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Přejeme krásné jarní dny a pevné zdraví!Přejeme krásné jarní dny a pevné zdraví!
Foto:  Archiv MMPv

Ve Společenském domě bylo 
zprovozněno očkovací centrum

Přehled dalších významných investic 
roku 2020

I letos ozdobí centrum města 
velikonoční stromky



MODERNÍ BYTY
BYDLET A ŽÍT U PARKU

www.jhreal i ty.cz608 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

PRODEJ BYTŮ
ZAHÁJEN
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K prodeji nabízím patrový
dům s garáží – Ptení. 
731 261 566

Koupím byt - novostavbu 
3+4+1. 
Mobil : 605 734 085

S přítelem sháním ke koupi
chatu, chalupu nebo
pozemek. 739 940 808

Rodinný dům na vesnici,
hlavně se zahradou –
koupím.  732 715 267
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Informace z města

Vážení občané,
v  minulých dnech jsme zahájili provoz 

nového očkovacího centra. Vzniklo v  našem 
„Kasku“, které město pro tyto účely na několik 
následujících měsíců vyčlenilo. Na provozu cen-
tra se budeme podílet společně s prostějovskou 
nemocnicí.

Naše očkovací centrum je vůbec první v Olo-
mouckém kraji. Pomůže zrychlit ochranu našich 
občanů proti koronaviru. Kromě obyvatel 
Prostějova je budou moci využít i lidé z celého 
našeho okresu a případní další zájemci.

Bezprostředním impulsem pro zřízení cen-
tra bylo naplnění možností nemocnice. Ta už 
očkovala asi 200 pacientů denně a další přibírat 
nemohla. Věřím, že pro naše občany je mno-
hem výhodnější mít očkování dostupné přímo 
v  našem městě, než muset za vakcinací jezdit 
jinam.

Rád bych na tomto místě poděkoval všem 
kolegům, kteří se na jeho vybudování podíleli. 
Přestože jsme se na možnost vybudovat podob-
né centrum již řadu týdnů připravovali a vyti-
povávali vhodnou budovu, konkrétní kroky pak 
proběhly v rekordním čase zhruba deseti dní.

Už první dny provozu přitom ukázaly, že to 
byl krok správným směrem. Podávání vakcíny 
probíhá v  klidu a  pacienti mají při čekání na 
zákrok i  během následného půlhodinového 
klidového režimu po očkování dostatek pohodlí.

Nemocnice chce v centru denně očkovat 500 
lidí. Když bude dostatek vakcín, může přitom 
provoz ještě rozšířit o večerní hodiny, případně 
víkendy. Na očkování jsme proto v  Prostějově 
dobře připraveni.

Přeji vám pevné zdraví.
 Mgr. František Jura
 primátor 

Sloupek primátora 
Františka Jury
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Prostějov má jako první 
v kraji očkovací centrum 

proti koronaviru

Od středy 17. března funguje 
v Prostějově první očkovací cen-
trum v  Olomouckém kraji. Na 
jeho zřízení se dohodlo město 
s  vedením prostějovské nemoc-
nice. Radnice pro tyto účely na 
několik měsíců vyčlenila budo-
vu společenského domu s cílem 
zajistit co nejrychleji ochranu 
svých obyvatel i občanů z celého 
okresu. Centrum bude zatím 
fungovat od pondělí do pátku od 
8 do 16 hodin, v případě dostat-
ku vakcín a zájmu lidí se provoz-
ní doba může rozšířit.

„Jsou zde očkovací místa, zá-
zemí pro zdravotnický per sonál 
a  administrativu. Jako vybavení 
byl navezen mobiliář a výpočetní 
technika,“ říká primátor města 
Prostějova František Jura. Cen-
trum je promyšleno už od par-
kování pacientů poblíž budovy 
přes příjem hosteskami ve foyeru 
budovy, vyřízení potřebné ad-
ministrativy, po odchodu lidí do 
čekárny, vyvolávací systém na oč-
kování, následné provedení zákro-
ku a  poté i  půlhodinovou pauzu 
po výkonu. Osoby se zdravotním 
postižením mohou využívat zdejší 
rampu a výtah.

Umístění centra nabízí očkova-
ným hned několik výhod. „Budova 
leží ve středu města, je poměrně 
snadno dostupná městskou hro-

madnou dopravou i autem. Objekt 
je dostatečně velký jak pro očkující 
zdravotníky, tak pro čekající oby-
vatele, dostateč ný prostor zde má 
i administrati va. Přijet na očková-
ní automobi lem by také neměl být 
vzhledem k nedalekému parkovišti 
pro blém,“ dodal primátor Jura.

Město kromě poskytnutí bu-
dovy a  zajištění provozních zá-

ležitostí nově vybudovanému 
centru pomůže i  s  personálem. 
S  administrativou budou zdra-
votnickému zařízení pomáhat 
pedagogové, kteří nyní nemo-
hou být celý den se svými žáky 
ve školách. Podle potřeby se 
k  nim také přidají zaměstnanci 
magistrátu, případně další dob-
rovolníci. -red-
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Jarní úklid proběhne v Pro-
stějově stejně jako obvykle 
v měsíci dubnu. Bude zahájen 
v úterý dne 6. 4. 2021. Počína-
je tímto dnem budou po městě 
rozmisťovány velkoobjemové 
kontejnery v  termínech dle 
níže uvedeného seznamu. 
Stejně jako každý rok se bude 
odpad třídit na velkoobjemo-
vý (jedná se o  odpad z  do-
mácností, který je rozměrný 
a  není možno ho umístit do 
popelnic, např.  koberce, lino-
lea, starý nábytek, a biologický 
(odpad ze zahrad). Kontejnery 
budou na místě vždy v určený 
den od 15.00 hod. do napl-
nění, nejdéle však do 18.00 
hod. Naplňování každého 
kontejneru odpadem bude 
sledováno a  třídění odpadu 
kontrolováno pověřeným pra-
covníkem svozové společnosti 
FCC Prostějov, s.  r. o., jelikož 
jsou určeny pouze pro velko-
objemový a  zahradní odpad. 
Do těchto van není možno 
odkládat odpad nebezpečný 
(barvy, ředidla, akumuláto-
rové baterie, pneumatiky) 
a žádný průmyslový nebo živ-
nostenský odpad. Dále není 
povoleno dávat do kontejnerů 
větší množství inertního od-
padu (rumisko, hlína).

6. 4.

- sídl. Hloučela – C. Boudy
- sídl. Hloučela  

– A. Slavíčka
- sídl. Hloučela – V. Špály
- sídl. Hloučela  

– J. Zrzavého

7. 4. 
- Vícovská – V. Škracha
- B. Šmerala – dál k rybníku

8. 4.
- Waitova – Dr. Horáka
- Okružní ul.  

za hostincem 
U Posledního haléře

9. 4.
- Česká-Máchova
- Riegrova
- Drozdovice – u trafiky
- B. Němcové
 

12. 4.
- Fanderlíkova  

– u Sezaka
- Fanderlíkova - školka
- Kpt. O. Jaroše
- Za veledromem  

naproti č. 8

13. 4.

- Šárka – Spitznerova
- Dolní – parkoviště 

u věžáků č. 26
- Jezdecká – Puškinova
- Husovo nám. – u školy

14. 4.
- Arbesovo nám.
- sídl. E. Beneše – Květná 

–Sportovní
- V. Nezvala
- nám. Spojenců

15. 4.
- Trávnická – střed
- Švabinského
- Havlíčkova 43
- Joštovo nám.

16. 4.
- Dobrovského-Tylova
- Libušínka
- Dobrovského – parkoviště 

za obchodem
- Vodní–Mlýnská

19. 4.
- Nerudova – domov 

důchodců
- Bezručovo nám.

20. 4.

- Pod Kosířem – Palečkova
- Pod Kosířem - Atletická
- Rejskova
- Volfova-Příční

21. 4.
- Žižkovo nám.
- nám. E. Husserla

22. 4.
- Žešov – hospoda
- Žešov – u obchodu
- Žešov – dětské hřiště
- Žešov - hřiště

23. 4.
- Domamyslice – 

u samoobsluhy
- Domamyslice  

– ul. 5. května
- Domamyslice  

– u kapličky
- gen. Sachera

26. 4.
- Čechovice – u pošty
- Čechovice – Luční
- Čechovice  

– u kapličky
- Čechovická u ZD

27. 4.

- Krasice – Západní
- Krasice – Moravská za 

obchodem
- Krasice – Na Brachlavě
- Kosířská – Na Vyhlídce

28. 4.
- Vrahovice – Trpinky
- Vrahovice – K. Světlé
- Vrahovice  

– Čechůvky točna
- Vrahovice  

– M. Alše 
– P. Jilemnického

29. 4.
- Vrahovice – Jano Köhlera
- Vrahovice – J. Suka

Informace o odvozu 
velkoobjemových 
van můžete získat 

u společnosti
FCC Prostějov, s. r. o., 
na tel. 582 302 757 nebo 
737 242 185 p. Kostlán 
a na Magistrátu města 

Prostějova - Oboru 
správy a údržby majetku 
města na tel. 582 329 559 

pí Kovaříková.

