 km. Popla-
tek 40 Kč/dítě.

LESNÍ VYCHÁZKA
 ZA KEŠKAMI
středa 24. 2. 

od 9:30 do 13:30 hod.
Vycházka pro seniory 

a  další zájemce nás povede 
lesními cestami z  Alojzova 
do Alojzova. V  oblasti Spá-
leného kopce a  Seloutského 
lesa budeme hledat ukryté 
kešky, ale také navštívíme 
studánku a další drobné zají-
mavosti v okolí. Ráno společ-
ný odjezd v 9:30 autobusem 
do Alojzova (st. č. 12), návrat 
dle aktuální situace a počasí 
z Alojzova nebo z Plumlova 
do 13:30. Délka trasy 6-7 km.

Akce finančně podpořilo 
statutární město Prostějov.

Český svaz ochránců přírody – Ekocentrum Iris
Husovo náměstí 91, Prostějov, www.iris.cz, iris@iris.cz, tel.: 737 898 777, 603 730 594, facebook: Ekocentrum Iris

plánuje únor 2021 tyto akce:
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Mateřské centrum Cipísek 
oslaví v únoru 22 let od svého 
založení. Po celou dobu MC 
nabízí v  Prostějově programy 
a aktivity pro rodiče s dětmi od 
narození do šesti let. Součástí 
programu jsou kurzy společné 
pro rodiče s  dětmi, vzdělávací 
kurzy, besedy i  semináře pro 
rodiče, kroužky pro předškolní 
děti, programy pro maminky 
s  miminky, individuální pora-
denství, jednorázové akce pro 
celé rodiny, příměstské letní tá-
bory apod. V  lońském roce se 
Cipísek částečně překlopil kvůli 

situaci také i  do on-line světa 
a tak rozšířil svou činnost o další 
aktivity.

Děkujeme všem našim ná-
vštěvníkům a  přízivcům za 
dlouhodobý zájem, podporu 
a ocenění. Také mockrát děku-
jeme za finanční podporu pro-
vozu MC Cipísek statutárnímu 
městu Prostějov.
Aktuální informace o činnosti 

a provozu MC Cipísek na 
www.mcprostejov.cz

www.facebook.com/cipisek-
prostejov, e-mail: mcpro-

stejov@centrum.cz

PROGRAM NA ÚNOR
S  ohledem na současnou epidemickou situaci nelze předvídat, zda 
a v jaké podobě bude možná realizace aktivit pro veřejnost v únoru. 
Dokud nebudou povoleny volnočasové a vzdělávací akce pro přiměřený 
počet lidí, budeme pokračovat v některých našich aktivitách on-line. Pro 
aktuální informace sledujte naše webové či facebookové stránky. Pokud 
nemáte tu možnost, získáte informace také telefonicky, viz kontakty níže.
Přejeme všem pevné zdraví a pokojné dny!  Těšíme se brzy na viděnou!

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

FB: mozaika.multikulturni.centrum, www.zebrik.org.

MC Cipísek slaví už 22 let 
činnosti v Prostějově

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
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Čeká nás celá řada úko-
lů, povinností, ale doufám 
i radostí, že bude lépe.

Schválený rozpočet sta-
tutárního města Prostějova 
je přímo nabitý akcemi ne-
jen pro tento rok. Přiznám 
se, že i  v  rámci Doprav-
ní komise našeho města 
bych ráda vyvinula úsilí 
a doufám, že mne kolegové 
podpoří ve snaze o  zajiš-
tění a  rozšíření především 

parkovacích míst v  našem 
městě.

Již např.  revitalizované 
sídliště Šárka nebo ulice 
Okružní, i  když byl počet 
parkovacích míst navýšen, 
ve skutečnosti je takřka 
v každou dobu obtížné najít 
místo k  parkování. Přibývá 
ulic, kde je problém vůbec 
projet, protože automobily 
jsou zaparkovány po obou 
stranách silnice. Chápu, že 
každá ulice nemůže být re-
konstruována ihned jako 
Plumlovská, ale opravdu je 
příjemné projet normálně 
takto upravenou ulicí.