Statutární město Prostějov prostřednictvím společnosti FCC Prostějov, s. r. o., zajistí 
dne 10. 4. 2021 v níže uvedených okrajových částech města mobilní sběr odpadu:

Časový harmonogram pro předání odpadů:

Stanoviště (obec) Čas předání odpadu 
a elektrozařízení

1. Vrahovice M. Pujmanové 
u mostu 10:45 - 10:55

2. Vrahovice ul. J. Suka 11:00 - 11:10
3. Vrahovice ul. M. Alše 11:15 - 11:25
4. Vrahovice ul. K. Světlé 11:30 - 11:40
5. Čechůvky točna 11:45 - 11:55
6. Domamyslice u samoobsluhy 12:15 - 12:30
7. Čechovice u pošty 12:35 - 12:50
8. Žešov u pomníku 13:15 - 13:30

a / nebezpečný odpad – jedná se o odpad jedovatý, výbušný nebo jinak nebezpečný 
např. oleje, tuky, barvy, fotochemikálie, léky, agrochemický odpad včetně obalů
b / pneumatiky – jedná se o pneumatiky z osobních vozidel do velikosti 20“
Pneumatiky z traktorů, nákladních vozidel, strojů apod. se nepřijímají!
c / objemný odpad – jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno 
ho umístit do popelnic. Jsou to např. staré koberce, linolea, starý nábytek apod.
d / vyřazené elektrozařízení – jedná se o elektrozařízení používané 
v domácnostech. Jsou to např. ledničky, televize, rádia, počítače, DVD přehrávače, 
mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice, baterie, zářivky, výbojky apod.

Popel, běžný domovní odpad a biodpad se likviduje při pravidelných týdenních 
svozech komunálního odpadu. Žádáme proto občany, aby nám tyto druhy 

odpadů na mobilní sběry nepřinášeli.

ZÁVAZNÁ PRAVIDLA PRO PŘEBÍRÁNÍ ODPADŮ V RÁMCI 
MOBILNÍCH SBĚRŮ PROVÁDĚNÝCH VE MĚSTECH/OBCÍCH 

V DOBĚ PANDEMIE COVIDU-19
1.  Všechny osoby budou mít po celou dobu pohybu v místě předávání odpadu 

zakrytá ústa a nos rouškou či jinými ochrannými prostředky a odpad budou 
předávat v rukavicích.

2.  Osoby stojící ve frontě budou dodržovat odstup minimálně dva metry.
3.  Minimální odstup dvou metrů bude zachováván i ve vztahu k pracovníkům 

přebírajících odpad.
4.  Předávat odpad bude vždy pouze jedna osoba, výjimečně dvě, a to pouze 

v případě těžkých odpadů či velkých zařízení.
5.  Čekající ve frontě bude předávat odpad až na základě pokynu pracovníka 

FCC Prostějov, s. r. o., tj. po odchodu osoby, která předávala odpad před ním.
6. V případě nedodržení těchto pravidel nebude odpad převzat.
 
PRACOVNÍCI FCC PROSTĚJOV, s. r. o., DĚKUJÍ VŠEM ZA DODRŽOVÁNÍ 

A RESPEKTOVÁNÍ TĚCHTO PRAVIDEL.
„SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME!“

Mimo výše uvedený termín je možné odpad odvést na:
sběrný dvůr u Svaté Anny (tel. 582 334 711)

Provozní doba na sběrném dvoře:
úterý–sobota - 9.00-13.30 a 14.00-17.00 hod., pondělí a neděle – zavřeno

sběrný dvůr ul. Průmyslová (tel. 725  824 716)
Provozní doba na sběrném dvoře:

čtvrtek–pondělí - 9.00-13.00 a 13.30-17.00 hod., úterý a středa – zavřeno

Děkujeme občanům, že třídí odpad, odkládají ho na místa k tomu určená 
a dodržují mimořádná opatření při odkládání odpadů!

JARNÍ ÚKLID 2021

Mobilní sběr – jaro 2021
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INZERCE

„Prostějovské léto je ne-
dílnou součástí života na-
šeho města již dvanáctým 
rokem. Hlavním cílem je 
vytvářet prostředí příznivé 
mezilidským vztahům. Zá-
měrem je pozvat na hlavní 
náměstí co největší počet 
obyvatel, rodin, přátel a ka-
marádů. Skladba programu 
je pestrá a  dramaturgicky 

připravená pro všechny 
věkové kategorie,“ nastínil 
primátor František Jura, 
který doufá, že se situace 
zlepší a akce proběhnou.

Také jeho náměstkyně Mi-
lada Sokolová doufá v přízni-
vý vývoj:

„Mohu slíbit, že to bude 
tentokrát velmi nabité. Čeká 
nás dokonce i „troják“, tedy tři 

koncerty tři dny po sobě jdou-
cí, protože budou připojeny 
ještě akce, které nebylo mož-
no uskutečnit v loňském roce. 
Otazník samozřejmě visí nad 
vystoupením dětí z prostějov-
ských škol a školek i tanečních 
skupin, jež se za dané situace 
nemohou setkávat a trénovat. 
Věříme, že je ještě dost času 
a  že se situace kolem pande-
mie do té doby uklidní. Jsme 
samozřejmě připraveni reago-
vat na vládní opatření stejně 
jako loni - opětovným vytvo-
řením sektorů a  dodržením 
všech hygienických pravidel. 
To se samozřejmě týká nejen 
Prostějovského kulturního 
léta, ale i všech ostatních akcí, 
například Hanáckých slavnos-
tí, jejichž loňská organizace 
z tohoto hlediska byla také vel-
mi náročná.“

V  programu letošního 
léta by měli například vystu-
povat umělci známých jmen 
(Hana Zagorová, Mňága 
a  Žďorp, Stein27, Michal 
Hrůza, hlavní představitelé 
z  muzikálu Fantom opery, 
Lollipopz), amatérští místní 
zpěváci a kapely a z minulé-
ho roku zůstávají již uhraze-
ná vystoupení Pokáče a ka-
pely Laura a její tygři. Zbývá 
tedy jen doufat, že se vše 
podaří. -kaa-

Ilustrační fota 
z předchozích ročníků

Prostějovské kulturní léto 2021 je již 
naplánováno, a to včetně termínů akcí
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7. 4. - blok 1

Zlechovská, Na Okraji, 
Kosířská, Na Vyhlídce, Legio-
nářská, Wichterlova, Gen.  Sa-
chera, Gen.  Dudy, Gen.  Dudy 
a Gen. Sachera – spojka, Hlou-
čelní, J. Lady (Plumlovská-
-Mathonova), Plumlovská ko-
munikace SSOK (kruh. objezd 
J. Lady – Albert)

8. 4. - blok 2
K. Svolinského (Kpt.  O. Ja-

roše - V. Špály), K. Svolinské-
ho – parkoviště (Kpt. O. Jaroše 
- V. Špály), V. Špály, J. Zrzavého, 
K. Svolinského (V. Špály - Billa), 
A.  Slavíčka, K. Svolinského - 
parkoviště (V. Špály - Billa)

13. 4. - blok 3
Kpt. O. Jaroše + parkoviště (K. 

Svolinského - průchod), A. Fi-
šárka, B. Dvorského, C. Boudy, 
S. Suchardy, Kpt.  O.  Jaroše  – 
parkoviště, C. Boudy  – parko-

viště, komunikace + parkoviště 
(Kpt. O. Jaroše – C. Boudy)

15. 4. - blok 4
Melantrichova (Březinova-

-Polská), Nerudova (Plumlov-
ská–Melantrichova), E. Králíka + 
parkoviště, Polská, Ruská, nám. 
Práce, Dělnická, Březinova, Dy-
kova, Bezručovo nám., průchod 
Florián. nám.- Dykova (Staro-
režná), cyklostezka Florián ské 
nám.- Dykova (Starorežná), 
Plumlovská komunikace SSOK 
(Nerudova - kruh. objezd) pravá 
strana směr Krasice

20. 4. - blok 5
Fanderlíkova (Nerudova - 

sídl. Hloučela), Obránců míru, 
J. Švermy, Kpt. O. Jaroše (Neru-
dova – sídl. Hloučela), Nerudo-
va (Fanderlíkova - Za Polskou), 
K. H. Kepky, Melantrichova  – 
parkoviště (Polská – E. Králíka), 
Fanderlíkova - parkoviště (u ko-
telny u hřiště ZŠ)

22. 4. - blok 6

Fanderlíkova (Kostelecká - 
Fanderlíkova 37), J.  B.  Pecky 
+ parkoviště (J. B. Pecky 2-10), 
Krapkova, Floriánské nám., 
Hliníky, Resslova, Fanderlíko-
va - parkoviště (Fanderlíkova 
17-21), J. B. Pecky – vnitroblok 
+ parkoviště, Krapkova - zá-
livka (vlevo k  U  Stadionu), 
Krapkova – parkoviště (vpra-
vo k  U  Stadionu), parkoviště 
u Kubusu 2x

24. 4. - blok 12 a 13
Mathonova, Mathono-

va  – 1. polovina parkoviště 
nemocnice od autobusové 
zastávky, Mathonova - 2. po-
lovina parkoviště nemocnice, 
komunikace zastávka MHD 
u nemocnice

27. 4. - blok 7
F. Nováka (F. Nováka 3-5), 

Kostelecká 1  – vnitroblok 

a  parkoviště, Kostelec-
ká  2  – vnitroblok, Kostelec-
ká 3 – vnitroblok, Kostelecká 
komunikace SSOK - (Přikry-
lovo nám. – most Hloučela), 
Martinákova, Martináko-
va  – parkoviště, Martináko-
va - Kostelecká  – chodník, 
Martinákova  – cyklostezka, 
Kostelecká - cyklostezka