Již dříve jsme s  kolegy 
zastupiteli diskutovali na 
toto téma a z diskuzí vyply-
nulo, že revitalizace sídlišť, 
např.  ona ulice Okružní 
a  sídliště Šárka, se projekto-
vě připravovala dříve, a  tu-
díž nebylo možné nebo bylo 
velice ekonomicky náročné 
udělat např.  parkovací dům. 

Je otázkou i  zájem občanů, 
zda by si místo v nájemním 
domě pronajali. Statutární 
město Prostějov chtělo také 
event. nájemní domy nabíd-
nout jak k realizaci i provozu 
soukromým firmám. Navíc 
každý bydlící spoluobčan 
by automobil měl nejraději 
„pod nosem“.

Na zajištění parkovacích 
ploch je třeba myslet i v mís-
tech nově vzniklých zdravot-
ních zařízeních či místa blízko 
úřadů či provozů, kde dochá-
zí k větší koncentraci lidí. Své 
o tom ví občané Vodní, Kar-
lova, náměstí Spojenců, Tráv-
nické, Sokolské, Winklerovy 
a celé řady dalších. Věřím, že 

tímto náročným úkolem se 
budeme i v tomto roce s kole-
gy zastupiteli zabývat.

V  závěru jedno díky: Byla 
jsem oslovena našimi spolu-
občany, abych vyjádřila veřej-
né díky pracovníkům a vede-
ní firmy FCC za velice zdařilý 
úklid v době vánočních i no-
voročních svátků. V  okolí 
sběrných míst pro třídění 
odpadu byl rychle obnovován 
pořádek. Jak mi jedna dobrá 
duše sdělila: „Člověk si vyjde 
se sváteční náladou a  u  těch 
sběrných míst ji obvykle ztra-
til. V tom uplynulém roce to 
tak nebylo.“ Dodávám, že 
záleží také na nás všech, aby-
chom odpad nosili v  době, 
kdy je u  kontejnerů volno, 
nebo využili sběrných dvorů.

Kéž by tento rok přinesl 
světlo do našich všedních 
i svátečních dní.
 MVDr. Zuzana Bartošová
 zastupitelka KDU-ČSL 
 Prostějov

Dnešní situace nám dává 
spoustu času na přemýšlení, 
bilancování, uvažování nad 
spoustou věcí, čtení nebo pro-
hlížení starých časopisů a  fo-
tek. Nechci srovnávat minulou 
a  dnešní dobu, ale v  jednom 
znatelný rozdíl je a  to, že se 
Prostějov vylidňuje a  pro tu-
risty už není tak zajímavý, jak 
býval.

Doba a naše potřeby se mění 
a  čas měříme jinak, práci si 
nosíme domů, a proto by bylo 
dobré, aby bylo v  Prostějově 
více možností různých volno-
časových aktivit, kde si budeme 
s  rodinou nebo přáteli užívat 
volných chvil, kde i turista bude 
mít možnost vyplnit čas stráve-
ný v našem městě. Vnímám, že 
v  tomto směru není Prostějov 
pro turisty atraktivní, že není 