29. 4. - blok 8
Pernštýnské nám., Kra-

vařova, Fügnerova, Ská-
lovo nám., Školní, Školní 
– parkoviště, Školní – cy-
klostezka, Šerhovní (Vá-
penice - Školní), Jiráskovo 
nám., Smetanovy sady, 
Kramářská, Blahoslavova 
komunikace SSOK, Vápe-
nice komunikace SSOK, 
Blahoslavova vjezd + par-
koviště bývalá Skanska, 
Hlaváčkovo nám.  – cyklo-
stezka a parkoviště Atrium, 
Přikrylovo nám. (zámek) + 
cyklostezka

4. 5. - blok 9

Palackého komunikace 
SSOK, Palackého – cyklostezka, 
Podjezd + parkoviště, Podjezd – 
cyklostezka, Vodní, Vodní par-
koviště (parkoviště u  mlýna), 
Vodní  – cyklostezka, průchod 
Vodní–Žeranovská, Žeranov-
ská komunikace SSOK, Žera-
novská – vnitroblok, Žeranov-
ská  – parkoviště, Knihařská, 
U  Spořitelny, Žižkovo nám., 
Žižkovo nám. – parkoviště, Po-
děbradovo nám. + parkoviště 
před KB

6. 5. - blok 10 
centrum

Poděbradovo nám. komuni-
kace SSOK, Wolkerova komu-
nikace SSOK, Wolkerova ob-
služná + parkoviště, Na Spojce, 
Netušilova, Hlaváčkovo nám., 
vnitroblok Vojáčkovo nám.  – 
nám. E. Husserla, Vojáčkovo 
nám. + parkoviště, Hlaváčkovo 
nám. parkoviště Národní dům

S  platností od 1.  4.  2021 
dojde k  úpravě tarifu In-
tegrovaného dopravního 
systému Olomouckého kra-
je, dále jen IDSOK, jehož 
součástí je i  městská hro-
madná doprava v  Prostějo-
vě - v rámci IDSOK se jedná 
o zónu 41.

V rámci zóny 41 – Prostě-
jov dojde ke zvýšení jízdného, 
což se dotkne i městské hro-
madné dopravy.

Procentuálně nejnižší zvý-
šení je u dlouhodobých před-
platných jízdenek a  zlevně-
ných jízdenek. Nadále zůstává 
v platnosti bezplatná doprava 

vybraných skupin cestujících, 
např.  cestujících nad 70  let. 
Podrobnosti viz přiložená ta-
bulka.

Důvodem úpravy jízdného 
je eliminace každoročního 
zvyšování ceny vstupů při za-
chování současného rozsahu 
dopravy. Odbor dopravy

Blokové čištění města duben/květen 2021

Statutární město Prostě-
jov znovu podpoří místní 
živnostníky a  menší firmy, 
které postihla vládní opatře-
ní proti koronaviru. Radnice 
je připravena poskytnout jim 
z rozpočtu až 15 tisíc korun. 
Peníze dostanou osoby samo-
statně výdělečně činné a spo-
lečnosti s  obratem do dvou 
milionů korun ročně.

„Považujeme za důležité 
přispět ke zmírnění dopadů 
vládních omezení. Naše město 
své řemeslníky, drobné prodej-
ce a příslušníky dalších profesí 

potřebuje. Proto s  nimi chce-
me být solidární a  podat jim 
pomocnou ruku. Obdobně 
jsme postupovali už v loňském 
roce,“ říká primátor František 
Jura.

V  loňském roce Prostějov 
podporoval podnikatele buď 
snížením nájemného z prostor, 
které patří městu, nebo finan-
čně. Letos podporu sjednotil 
a žadatelé, kteří splní příslušné 
podmínky, dostanou pení-
ze přímo z  rozpočtu. Na tuto 
formu pomoci je vyčleněno 
4,5 milionu korun. -red-

Město Prostějov
znovu pomůže
podnikatelům

POZOR: Úpravy tarifu IDSOK

Ceník jízdného IDSOK na linkách MHD Prostějov v zóně 41 Prostějov

Primátor František Jura při prosincové návštěvě 
výrobny pralinek Green Tree Food v Prostějově. 
 Foto: (red)
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Z rozpočtu města radní po-
šlou finance několika subjek-
tům na organizování akcí pro 
děti, na vzdělávání seniorů, 
podporu kroužku, logickou 
olympiádu nebo sportovní pří-

městský tábor pro děti. Celkem 
na konto pomoci vzdělávání 
půjde 110 tisíc korun.

„Další finance, které navrhu-
jeme pro podporu této oblasti, 
musí nejdříve odsouhlasit zastu-
pitelé. Konkrétně předkládáme 
ke schválení částku 120 tisíc 
korun na podporu junáckých 
aktivit,“ nastínil náměstek pri-
mátora Jan Krchňavý, který má 
na starosti oblast školství.

Finance po jejich odsouhlase-
ní budou poskytnuty jednorázo-
vě bezhotovostním převodem na 
účet příjemce dotace a jsou urče-
ny na úhradu nákladů příjemce 
vzniklých v období od 1. 1. 2021. 
Uvedené částky doporučila 
schválit komise školská. -kaa-

Dostavba klubovny pro 
mladé chovatele, částečná 
úhrada nákladů spojených 
s  výstavbou mostu a  poří-
zení sekačky pro údržbu 
sportovního areálu. To 
jsou oblasti, kam poputují 
dotační finance z  oblasti 
rozvoje a investic města.

„Například Českému 
svazu chovatelů, Prostějov 
poskytneme dotaci na do-

stavbu klubovny pro mladé 
chovatele. V  letošním roce 
má svaz záměr pokračovat 
v  realizaci další etapy elek-
troinstalace, zateplit strop 
a  střechu (vč. dalších men-
ších oprav),“ uvedl náměs-
tek primátora Jiří Rozehnal.

Další dotace poputuje na 
částečnou úhradu nákla-
dů spojených s  výstavbou 
mostní konstrukce, která je 
součástí cyklostezky okolo 
Plumlovské přehrady. Most 
je „poslední etapou“ stavby 
cyklostezky, jejíž realizace 
byla zahájena v roce 2020.

„Cyklostezka, jejíž sou-
částí je i  nově budovaný 
most, bude sloužit nejen ob-
čanům města Plumlova, ale 
bude významně napomáhat 
tranzitu cyklistů z  Prostě-
jova na Plumlovskou pře-
hradu, která je významným 
místem volnočasových ak-

tivit občanů našeho města,“ 
okomentoval druhou dotaci 
náměstek Rozehnal.

Třetí dotace se týká Tě-
lovýchovné jednoty Sokol 
Vrahovice. Letos zde plánují 
pořídit sekačku pro údržbu 
sportovního areálu ve Vra-
hovicích.

„Vzhledem k  vysokým 
pořizovacím nákladům 
stroje byl (cca  před 15 lety) 
zakoupen stroj repasova-
ný. V  současné době je již 
stav sekačky nevyhovující. 
Vzhledem k  velkým inves-
ticím v  roce 2017 narostl 
i  zájem mladých fotbalistů 
a  dalších sportovců. Plocha 
tak vyžaduje častější a  ná-
ročnější údržbu,“ uzavřel 
výčet poslední dotací ná-
městek Jiří Rozehnal. Podle 
jeho slov město do těchto tří 
oblastí pošle téměř 800 tisíc 
korun. -kaa-

Prostějov a obec Ptení vzá-
jemně, bez finančního vyrov-
nání, smění pozemky.

Statutární město Prostějov 
již nějaký čas nabízí k prodeji 
zámek Ptení. Předmětem pro-
deje jsou i  pozemky v  okolí 
zámku. Obec Ptení má zájem 
do svého vlastnictví získat ty 
pozemky města Prostějova, 
které se nachází v  intravilánu 
obce Ptení, v  těsné blízkosti 
zámku.

„Jedná se o veřejně přístup-
né pozemky, využité především 
jako veřejné pozemní komuni-
kace a  částečně jako veřejná 
zeleň. Za tímto účelem jsou 
v obvyklé míře využívány ob-
čany obce. Obava obce Ptení, 
že v případě prodeje pozemků 
společně se zámkem provede 
nový soukromý vlastník sta-
vební úpravy v  takovém roz-
sahu, že zamezí jejich dalšímu 
veřejnému užívání a  případně 

znemožní průchodnosti a prů-
jezdnosti stávajících pozem-
ních komunikací, je důvodem 
k  uskutečnění směny pozem-
ků,“ vysvětlil plánované kroky 
1. náměstek primátora Jiří Po-
spíšil.

Předmětem směny by byly, 
jak uvádí 1. náměstek Pospí-
šil, pozemky města Prostějova 
o celkové výměře cca 3.975 m2. 
Za tuto výměru nabízí Ptení 
své pozemky o celkové výmě-

ře 4.928 m2 a  spoluvlastnický 
podíl id. 1/2 pozemku v  k. ú. 
Hrochov o  výměře 1.930 m2 

(druhým spoluvlastníkem toho-
to pozemku je statutární město 
Prostějov).

Odbor správy a údržby ma-
jetku města v  současné době 
eviduje čtyři žádosti o odkou-
pení zámku, kde všichni žada-
telé projevili zájem o  odkou-
pení zámku včetně přilehlých 
pozemků. -kaa-

Město opět pošle 
dotační finance do 
oblasti vzdělávání

Dotační peníze budou znovu pomáhat

Dotace na podporu výstavby

Plánovaný prodej zámku Ptení si vyžádá 
směny pozemků

Radní dávají zelenou 
letošnímu plánu oprav. 
Z chodníků by tak měla zmi-
zet vyviklaná místa, rozbité 
dlaždice, popraskaný asfalt 
a podobné závady.

„K  celoplošným opravám 
byly vybrány chodníky, které 
jsou ve špatném stavu a  jsou 
z  původní staré dlažby for-
mátu 30 x 30 centimetrů 
nebo z litého asfaltu. U navr-
hovaných chodníků byl také 
současně posouzen jejich 
dopravní význam a  frekven-
ce pohybu chodců. Dále bylo 
řešeno propojení již oprave-
ných chodníků a  pokračová-
ní oprav z  roku 2020 nebo 
návaznost na realizované 

investiční akce města,“ infor-
moval 1. náměstek primátora 
Jiří Pospíšil a  doplnil, že na 
celoplošné opravy chodní-
ků půjdou 4 miliony korun 
(včetně DPH).

Seznam navrhovaných 
chodníků byl také konzulto-
ván se správci inženýrských 
sítí (Vodovody a  kanalizace 
Prostějov,  a.  s., innogy Ener-
gie,  s.  r.  o., EG.D,  a.  s.,  atd.) 
tak, aby nedošlo k  opravě 
chodníku v  lokalitě, kde je 
plánovaná investiční akce, 
případně výkopové práce 
správců inženýrských sítí.

O  rozsahu oprav v  letoš-
ním roce hovoří přiložená 
tabulka: -kaa-

ulice upřesnění úseku chodníku
celková 
plocha 

(m2)

předpo-
kládaná 

cena v Kč 
s DPH

Fišárka okolo bytového domu č. 1–4 200 350.000
Jungmannova podél domů č. 1–15 220 300.000

Pod Kosířem západní strana od ul. Palečkova po ul. Ha-
načka (dokončení poslední etapy) 320 440.000

Újezd západní strana podél domů č. 2-8 (dokon-
čení posledního úseku) 300 360.000

Dr. Horáka podél bytového domu č. 13–15 210 300.000
Lužická obě strany ulice 530 800.000

Dolní podél bytového domu č.  8–24 (přední 
a zadní chodník včetně vchodů) 1050 1.350.000

Rezerva na případné vícepráce 100.000

CELKEM: 4.000.000

Opravy chodníků budou i letos pokračovat
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Poradna při finanční tísni v roce 2021
Výjezdní poradna Prostějov

(bezplatná dluhová poradna pro fyzické osoby – občany)
Termíny dluhové poradny v roce 2021

21. 04. 2021 13:30–16:00 h
19. 05. 2021 13:30–16:00 h
16. 06. 2021 13:30–16:00 h

14. 07. 2021 13:30–16:00 h
11. 08. 2021 13:30–16:00 h
08. 09. 2021 13:30–16:00 h

13. 10. 2021 13:30–16:00 h
10. 11. 2021 13:30–16:00 h
15. 12. 2021 13:30–16:00 h

Tel. kontakt pro smluvení schůzky: 595 532 740, zelená linka: 800 722 722 (každý pracovní den 8:00-17:00 h), e-mail: poradna@financnitisen.cz
(v případě, že poradnu kontaktujete písemně, nezapomeňte, prosím, uvést své jméno a příjmení, 

vaši adresu a pokud možno i telefonické spojení s uvedením, zda se jedná o tel. soukromý či do zaměstnání)
Konzultace budou probíhat v kanceláři č. 328 na Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova, Školní 4, Prostějov.

V případě konzultace (osobní, telefonické, elektronické) ohledně platební neschopnosti nebo oddlužení - osobního bankrotu je vhodné, aby 
klient měl připraven přehled o veškerých svých závazcích (věřitelé a výše jednotlivých závazků, kolik zbývá doplatit, jaké je RPSN) a sečtenu celko-
vou výši všech svých závazků (dluhů). Nerozlišuje se, zda je nějaký závazek řádně splácen či ne – jedná se o celkový a vyčerpávající přehled včetně 

např. nehrazeného nájmu, výživného, dlužných pokut dopravním podnikům atd.
Odkaz na webové stránky poskytovatele služby: https://www.financnitisen.cz/kontakt_prostejov.php

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti města Prostějova.

Poděkování učitelům

Komu jsou služby určeny:
• těm, kteří se zamýšlí zadlužit, tj. uvažují o půjčce, úvěru apod.;
• těm, jimž hrozí platební neschopnost (insolvence), tedy je zřejmé,  

že v důsledku nepředvídané změny životní situace nebudou  
schopni splácet své dluhy řádně a včas;

• těm, kteří se v platební neschopnosti již ocitli, tj. po určitou dobu jsou 
v prodlení se splácením svých dluhů.

Vážení spoluobčané,
věřím, že i za vás, rodiny 

s  dětmi, i  ty rodiny, které 
už vypustily své potomky 
do velkého života, zkrátka 
za všechny, mohu vyslovit 
v  těchto řádcích jedno ak-
tuální poděkování.  Blíží 
se Den učitelů a  ono podě-
kování směřuji jim. Řadu 
let se vedení města setká-
valo s  učiteli na oslavě této 
profese, kde byli oceňováni 
ti nejlepší z nich. Už druhý 
rok nám není přáno. Přišlo 
období jakéhosi školského 
temna. Školy, ale i školky se 

poněkolikáté vylidnily, zmi-
zel z nich nám všem známý 
energetický náboj a  ruch, 
který symbolizuje ono čer-
stvé, živorodé a  radostné…
chybí tu naše děti. Změněné 
a  jinak orientované tempo 
chodu škol zachraňují peda-
gogové. A dělají to ve větši-
ně případů skvěle. Kvalitně 
se na novou vlnu připravili 
a  odvádějí výbornou prá-
ci.  Museli se učit novým 
dovednostem, pracovat 
v  jiných podmínkách, na-
vazovat s  dětmi spolupráci 
jinými metodami, zajišťovat 

vzdělávání na dálku tak, aby 
vzdělávací propad byl co 
nejvíce eliminován. Po roční 
zkušenosti všichni vidíme, 
že distanční výuka nikdy 
nemůže nahradit to osobní, 
krásně společensky nabité 
prostředí ve škole. I  když 
pro to dělají pedagogové 
maximum. A za to jim patří 
velký dík.

 Pokud se týká mateřských 
škol, které byly do konce 
února v  plném provozu, 
tady bych chtěl zdůraznit, že 
by jim celá společnost měla 
velmi poděkovat. Tím, že 

mohly děti chodit do školek, 
a jejich rodiče tím pádem do 
práce, vlastně zachraňovaly 
naši poraněnou ekonomiku.  
Právě v  mateřských školách 
jsou jejich zaměstnanci úpl-
ně nejblíž možnosti přenosu. 
Právě tam dítě musíte vzít za 
ruku, ukonejšit v náručí, být 
v jeho nejtěsnější blízkosti.  

Tato doba je pro všechny 
neznámá, podivná, nepří-
jemná a  frustrující. Všem 
v našich prostějovských ma-
teřinkách a  školách, kteří 
jsou na naše děti a vnoučata 
navázáni pouze  on-line, pře-

ji, ať už brzy přijde doba, kdy 
naše školy rozkvetou úsměvy 
dětí a pracovní pohodou uči-
telů. K poděkování učitelům 
patří i  pomyslná jednička 
stejně jako stovkám a  tisí-
cům trpělivých rodičů a dětí. 

Určitě bude lépe. Život 
škol se vrátí do módu přiro-
zeně fungujícího a  dělného 
včelího úlu a my potom ko-
nečně oslavíme všechny, na 
které se ani letos nedostalo.

To je mé velké přání 
a upřímný dík.

 Paed.Dr. Jan Krchňavý, 
 náměstek primátora

Zaměstnanci Magistrátu 
města Prostějova se v  polo-
vině března začali pravidel-
ně testovat na koronavirus. 
Zařídilo jim to vedení měs-
ta díky spolupráci s  firmou 
KoRo Medics. Zdravotníci 
přijíždějí za úředníky přímo 
do centra města. V  pondě-
lí dopoledne jim odebírají 
vzorky na dvoře radnice, 
o  den později na dvoře bu-

dovy magistrátu ve Školní 
ulici.

Primátor František Jura 
považuje testování za důležité 
nejen pro zaměstnance města 
a  jejich rodiny, ale také pro 
občany přicházející vyřizovat 
své záležitosti. „Dlouhodobě 
se snažíme, aby byl náš úřad 
co nejbezpečnější. Pravidelné 
testování je důležitou součástí 
této strategie. Tímto způso-

bem minimalizujeme riziko, 
že se kdokoliv nakazí právě 
v prostorách magistrátu,“ říká 
primátor Jura.

Antigenní testování je pro 
zaměstnance města zdarma 
a  neplatí je ani samospráva. 
Veškeré náklady hradí zdra-
votní pojišťovny. Úředníci se 
výsledky dozvídají formou 
SMS. Kdo potřebuje písem-

né potvrzení například kvůli 
návštěvě svých blízkých v za-
řízeních sociální péče, dosta-
ne je.

Testování zajišťuje firma 
KoRo Medics. Její majitelé 
rychle zareagovali na oče-
kávanou poptávku po testo-
vání, v  lednu založili novou 
společnost a  najali odborný 
zdravotnický personál. Díky 

tomu mohli v  posledních 
dnech operativně vyjít vstříc 
nejen požadavkům prostějov-
ské radnice, ale také desítek 
firem z  Prostějova a  dalších 
míst Olomouckého kraje. 
KoRo Medics je kromě tra-
dičních klinik a  nemocnic 
v Olomouckém kraji prvním 
soukromým zdravotnickým 
zařízením, které testování za-
jišťuje. -red-

Magistrát je bezpečný, zaměstnanci 
se testují na koronavirus
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INZERCE

Další umělecká díla, jako odkaz 
budoucím generacím, budou zdobit 
městské sbírky. O  nákupu rozhodli 
radní na svém posledním jednání.