mnoho důvodů se u nás zasta-
vit. Prostějov má obrovskou 
výhodu, že kolem vede dálnice 
a projede po ní tisíce aut. Přitom 
si myslím, že by stačila jedna 
zajímavá, turisticky atraktivní 
zastávka, aby zde mohli strávit 
příjemné odpoledne nebo ví-
kend. Je cítit, že zájem o výlety 
a  trávení dovolené v  tuzemsku 
roste a Češi se po období, kdy 
se vydávali více za hranice, hle-
dají zajímavé lokality doma. To 
je příležitost, kdy je potřeba vy-
užít této poptávky a není nutné 
vymýšlet něco nového, stačí jen 
použít, co už funguje a o co je 
zájem. Ano, nějakou dobu to tr-
vat bude, ale nyní je ideální doba 
pro tento směr. Zkrátka více tu-
ristů znamená veselejší město 
a  samozřejmě více zákazníků 
pro obchodníky, hotely, restau-
race, prostě ekonomický přínos. 
Mám několik nápadů, o kterých 
si myslím, že nejsou neusku-
tečnitelné a mohli by řešit tuto 
otázku, a byl bych rád, a pokud 
by měl kdokoli zájem se připojit 
k  tomuto záměru zatraktivnit 
Prostějov jak pro nás domorod-
ce, tak i pro turisty, tak mě může 
třeba kontaktovat na mém FB 
profilu. Narodil jsem se v Pros-
tějově, tak si dobře pamatuji, jak 
se v tomto směru situace u nás 
měnila. Vnímám, že v  posled-

ních letech se situace podstatně 
zlepšila a město se na tento pro-
blém více zaměřuje. Moje myš-
lenka ale směřuje trochu jiným 
směrem, a to ne na určité akce, 
ale na trvalé, a to buď sezónní, 
nebo celoroční využití. Prostě-
jov je spojován s  oděvnictvím, 
a  proto bych viděl jako jednu 
možnost udělat stálou výstavu 
nebo muzeum oděvnictví a vše 
s tím spojené. Další možnost je 
v zážitcích a aktivní zábavě a na 
tuto turistiku se orien tuje stále 
více lidí, proto bych se chtěl za-
měřit tímto směrem, ale kon-
krétní příklady bych si zatím 
nechal pro sebe. Co by mohlo 
případně potěšit nás Prostějová-
ky, tak třeba nějaký pravidelný 

festival jídla se soutěží o nejlepší 
výsledek nebo pojídání daného 
produktu o  největšího jedlíka 
a  tím přilákat další turisty (zá-
vodníky). Prostě je to o  zážit-
cích, dobré náladě, potkávání 
se s  lidmi, o  aktivitách, které 
nás dělají veselými, aby v  nás 
zůstávaly příjemné vzpomín-
ky a měli jsme důvod se třeba 
zase na to místo vracet. Chápu, 
že dnes máme jiné zájmy a po-
ptávka se liší od té minulé, tak 
nemůžeme čekat, že opravíme 
nebo předěláme to, za čím se 
jezdilo dřív. Tak jak jsem už 
zmínil, dobře víme, co nás baví, 
jak rádi trávíme volný čas, kam 
a za čím nás to láká při cestách. 
Věřím, že podobně to vnímají 

i ostatní obyvatelé nebo podni-
katelé Prostějova, a proto záměr, 
o  kterém přemýšlím, by měl 
mít cíl oslovit nás domorodce 
a zároveň právě ty tisíce turistů, 
kteří buď projíždějí kolem, nebo 
přemýšlí, kam by si zajeli na vý-
let. Je nutné v tomto směru dělat 
systematické a  vytrvalé kroky 
a dle mého není možné, aby se 
kýžený výsledek nedostavil. Je to 
problematika, která se nevyřeší 
hned, ale protože jsem členem 
výboru pro rozvoj cestovního 
ruchu v Olomouckém kraji, tak 
věřím, že podnětů a příležitostí, 
kam se v tomto směru oriento-
vat, budu mít dostatek.

 Martin Křupka,
 zastupitelský klub SPD

ATRAKTIVNĚJŠÍ PROSTĚJOV PRO TURISTY I DOMORODCE

Nový rok před námi!

Ilustrační foto.
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V souvislosti s dočasným 
útlumem společenského 
a kulturního života z důvo-
du covidu-19 je dobré se za-
myslet nad dalším vývojem 
těchto aktivit v  Prostějově 
v  dalších letech a  podpořit 
pořádání společenských 
akcí. Setkávání lidí přes ka-
mery a  reproduktory, řek-
něme si upřímně, není ono.