Nákup dvojice obrazů bude financo-
ván z rozpočtu města Prostějova:

Jan Auer – Prostějovský motiv, olej na 
plátně, 100 x 250cm, cena 25.000 Kč

Viktor Hohaus  – Podchod u  mu-
zea, olej na kartonu, 43 x 47cm, cena 
22.000 Kč

„Nákup obrazů nám doporučila ko-
mise pro nákup uměleckých děl. Věříme, 
že tyto dva nové kousky obohatí měst-
skou sbírku. Umělecká díla jsou postup-
ně lidem zpřístupněna v zámecké galerii 
Pernštýnského zámku,“ uvedla náměst-

kyně primátora Milada Sokolová, která 
má kulturní oblast ve své gesci.

Jak sama věří, současná i budoucí ge-
nerace jistě ve sbírkách nalezne díla, která 
budou pro ně vhledem do umu zdejších 
umělců. -kaa-

Věděli jste, že v  Prostějově exis-
tuje městská mateřská školka, ve 
které se děti zadarmo učí anglicky? 
Ani já jsem o ní nevěděla, a to jsem 
nejen „zasloužilá“ matka, ale také 
členka Školské komise Rady města 
Prostějova.

Možná je to dáno výjimečností 
doby, ve které žijeme, že nevnímáme 
inspirující skutečnosti kolem sebe. 
Proto je více než potřebné ukazovat 
na dobrou praxi v našem městě, ze-
jména pokud s ní máme každodenní 
příjemnou zkušenost.

Třídu s výukou anglického jazyka 
přirozenou metodou hledejte v  MŠ 
Jana Železného na sídlišti Svobody. 
Říkají si Skřítci, a kdo čeká biflování, 
čeká špatně. Výuka je plná interakce 
(tančí, zpívají, hrají hry) v  českém 

i anglickém jazyce. Nejde o klasickou 
frontální výuku, ale o přípravu dítěte 
k  budoucímu osvojování si jazyků. 
Sama na svém potomkovi vidím, 
že ve školce zažije s  „angličtinkou“ 
spoustu legrace! Jejich paní učitelky 
využívají toho, že předškolní dítě má 
mimořádné předpoklady k  osvojení 
si řeči, učí se mimoděk, odposle-
chem, nápodobou, opakováním, po-
užívá metodu pokus/omyl a  testuje 
slova, kterým nerozumí. Projevy dětí 
jsou naprosto spontánní.

Bližší informace o  třídě s výukou 
anglického jazyka i o zápisu předško-
láků (pouze) najdete na stránkách 
školky (http://janazelezneho.cz) a na 
čísle 582 345 120, a  to po znovuote-
vření mateřských škol.

 Mgr. Alena Hálková

Město opět nakoupí umělecká díla

Anglická školka v Prostějově

NOVÍ OBČÁNCI NOVÍ OBČÁNCI 
města Prostějovaměsta Prostějova

Vítání dětí ze dne 25. 2. 2021
Nina Ptáčková
Rozálie Ošlejšková
Štěpán Románek
Emma Hubáčková
Zikmund Pfleger
Tadeáš Dokoupil
Darina Gidaev
Jonáš Kameníček
Theodor Pořízka
Mattheo Monte
Tereza Křížová
Jasmína Piňosová
Victoria Kocourková
Oliver Trunda
Mikuláš Bílý
Rajmund Satora
František Trnečka
Thea Rohrerová
Malia Mičo
Anna Chládková
Lucie Horváthová

Sofie Petercová
Ondřej Čajkovič
David Kment
Tobiáš Oulehla
Filip Kučera
Tobias Bauer
Tara Bauerová
Theo Jachník
Mike Machač
Dominik Surma
Nikol Chalupská
Sofie Janečková
Patrik Antoníček
Josef Najer
Nella Neherová
Adéla Mikulášková
Sebastian Havlíček
Matyáš Holík
Dominik Dudek
Matyáš Jorda

20
04

24
30

62
6

Statutární město Prostějov 9

Prostějovské radniční listy  WWW.PROSTEJOV.EU



Informace z města

Edmund Husserl (1859–
1938)  – významný filozof, 
prostějovský rodák, zakla-
datel fenomenologie. Byl 
osobním přítelem T. G. Ma-
saryka. V  Prostějově žil do 
roku 1868. Působil na uni-
verzitách v Halle, Göttingenu 
a Freiburgu. Jeho rodný dům 
nacházející se na rozhraní 
ulic Křížkovského 15 a  Lu-
tinovova 9 byl v  roce 1959 
z  důvodů havarijního stavu 
asanován.

Jako myslitele je plně po-
stihla krize evropské civili-
zace či krize kultury. V hitle-
rovském Německu byl jako 
Žid zbaven množnosti učit 
a publikovat. V socialistickém 
Československu přestal pro 
oficiální kulturu existovat. 
Fenomenologie byla označe-
na jako buržoazní filozofický 
směr a společně s ním tak vy-
mizelo povědomí o Edmundu 
Husserlovi.

Výjimkou byla druhá polo-
vina šedesátých let 20. století. 
Tehdy se v  rámci politického 
uvolnění objevilo i  jméno 
Edmund Husserl. V roce 110. 
výročí narození mu byly věno-
vány příspěvky v č. 2, ročníku 
1969 prostějovské Štafety (Jan 
Patočka: Maličko o Edmundu 
Husserlovi při příležitosti 110. 
výročí jeho narození; Ludmi-
la Grůzová: Cesta za rodným 

domem Edmunda Husserla). 
Regionální historik a  muzej-
ník Jan Kühndel vystoupil 
6. září 1969 na 4. mezinárod-
ní husserlovské konferenci ve 
Schwabisch Hallu s  příspěv-
kem Edmund Husserl Heit-
mat und Herkunft. Zásluhou 
Husserlova žáka, filozofa 
Jana Patočky vyšly také v češ-
tině dvě Husserlovy práce: 
Karte ziánské meditace (na-
kladatelství Svoboda, Praha 
1968) a Krize evropských věd 
a transcendentální fenomeno-
logie (nakladatelství Akade-
mia, Praha 1972).

Potom se za Husserlem de-
finitivně zavřela stavidla nor-
malizace. Ta byla natolik pev-
ná ještě v roce 1988. V dubnu 
1988 se měla konat malá 
konference k  50. výročí Hu-
sserlovy smrti pořádaná Čes-
koslovenskou akademií věd. 
V Prostějově se však uskuteč-
nit nesměla, proběhla na Uni-
verzitě Palackého v Olomouci.

Teprve po roce 1989 mohlo 
být Husserlovo dílo znovu ob-
jevováno, poznáváno a připo-
mínáno. Byly napsány první 
články, vzpomínky a  studie. 
Jeho jméno zaznělo koncem 
dubna  1990 na vědecké kon-
ferenci Prostějov a jeho místo 
v dějinách Moravy uspořáda-
né k 600. výročí udělení měst-
ských práv Prostějovu.

Byl zde však vidět velký 
dluh Prostějova vůči Husserlo-
vi jako významné osobnosti 
evropské kultury a  vzděla-
nosti. Muzeum Prostějovska 
v Prostějově se chopilo inicia-
tivy a  pod vedením ředitele 
Pavla Marka připravilo první 
mezinárodní konferenci. Na 
akci se podílely Okresní archiv 
v Prostějově a ROSA – Regio-
nální osvětové středisko.

18.  dubna  1991 proběhl 
v  Prostějově Husserlův den, 
nad nímž převzali záštitu čes-
koslovenský prezident Václav 
Havel, rektor Univerzity Palac-
kého v  Olomouci Josef Jařab 
a  rektor Masarykovy univer-
zity v Brně Milan Jelínek. Ob-
sahem akce byl pracovní semi-
nář a výstava. Seminář o životě 
a díle Edmunda Husserla vy-
slechlo sto padesát účastníků. 
Zaznělo zde osmnáct referátů 

a pět diskusních příspěvků fi-
lozofů a vědeckých pracovní-
ků z ČSAV, univerzit v Praze, 
Brně, Olomouci, Bratislavě 
a  z  dalších vědeckých praco-
višť. Hlavní referát přednesl 
vědecký pracovník Husserlova 
archivu na univerzitě ve Frei-
burgu Hans Rainer Sepp. Z na-
šich vědců zde vystoupili Zde-
něk Mathauser, Jiří Vysloužil, 
Milan Sobotka, Jiří Gabriel, Pa-
vel Floss, Miroslav Pauza, Jozef 
Piaček, Ladislav Soldán a  Jan 
Skutil. Z olomoucké univerzity 
byl přítomen filozof Ivan Ble-
cha, který později napsal první 
monografii o  Edmundu Hu-
sserlovi. Prostějovské účast-
níky reprezentovali Bohuslav 
Eliáš a Ludmila Grůzová.

Na akci navázala putov-
ní výstava „Edmund Husserl 
a  fenomenologické bádání“ 
připravená H. R. Seppem. Na 
osmadvaceti panelech pro-
střednictvím dokumentů, fo-
tografií, fotokopií archivních 
dokumentů byla prezentována 
Husserlova osobnost v  kon-
textu jeho filozofického díla. 
Byly zde také připomenuty 
osobnosti T. G. Masaryka 
a Jana Patočky. Uvedená výsta-
va prošla Freiburgem, Lovaní, 
Mnichovem, Paříží, Neapolí, 
Chicagem, Pittsburgem, New 
Yorkem a  Vídní. V  Prostě-
jově měla československou 

premié ru a  byla přístupná ve 
výstavních sálech muzea na 
náměstí T. G. Masaryka do 
konce května  1991. Muzeum 
Prostějovska v Prostějově k ní 
vydalo drobnou brožuru ob-
sahující životopisnou studii 
Petra Horáka Edmund Hu-
sserl, prostějovský rodák, za-
kladatel fenomenologie.

K roku 1991 můžeme dopl-
nit ještě další akce. V čísle č. 2 
prostějovské Štafety (ročník 
1991) bylo uveřejněno „Dva-
náct listů Jana Patočky do Hu-
sserlova rodného města“. Byly 
adresovány v  letech 1966–
1975 jeho příteli, bibliofilu 
Josefu Glivickému. Najdeme 
v nich řadu cenných informací 
o  Hussserlově rodině, bádání 
i osobnostech, které se v Pro-
stějově Husserlem zabývaly. 
Doplňuje je také poznámko-
vý aparát. Od 23. května 1991 
máme v  Prostějově náměstí 
E.  Husserla. Původní náměs-
tí 1.  československé pětiletky 
bylo přejmenováno. Šlo o další 
důstojné připomenutí Hu-
sserlovy památky.

Všechny tyto akce byly při-
pomenutím odkazu našeho 
nejslavnějšího rodáka, filozofa 
a  myslitele, který vstoupil do 
evropské kultury a vzdělanosti 
20. století jako jedna z  jejích 
největších postav.

 Hana Bartková

V tomto měsíci si připo-
mínáme sto let od úmrtí vý-
znamné osobnosti našeho 
města – stavitele, veřejného 
a spolkového činitele Čeňka 
Venclíka.

Čeněk Venclík se narodil 
30.  června  1856 v  národně 
uvědomělé rodině hrnčíře 
Čeňka Venclíka v  Mlýnské 
ulici v  Prostějově. S  rodem 
Venclíkových bylo hrnčířské 
řemeslo spojeno v  několika 
generacích. Hrnčířským mi-
strem byl už jeho pradědeček 
Dominik Venclík.

Po studiích architektury 
ve Vídni se v roce 1883 vrátil 
do rodného města a  v  domě 
U  Zlaté studny na Dolním 
náměstí (nyní T. G. Masaryka) 
č. 21 si roku 1885 otevřel sta-
vební kancelář a založil firmu 
podnikatelství staveb. Tato 
zakrátko patřila k  největším 

v Prostějově. V roce 1915 měla 
kolem stovky zaměstnanců. 
Podílel se na projektech bu-
dovy pošty na Poděbradově 
náměstí, Obchodní akademie 
v Palackého ulici, kaple Andě-
lů Strážných v Mánesově ulici, 
domu č. 8 na Jiráskově náměs-
tí (dům jeho rodiny) a v Kra-
vařově ulici č. 14.

Stavební práce realizova-
la firma Čeňka Venclíka na 

gymnáziu, Národním domě, 
sokolovně, Masarykově 
škole, zámku (interiéry pro 
záložnu a  zastavárnu) a  ar-
kádách městského hřbitova. 
K  velkým stavebním zakáz-
kám patřily stavby rolnické 
sladovny, továrny na kávo-
vé náhražky a  obytné blo-
ky v  ulici Karlov. Od konce 
19. století měla firma i vlast-
ní cihelnu.

Významný je podíl fir-
my na stavbě Národního 
domu v  Prostějově v  letech 
1906–1907. Firma vyšla 
vítězně z  výběrového říze-
ní. 22.  5.  1906 jí Družstvo 
pro výstavbu městského 
a  spolkového domu zada-
lo stavební práce zednické, 
tesařské včetně betonování 
soklu. Č.  Venclík se zabýval 
také problematikou výstavby 
nové radnice. V  roce 1896 

nedoporučil přestavbu staré 
radnice z  důvodů vysokých 
finančních nákladů a  už 
tehdy navrhl postavit novou 
monumentální budovu.

Čeněk Venclík byl prvním 
předsedou Společenstva sta-
vitelů, zedníků, tesařů, ka-
menických a  studnařských 
mistrů, dlaždičů, štukatérů, 
kameníků a  kominíků. Jeho 
stanovy schválilo místodrži-
telství v Brně 28. 9. 1886.

Byl také významným 
veřejným a  spolkovým či-
nitelem města. V  letech 
1892–1910 a  1913–1919 
byl členem obecního výbo-
ru. Byl členem stavebního 
odboru, odboru pro zkou-
mání polohopisných plánů, 
zdravotní komise, kuratoria 
Národního domu. Měl titul 
městského stavitele. Byl také 
členem výboru Průmyslové 

jednoty a  místopředsedou 
výboru Národopisné, prů-
myslové a  umělecké výstavy 
konané ve dnech 25.  června 
–10. července 1893 v Prostě-
jově. Rovněž na této výstavě 
prezentoval svoji práci.

Vedle Josefa Horáka, Fran-
tiška Wichterleho, Aloise 
Vrtala, Františka Neuman-
na, Václava Perka, Františka 
Kováříka, Augustina Jiříčka 
a  Josefa Špačka patřil k  vý-
znamným komunálním či-
nitelům města. Jeho jméno 
jako člena zastupitelstva je 
uvedeno i  na pamětní des-
ce instalované u  příležitosti 
dokončení stavby radnice 
13.  4.  1914 ve vestibulu bu-
dovy.

Čeněk Venclík zemřel 
2.  dubna  1921 v  Prostějově 
a  byl pohřben na městském 
hřbitově. Hana Bartková

Před třiceti lety se v Prostějově konala první mezinárodní 
konference věnovaná Edmundu Husserlovi

Výročí měsíce
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Pandemie onemocnění 
covidem-19, které se u nás ob-
jevilo před rokem, přináší i pro-
blémy týkající se obezity. Lidé 
zažívají velmi stresující obdo-
bí, které se projevuje v našem 
denním režimu. „Část populace 
se sice na nervozitu snaží re-
agovat pohybovými aktivitami. 
Nemálo je ale těch, kteří na úz-
kost a stres reagují naopak pře-
jídáním, alkoholem a mlsáním 
cukrovinek. Pokud se k  těmto 
negativním faktorům přidá ne-
dostatek pohybu, začíná mnoho 
z nás přibírat kila navíc,“ upo-
zorňují odborníci Nemocnice 
AGEL Prostějov. 

Jak dlouho trvá, než člověk 
při takových změnách za-

čne zákonitě přibírat? Podle 
MUDr. Petra Vaverky, zástupce 
primáře a vedoucího lékaře ba-
riatrické a  metabolické chirur-
gie Nemocnice AGEL Prostě-
jov, při „povolené životosprávě“ 
člověk začne přibírat poměrně 
rychle. „Řádově se jedná o  ně-
kolik týdnů. Zvýšení kalorického 
příjmu plus změna stravovacích 
návyků a  zvýšený příjem alko-
holických nápojů v kombinaci se 
snížením kalorického výdeje mají 
velmi rychlý efekt. V této oblasti 
sehrává roli určitě i výrazné ome-
zení pravidelných pohybových 
a sportovních aktivit. Což souvisí 
v současnosti i s faktickou nedo-
stupností některých z nich,“ vy-
světluje MUDr. Petr Vaverka.

Jak MUDr. Vaverka připomí-
ná, pravidelný pohyb je neod-
myslitelnou součástí zdravého 
životního stylu i  po bariatric-
kých operacích. „Je důrazně do-
poručován každému pacientovi 
po bariatrickém výkonu. Pokud 
totiž pacient po takovém vý-
konu pouze omezí kalorický 
příjem a  adekvátně „nespalu-
je“ může být efekt operací jen 
částečný,“ upozorňuje dále 
MUDr. Petr Vaverka.

Podle lékaře se už zmíněné 
problémy s nedostatkem pohybu 
a nabíráním váhy projevují nejen 
u nás, ale i jinde ve světě a týka-
jí se všech věkových kategorií. 
„Moje 9letá dcera přibírá na váze 
a  předpokládám, že obdobně je 

na tom i nemálo jejích vrstevníků. 
Dostupná data z  reprezentativ-
ních studií ale zatím k  dispozici 
nemáme,“ říká dále MUDr. Petr 
Vaverka. A jaká je jeho rada, jak 
si váhu udržet, případně kila, 
která jsme nabrali, začít shazo-
vat? „Velmi důležitý je pravidelný 
stravovací režim, je třeba navý-
šit pohybovou aktivitu a  omezit 
příjem alkoholických nápojů. Je 
dobré znát kalorickou hodnotu 
potravin a  do jídelníčku zařadit 
například více zeleniny a  určitě 
platí i staré známé doporučení, že 
večer by člověk měl jíst málo,“ uza-
vírá MUDr. Petr Vaverka, který 
se specializuje na bariatrickou 
a  metabolickou chirurgii, kolo-
rektální chirurgii a herniologii.