Prostějov je velké a  spo-
lečensky významné město 
uprostřed Moravy. Proto 
jsem rád, že se nám poda-
řilo zachránit budovu Kul-
turního a  společenského 
centra s kapacitou sálů plus 
minus pro 1400 účastní-
ků. Mnoho čtenářů tohoto 
článku zde bylo na nějakém 
plese, na nějakém koncertě, 
výstavě či jiné akci. Mnoho 
z  nás v  roli spoluorganizá-
torů, v  roli hrdých rodičů 
maturantů či pouze účast-
níků na tanečním parketu 
v  prostorách, které nemají 
v širokém okolí co do kapa-
city a  přístupnosti prostor 
konkurenci. Třeba Národní 
dům je krásný, ale nemá ty 
kapacity.

V roce 2009 byla vypsaná 
soutěž při stávajícím územ-
ním plánu na obchodně-
-společenské centrum, ale 
následně po ukončené sou-
těži došlo v roce 2010 k do-
hodám o nahrazení smíšené 

funkce čistě jen obchodním 
centrem. Společenský sál si 
město mělo postavit samo 
někde jinde (třeba do pro-
storu jezdeckých kasáren, 
jejichž hlavní budova se 
pak narychlo a  zbytečně 
bourala v roce 2016). Sou-
časně mělo dojít k vytěsně-
ní tržnice z  centra města 
někam k místnímu nádraží. 
Geniální plán investorů, jak 
přijít levně (cena 2214 Kč 
za m2) k  lukrativně umís-
těným komerčním pozem-
kům v  centru Prostějova, 
málem vyšel.

To bývaly časy… ty ur-
banistické veletoče, kam 
se sálem, kam s  tržnicí, ty 
soudní tahanice na různých 
úrovních o  platnost zjevně 
neplatných smluv, tahanice 
o  skruže na našem parkovi-
šti  atd. Mimochodem víte, 
že investor na základě zmí-
něné smlouvy o  smlouvě 
budoucí z  roku 2010 (www.
proprostejov.eu/kasc) žádá 
po městu Prostějovu soudně 
odškodnění? Přitom je to on, 
kdo chtěl postupovat v  roz-
poru se zadáním a  výsledky 
veřejné soutěže z  roku 2009 

a  stávajícím územním plá-
nem a který sám může za ne-
platnost této smlouvy, včetně 
všech dodatků a smluv nava-
zujících.

Nemyslím si, že za podpis 
nyní již prokazatelně ne-
platné smlouvy, připravené 
investorem, mohl tehdejší 
starosta Ing.  Jan Tesař. Za 
nitky tahaly šedé eminence 
v pozadí, například stavebně 
a  mediálně vlivný Ing.  Zde-
něk Peichl, stále ještě funkční 
jednatel společnosti Haná 
Press (vydavatel Prostějov-

ského večerníku a  Prostě-
jovských radničních listů). 
Samozřejmě za tiché a  vy-
trvalé podpory Miroslava 
Pišťáka za ČSSD a  v  dalších 
letech Mgr.  Jiřího Pospíšila 
a dalších.

Dobře. Co dál? Rekon-
strukce KASC, rekonstruk-
ce tržnice, řešení parkování 
v  centru, zeleň v  centru. 
Pojďme do toho a  neotálej-
me další roky.

 
Nulová letošní pleso-

vá a  společenská sezona 
2020/2021 je vskutku výji-
mečná a  škoda, že k  rekon-
strukcím a opravám nedošlo 
už letos. No třeba bude další 
rok zase takový a  uzavření 
KASC na nezbytnou dobu 
rekonstrukce nebude niko-
mu moc vadit. Na dalším 
místě tohoto vydání Prostě-
jovských radničních listů se 
můžete doufám dočíst o  zá-
měrech a  kalkulacích oprav 
či rekonstrukce. Cílem jistě 
je udělat to pokud možno 
dobře, rychle a ne moc draze. 
Budeme-li se snažit a bude-li 
nám příroda a  osud naklo-
něn, dožijeme se dalších vel-
kolepých společenských akcí 
v  KASC, třeba maturitních 
plesů svých vnoučat. A mož-
ná to bude i  dřív. Děkuji za 
to. Ing. Jan Navrátil,