O  obezitě se hovoří jako 
o epidemii 21. století. Existuje 
mnoho statistik hodnotících 
problematiku hmotnosti. 
Zároveň platí, že jejich vy-
povídající hodnota záleží na 
volbě vzorku. Jedny z nejpřes-
nějších údajů se dají vyčíst 
ze studie společnosti STEM 
v roce 2005. Z té vyplynulo, že 
normální hmotnost mělo jen 
46 procent populace. Obezi-
tou I. stupně trpělo 13 procent 
osobu, II. stupně 3  procenta 
a  u  obezity III. stupně mělo 
závažné problémy 1 procento 
obyvatel. V  posledních letech 
navíc studie ukazují na nárůst 
pacientů, kteří obezitou trpí.
 -rm-

Přestože jsou školy i škol-
ky uzavřeny, budou i  v  le-
tošním roce zdobit veliko-
noční stromky prostějovské 

náměstí T. G. Masaryka. 
„Rádi bychom, alespoň v men-
ší míře, vyzdobili náměstí před 
blížícími se Velikonocemi. Děti 

pracovníků magistrátu z  růz-
ných odborů vyrobí ozdoby na 
několik stromečků, věřím, že 
podobně jako před vánoční-

mi svátky se připojí i kolegové 
z vedení města. Velikonoce jsou 
svátky vzkříšení, zkusme v sobě 
tedy vzkřísit víru, že vše se 

v dobré obrátí,“ říká náměstky-
ně primátora Milada Sokolová.

Zdobit se začne v  pondělí 
29. 3. 2021. -jg-

Velikonoční stromečky budou i letos

Pandemie koronaviru přináší 
i další problémy: Méně sportujeme, 

mlsáme a přibíráme na váze 

BlahopřejemeBlahopřejeme
70 let

• Miluška Buriánková
• Jaroslav Sedlák
• Zdenka Tihelková
• Vlasta Kučerová
• Jiřina Zapletalová
• Alena Kořínková
• Marie Šenková
• Josef Duroň
• Zdeňka Haramijová
• Jiřina Baráková
• Ing. Václav Šmíd
• Ing. Antonín Frýbort
• Oldřich Tihelka
• Karel Sládek
• Anežka Kirchnerová
• Milada Lubičová
• Mgr. Helena Macková
• Milada Tomková
• Jarmila Janečková
• Dagmar Běhalová
• PaedDr. Jiřina  

Březinová

• Josef Učeň
• Mgr. Zita Zachníková
• Jiří Stochleba
• Helena Drábková
• Jaroslav Kovář

75 let
• Ivan Poledníček
• Marta Kyselá
• Sáša Pachta
• Emilie Sedlářová
• Ludmila  

Schneiderová
• Miroslava Mikšovská
• Ing. Jiřina Popelková
• Věra Strejčková
• Milan Tesař
• Vladimír Sedláček
• Anna Kalandrová
• Jana Neherová
• Vratislav Krobot
• Nina Slavíková
• Oldřich Jeneš

• JUDr. Peter Mai
• Marie Kosjančuková
• Helena Černá

80 let
• Jitka Aujezdská
• Jaroslava Hornerová
• Věra Snížková
• Květoslava Můllerová
• Jiřina Nováková
• Věra Pánková
• Marie Petrů
• Markéta Pivoňková
• Květoslava  

Kousalová
• Tomáš Machala
• Jindřiška Greplová
• Božena Pláňavová

85 let
• Zdeněk Sedlařík
• Marie Jankůjová

• Miroslava Huterová
• Alois Knill
• Zdeněk Náhlík
• Jiřina Burianová

90 let
• Ing. Václav Hrůza
• Miloslav Arnošt
• Božena Vyškovská
• Jaroslav Kristek
• Jiřinka Kalábková
• Josef Navrátil
• Romana Mlčochová

91 let
• Libuše Hrbáčková
• Jiřina Hanáková
• Marta Folková
• Olga Langrová
• František Vysloužil
• Miloslava Mosslerová
• Zdenka Žondrová

92 let
• Marie Benešová
• Josef Vybíhal
• Jarmila Všetičková
• Anna Řehulková
• Jitka Puppová

93 let
• Milada Krestýnová
• Květoslava Snášelová
• Milka Pachlová
• Vladimír Frömel

94 let
• Anna Mnichová

98 let
• Anna Všetičková

Seznam jubilantů, 
kteří v měsíci únoru 2021 

oslavili svá jubilea
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Ve spolupráci na Street art 
bude město pokračovat i v letoš-
ním roce.

„Nové fasády trafostanic v Pro-
stějově postupně získávají neotře-
lou podobu. Klasická bílá omítka 
dostává barevnou geometrickou 
vizáž. Autory nového pojetí vzhle-

du trafostanic jsou studenti, kteří 
se designem hodlají zabývat také 
po studiu střední školy,“ uvedl 
1. náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Radní rozhodli o pokračování 
zmíněné činnosti na zatraktiv-
nění trafostanic ve spolupráci se 
společností EG.D, a. s., Brno (dříve 

E.ON Distribuce, a. s.) a také letos 
dali projektu zelenou.

„Pro realizaci byla vybrána 
trafostanice v  ulici Janáčkova 
- u  hlavního nádraží. Náklady 
budou plně hrazeny městem. 
Činnost – malování omítky, bude 
probíhat v termínu praxe studen-

tů Střední školy designu a módy 
Prostějov, předpokladem je prav-
děpodobně letošní měsíc květen. 
Grafické návrhy pro realizaci 
budou vedení města předloženy 
ihned po jejich zpracování realizá-
torem – SŠDAM,“ doplnil 1. ná-
městek primátora Jiří Pospíšil.

Podle náměstkyně Milady 
Sokolové si místo zaslouží také 
okrášlit zelení.

„Nejen zbrusu nové omítky 
a  grafické zpestření, ale toto 
místo si také zaslouží zeleň, 
která bude jistě vítaným doplně-
ním.“ -kaa-

„Jde o  další rozšíření generelu městských cyklo-
stezek. Dojde k doplnění další trasy k těm stávajícím, 
které se postupně spojí v jeden celek. Někdy se však se-
tkáváme s problémy v majetkoprávních vztazích, které 
vyžadují čas pro svá řešení,“ uvedl náměstek primátora 
Jiří Rozehnal, který má městské investice ve své gesci.

„Předmětem dokumentace je projekt pro stavební 
povolení na stavební úpravy východní části profilu uli-

ce Pod Kosířem od ulice Wolfovy po Sportovní ulici 
(3. etapa). Dále pokračuje o délce asi 32 metrů a končí 
u sjezdu na soukromý pozemek (4. etapa). Jedná se 
o  smíšenou stezku s  odděleným provozem chodců 
a cyklistů. Součástí 3. etapy jsou i vynucené přeložky 
sítí společností E.ON a CETIN,“ okomentoval tech-
nické záležitosti náměstek primátora Jiří Rozehnal.
 -kaa-

Rozpočtová cena stanovená 
projektovou dokumentací:

3. etapa    1.633.000 Kč
4. etapa    460.000 Kč
Přeložka E.ON   438.340 Kč
Přeložka CETIN    247.720 Kč
Celkem    2.779.060 Kč

Radní na své poslední schůzi odsouhlasili ceny za účast 
v soutěži ve sběru papíru. Soutěž je vyhlášena pro školní rok 
2020–2021. Jejím účelem je vychovávat děti ke třídění odpa-
dů, školy touto formou získají finanční prostředky na svou 
činnost.

„Do soutěže se v  letošním roce přihlásilo devět škol, dvě ma-
teřské školy a sedm základních škol. Soutěž probíhá opět ve dvou 
kolech. První kolo proběhlo v měsících září – prosinec 2020, kdy 
děti sesbíraly 20,62 tuny papíru. Druhé kolo v měsících leden–kvě-
ten 2021 právě probíhá. Rodiče a  žáci mohou separovaný papír 
odevzdávat přímo v sídle společnosti FCC Prostějov, s.r.o. Prostě-
jov,“ uvedl 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil a přidal výčet odměn, 
které děti a školy získají:

- pro vítězné čtyři školy
1. cena 15 000 Kč
2. cena 12 000 Kč
3. cena 9 000 Kč
4. cena 5 500 Kč
Celkem 41 500 Kč

- pro jednotlivé výherce z řad dětí
oceněno bude jako v loňském roce prvních 10 žáků z kaž-

dé školy dle umístění, tj. 90 žáků celkem, poukázkami Dár-
kový Pass Sodexo.

1. cena  1 000 Kč 9 žáků 9 000 Kč
2. cena  900 Kč 9 žáků 8 100 Kč
3. cena  700 Kč 9 žáků 6 300 Kč
4. cena  600 Kč 9 žáků 5 400 Kč
5. cena  500 Kč 9 žáků 4 500 Kč
6.-7. cena 400 Kč 18 žáků 7 200 Kč
8.-9. cena 300 Kč 18 žáků 5 400 Kč
10. cena 250 Kč 9 žáků 2 250 Kč
Celkem 90 žáků 48 150 Kč

Celkem odměny pro školy a žáky činí 89 650 Kč.

„Je třeba zdůraznit, že v loňském roce odevzdali žáci při sběrové 
soutěži 135,902 tuny papíru, který tak neskončil ve směsném od-
padu, ale byl využit k další recyklaci. Za to jim všem patří velké 
poděkování,“ doplnil 1. náměstek Pospíšil.