 Klub Změna
 pro Prostějov

Kulturní a společenské centrum regionu 2023
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(Prostějov 6.  12.  2020) Na progra-
mu zastupitelstva dne 18. 11. 2020 byl 
schválen rozpočet na rok 2021. Ved-
la se k  němu obvyklá polemika. Pro 
schválení jsem nehlasoval. Důvodů 
bylo několik. Jako hlavní vidím ab-
senci přípravy na rozvojové projekty. 

V  mém případě se jedná o  výstavbu 
plaveckého areálu (resuscitace zmr-
šeného akvaparku) a  nově též pořád-
ného atletického stadionu. Nic z  toho 
se v  příštím roce nebude připravovat. 
Marketing v podání radničního folklo-
ru je třešinkou na dortu. Těsně před tím 
ještě koalice zeštíhlila rozpočet letošní, 
přestože do městské kasy nalil stát mi-
mořádný příspěvek 54 milionů Kč jako 
kompenzaci příjmů ze sdílených daní. 
Zdejší městské vedení spočítalo, že 
plnění rozpočtu je v havarijním stavu. 
Ke konci října prý chybí na příjmech 
apokalyptických 69 milionů Kč. Vý-
sledný schodek po státní kompenzaci 
je něco přes 14 milionů Kč.

„Dvakrát měř a  jednou teprve řež!“ 
Ve výpočtech však byla chyba jako ba-
bylónská věž. Radní zřejmě ani nečtou, 
co zastupitelstvu předkládají, a dokonce 
nad tím ani moc nepřemýšlí. Destruk-

tivní opozice primátora na chybu 
předem konstruktivně upozornila. 
Bez výsledku. Primátor nechal schválit 
původní hovadinu (jemnější čtenář las-
kavě promine).

Správný výpočet nás přivádí ke zce-
la jinému obrazu reality: z deficitních 
14 milionů ke konci října se kouzlem 
správného výpočtu stává 45milionový 
přebytek. Městu k 31. 10. 2020 nechy-
bí v příjmech 14 milionů Kč, jak nám 
to „spočítala“ koalice, ale 45 milionů 
Kč oproti rozpočtu dokonce přebývá!

V  čem byl zakopaný pes? Rozdělit 
rozpočet do dvanácti měsíců a porov-
nat s  nimi měsíční příjmy je triviální 
početní úloha. Stačí k tomu nasázet do 
každého měsíce 1/12 celku. Sofistiko-
vanější přístup může zohlednit vývoj 
v  předešlém roce. O  to se pokusil 
zpracovatel. Rozdělení rozpočtu pro 
jeden ze segmentů daňových příjmů 
do jednotlivých měsíců ukazuje ta-
bulka. Zaráží zde, že součet podílů 
rozpočtu v  jednotlivých měsících je 
vyšší než samotný rozpočet už v říj-
nu. Chybu může udělat každý. Zde 
však není potřeba vysoká matika, 
ale zdravý selský rozum a počty ku-

pecké. Rozdělením základu na díly 
nemůže být jejich součet vyšší než 
základ. A  pokud základ převyšuje 
dokonce již součet deseti z  celkem 
dvanácti dílů, tak je to do očí bijící. 
Chybí-li selský rozum, mohla by být 
přítomná alespoň dobrá vůle reagovat 
na upozornění, že návrh stojí na chyb-
ném propočtu. Bohužel i ta v tomto pří-
padě zůstala za dveřmi jednacího sálu. 
Zaráží to tím spíše, že v  listopadu se 
přebytek plnění rozpočtu dále zvýšil na 
49 milionů Kč. Zabrzdění rozvojových 
projektů se tak vůbec konat nemuselo, 
ba právě naopak. Horší než deficit, který 
neexistuje, je nevůle k normální spolu-
práci na řízení a správě společných věcí. 
Snad tento případ povede v příštím roce 
ke změně a skutečné spolupráci zástup-
ců prostějovských občanů.

Drazí spoluobčané, přeji Vám na zá-
věr jménem zastupitelského klubu Na 
rovinu! (Piráti, STAN, TOP 09, SZ) do 
roku 2021 vše dobré, pevné zdraví a na-
ději, že se nám tu bude v  tom novém 
roce společně a dobře žít.

 Aleš Matyášek, TOP 09,
 zastupitelský klub
 Na rovinu!

Finanční odbor statutárního města 
Prostějova dlouhodobě predikuje velice 
konzervativně daňové příjmy města Pros-
tějova tak, aby nás v průběhu roku čekalo 
co nejméně nepříjemných překvapení.

Městu se tato strategie dlouhodobě 
vyplácí. Stejně tak finanční odbor již od 
března  2020 predikoval značný propad 
plnění rozpočtu města Prostějova, a to ve 
srovnání s plněním rozpočtu v roce 2019, 
aby měl srovnatelnou základnu. Jelikož 
byl rok 2019 nejlepším rokem v plnění 
daňových příjmů města v  posledních 
letech, tak propad v roce 2020 vypadal 
velice hrozivě a město tudíž v I. pololetí 
roku 2020 přijalo řadu úsporných opat-
ření. Svou roli zde sehrála i predikce zve-
řejňovaná Ministerstvem financí ČR. Na 

očekávaný propad příjmů ze sdílených 
daní v roce 2020 obdrželo město Prostě-
jov od státu kompenzační bonus ve výši 
54,5 mil. Kč a jeho použití na tento účel 
schválilo Zastupitelstvo města Prostějova 
na svém jednání dne 18. 11. 2020.

Díky konzervativně nastavenému 
odhadu příjmů schváleného rozpočtu 
na rok 2020 nakonec došlo k jeho téměř 
100% plnění a to i přes krizový stav způ-
sobený dopadem COVIDU-19. Kom-
penzační bonus, který statutární město 
Prostějov použilo na „případný výpadek 
daňových příjmů v roce 2020“ tedy skon-
čí v přebytku hospodaření za rok 2020, 
jinak řečeno v rezervách města Prostějo-
va. Město ho pak bude moci v roce 2021 
použít na nové investiční akce. FO

Kdo chce řídit věci veřejné, měl by umět počítat

Vyjádření Finančního odboru 
Magistrátu města Prostějova 

k rozpočtu na rok 2021:
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Tel.: 582 342 311, fax: 582 342 322
E-mail: red.spsasoupv@infos.cz, sps_pv.lid@infos.cz

URL: http://spsasou.prostejov.cz

☑  Elektrotechnika, zaměření:
         počítačové systémy      mechatronika
☑  Strojírenství, zaměření: 

počítačové systémy a programování
☑ Stavebnictví, zaměření: pozemní stavitelství 
☑ Mechanik seřizovač
☑ Mechanik strojů a zařízení

☑ Strojní mechanik 
☑ Nástrojař
☑ Obráběč kovů

Den otevřených dveří – sledujte 
http://spsasou.prostejov.cz

Informace o studiu:

Studijní obory:

Učební obory:
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Názory, komentáře

INZERCE

Vodovody a kanalizace 
Prostějov  – Představenstvo 
společnosti svolalo v posled-
ní době dvě valné hromady 
(1.  6.  2020 a  26.  10.  2020). 
Ani po půl roce však není 
ve sbírce listin zveřejněn 
zápis z  červnové valné hro-
mady. Zápis z  valné hro-
mady říjnové je bez příloh. 
S  jakými informacemi tedy 
pracují zastupitelé, kteří tak 
důvěřivě delegovali na valné 
hromadě společnosti VaK 
náměstka primátora Krch-

ňavého a  dali mu volnou 
ruku pro hlasování? S  žád-
nými?!

Předsedou představenstva 
společnosti byl zvolen radní 
Sklenka, členem Lukáš An-
drýsek. Na valné hromadě 
sdělili, že jejich prvořadým 
úkolem je zvýšení zisko-
vosti společnosti. Jak toho 
hodlají dosáhnout netuším, 
zvláště když jsou jejich par-

taje (ANO, Pévéčko) zastán-
ci současného provozního 
modelu, kdy zisky z prodeje 
vody inkasuje dceřiná firma 
francouzské Veolie.

Prostějov opět rozprodá-
vá svůj majetek – 12. 1. 2021 
se na webu města objevila ak-
tualita s nenápadným názvem 
„Oznámení magistrátu města 
Prostějova“. Po rozkliknutí 
zjistíte, že jde o  výběrové ří-

zení na prodej pozemků pro 
stavbu komunitních domů 
pro seniory u  ulice Holand-
ská. Jde o  tradiční rozpro-
dávání „rodinného stříbra“, 
kdy město prodá lukrativní 
pozemky soukromému in-
vestorovi, který domy postaví 
a  stanou se tak předmětem 
jeho podnikání. Svou hlou-
postí město již několikrát 
přišlo o  možnost mít své 

vlastní byty (za nemocnicí, 
u „jižní spojky“). V této sou-
vislosti nelze nevzpomenout 
stavbu komunitního domu 
pro seniory na ulici Sušilova, 
kde cena jednoho bytu dosa-
huje ceny domku a kde díky 
nekompetentnosti tehdejší 
primátorky Raškové nebyla 
městu poskytnuta dotace ve 
výši 13 milionů korun. Dnes 
obývají dům v naprosté větši-
ně nájemníci, pro které nebyl 
určen. Odstrašující případ 
komunitního domu Sušilo-
va nemůže být argumentem 
proti tomu, aby město tako-
vé byty budovalo a mělo, ale 
pouze důkazem neschop-
nosti vedení města. Žadatelů 
o  městské byty jsou stovky, 
a  kdo sleduje web Domovní 
správy Prostějov, tak si možná 
všiml, že v  seznamu volných 
bytů k pronájmu se již několik 
měsíců neobjevil ani jediný.

Petr Ošťádal, Starostové 
a nezávislí, zastupitelský 

klub Na rovinu!

Stalo se…

Ilustrační foto.
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CÍTÍTE CO VAŘÍ SOUSED?
Bydlíte v panelovém nebo bytovém domě? Pravděpodobně máte hrubé nánosy nečistot 
a mastnot v odvětrávací šachtě.

• Čištění odvětrávacích šachet
• Dezinfekce odvětrávacích šachet
• Opravy poškozených odvětrávacích šachet
• Opravy a instalace střešních ventilátorů
• Instalace sacích hybridních turbín

www.plicedomu.cz

Jednu šachtu Vám zkontrolujeme kamerou zadarmo. 
Chcete vidět jak Vaše šachta vypadá?

Nečištěné odvětrávací šachty obsahují baktérie, plísně, choroboplodné 
zárodky, karcinogeny a podle WHO mohou být příčinou astmatu, 
chronických chřipek, srdečních chorob a dalších onemocnění.

milansz@plicedomu.cz | +420 601 153 200
martinsz@plicedomu.cz | +420 605 017 245

ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ A LODŽIÍ

Tel.: 581 205 230, mobil: 602 890 587
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Domluvte si
schůzku

774 421 818
WWW.VNB-REALITY.CZ

PRODÁM
VAŠI

NEMOVITOST
Ing. Marie Vymazalová, 

váš realitní makléř
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sv-pujcovna.cz

Kojetínská ul. 9a
Prostějov
tel.: 702 152 594

PRONÁJEM 
PLOŠIN
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