Společnost FCC Prostějov, s. r. o., nabízela školám do konce roku 
2019 výkupní cenu papíru 0,50 Kč za 1 kilogram. Od 1. 1. 2020 
školám výkupní cenu papíru nenabízí, jelikož v celé republice došlo 
k nepříznivému vývoji výkupních cen separovaného papíru. Svoz, 
vážení a nakládku mají školy nadále zdarma. -kaa-

Fasáda trafostanice v ulici Janáčkova bude v novém

Výstavba cyklostezky Pod Kosířem jde do dalších etap

Za sběr separovaného 
papíru odměny

komunikace:  I I / 3 6 7 
v ul. Kralická v Prostějově, v úse-
ku od kruhového objezdu s  ul. 
Kojetínská po kruhový objezd 
s ul. Dolní v Prostějově

důvod uzavírky:  oprava 
vozovky a  odvodnění pozemní 
komunikace stavby „D46 MÚK 
Prostějov“

objížďka:  si lnice 
III/3674 ul. Kralická na místní 
komunikaci ul. Průmyslová, 
II/150 ul. Vrahovická, Svatoplu-
kova, Újezd, II/367 Dolní a zpět

Po dobu uzavírky bude osa-
zeno přechodné dopravní znače-
ní stanovené Magistrátem města 
Prostějova, odborem dopravy. 

Dopravní značení bude v sou-

ladu s  ustanoveními zákona 
č. 361/2000 Sb., o  provozu na 
pozemních komunikacích. 
Žadatel odpovídá za stav do-
pravního značení po celou dobu 
uzavírky.

Po skončení uzavírky bude 
dopravní značení okamžitě uve-
deno do původního stavu. 

4) Po dobu uzavírky veškerá 
doprava včetně vozidel hasičů 
a záchranné služby využije okolní 
komunikace. 

5) Autobusová doprava:
Výše uvedeným úsekem   

nebude   umožněn   průjezd   
spojům   dotčených   linek 
(780405, 780931, 780932), kte-
ré budou vedeny po obousměr-

né objízdné trase ze zastávky 
Prostějov, aut. st. - MK ul. Ja-
náčkova - MK ul. Svatoplukova 
s  obsluhou náhradní zastávky 
Prostějov, Svatoplukova DONA 
- II/150 ul. Vrahovická - žel. 
přejezd - MK ul. Průmyslo-
vá - okružní křižovatka II/367 
ul. Kralická x ul. Kojetínská x 
III/3674 ul. Kralická a  dále ve 
svých trasách. Zastávka Prostě-
jov, Újezd nebude těmito linka-
mi obousměrně obsluhována 
s náhradou v zastávce Prostějov, 
Svatoplukova DONA. V  dů-
sledku vedení spojů dotčených 
linek objízdnou trasou může 
docházet k jejich zpoždění při-
bližně 5-7 min.

POZOR NA ÚPLNOU UZAVÍRKU
O víkendu  10. 4. 2021 - 11. 4. 2021

2021 Sběrný dvůr odpadů
Svoz

Datum Den Anenská Průmyslová

2. dubna pátek OTEVŘENO ZAVŘENO SVÁŽÍME

5. dubna pondělí ZAVŘENO ZAVŘENO NESVÁŽÍME

1. května sobota ZAVŘENO OTEVŘENO NESVÁŽÍME

8. května sobota ZAVŘENO ZAVŘENO NESVÁŽÍME

5. července pondělí ZAVŘENO OTEVŘENO SVÁŽÍME

6. července úterý OTEVŘENO ZAVŘENO SVÁŽÍME

28. září úterý ZAVŘENO ZAVŘENO SVÁŽÍME

28. října čtvrtek ZAVŘENO ZAVŘENO SVÁŽÍME

17. listopadu středa OTEVŘENO ZAVŘENO SVÁŽÍME

24. prosince pátek ZAVŘENO ZAVŘENO NESVÁŽÍME

25. prosince sobota ZAVŘENO ZAVŘENO SVÁŽÍME

26. prosince neděle ZAVŘENO ZAVŘENO NESVÁŽÍME

31. prosince pátek OTEVŘENO do 13:30 OTEVŘENO do 13:00 SVÁŽÍME

2022

1. ledna sobota ZAVŘENO ZAVŘENO NESVÁŽÍME

Provoz sběrných dvorů a svoz odpadů ve svátky
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Významné stavebněinvestiční akce roku 2020 
Přístavba tělocvičny - Dům dětí a mládeže Vápenice

Severní obchvat

Projektová dokumentace 
Regenerace sídliště Mozartova

ZŠ Skálovo nám. – oprava podlahy v tělocvičně

Veřejné osvětlení v ulici Luční a Dr. Horáka

Projektová dokumentace Běžecký tunel
ZŠ J. Železného

V minulém roce byla dokončena projektová dokumentace pro 
společné stavební povolení, kterou zpracovala společnost Alfapro-
jekt Olomouc, a. s., a nyní probíhá stavební řízení.

Stavba tzv. severního obchvatu byla zahájena v minulém roce. Jedná 
se o propojení ulice Olomoucké s ulicí Kosteleckou.
Předpoklad dokončení stavby je v roce 2021. Celkové náklady 
přesáhnou 400 mil. Kč. Příspěvek města Prostějova je 40 mil. Kč. 
Stavbu realizují firmy Eurovia CS, a. s., a Strabag, a. s.

Byla provedena výstavba jednopodlažní víceúčelové sportovní 
haly. Na stavbu byla poskytnuta dotace z Olomouckého kraje ve výši 
7 mil. Kč. Celkové náklady činily cca 33,8 mil. Kč. Stavbu realizovaly 
prostějovské firmy Společnost Navrátil, s. r. o., a Pozemstav, a. s., 
Prostějov.

V minulém roce byla dokončena projektová dokumentace
pro společné stavební povolení krytého prostoru se sociálním 
zařízením, který bude sloužit jako sportovní zázemí pro základní 
školu i veřejnost. Nyní probíhá inženýrská činnost a zpracovává se do-
kumentace pro provedení stavby. Projekt zpracovala firma Sportovní 
podlahy Zlín, s. r. o.

V ulici Luční bylo umístěno 15 nových stožárů a v ulici Dr. Horáka 
3 nové stožáry veřejného osvětlení. Celkové náklady činily 
cca 1,3 mil. Kč. Zhotovitelem byla firma INSTA CZ, s. r. o., Olomouc.

V rámci stavby proběhlo odstranění stávající lepené vlysové pod-
lahy, která byla nahrazena novou odpruženou podlahou z dvojitého 
dřevěného roštu a finálního povrchu z podýhovaných lamel. Celkové 
náklady činily 1,15 mil. Kč. Zhotovitelem byla společnost DORT-SPORT, 
Bruzovice.
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INZERCE
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V  Prostějově postupně vznikají 
nové oblasti s výstavbou rodinných 
domů. Nyní se jedná o lokalitu ve 
Vrahovicích, za ulicemi Oskara 
Nedbala a Vítězslava Nováka. Nově 
vzniklé ulice vyžadují, pro potřeby 
evidence obyvatel, svá pojmeno-
vání  – nové adresy. Radní proto 
doporučili zastupitelům zachovat 
stávající způsob pojmenování in-
spirovaný geograficky, vlastenecky 
či botanicky.

 „V této lokalitě jsou ulice pojme-
novány podle hudebních skladatelů, 
jako je například Vítězslav Novák, 
Oskar Nedbal, Bohuslav Martinů či 
třeba dirigent Václav Talich,“ popsal 
primátor František Jura a dodal, že 
zastupitelé včera na svém jednání 

odsouhlasili návrh radních a dvojice 
ulic bude pojmenována takto:

 Jedna ulice ponese jméno Jiřího 
Štaidla (22.  1.  1943  – 9.  10.  1973), 
což byl český písňový textař, scená-
rista, hudebník a divadelní manažer, 
spolupracovník zpěváka Karla Gotta 
a  skladatele Karla Svobody. Další 
ulicí, která získá nové pojmenová-
ní, je ulice ve stejné části Vrahovic 
a  ponese jméno českého sklada-
tele filmové, televizní, populární 
a muzikálové hudby Karla Svobody 
(19.  12.  1938  – 28.  1.  2007). Karel 
Svoboda spolupracoval s  Karlem 
Gottem a s textařem Jiřím Štaidlem.

  „Věříme, že na nových adresách 
budou lidé spokojeni,“ uzavřel pri-
mátor František Jura. -kaa-

Vrahovice se rozrůstají 
a pojmenování získají 

dvě nové ulice
Zastupitelé je schválili na únorovém zasedání

Narozen 1.  1.  1930. Byl členem 
ZO SPO Mostkovice od r. 1954. Byla 
mu svěřena hasičská technika, kte-
rou vždy udržoval v dobrém stavu. 
Byl členem požárního družstva, které 
dosahovalo velmi dobrých výsledků.
Zastával rovněž funkci řidiče a  od 

r. 1956 byl zvolen jednatelem sboru, 
kde pracoval až do svého vysokého 
věku. V  r.  1970 byl zvolen Okresní 
konferencí z člena OV SPO a násled-
ně za předsedu OV SPO v Prostějově. 
Tuto funkci vykonával zodpovědně 
20 let, což se projevilo na dobré práci 
s mládeží a na posílení členské základ-
ny na okrese. Jeho povaha byla záru-
kou klidného a  rozvážného jednání 
mezi funkcionáři a  organizacemi. 
V r. 1990 mu byl udělen titul zaslouži-
lý hasič a v r. 2008 obdržel Řád sv. Flo-
riána. Byl aktivním členem Aktivu 
zasloužilých hasičů okresu Prostějov 
a  účastnil se každé akce pořádané 
domovským Sborem dobrovolných 
hasičů Mostkovice i v takto vysokém 
věku. Zemřel v sobotu 13. 2. 2021 ve 
věku 91 let.

Rodině a  přátelům vyjadřujeme 
upřímnou soustrast.

Čest jeho památce.
 Jan Brabec, starosta OSH

Zemřel zasloužilý hasič 
Rostislav Zatloukal  

– nejstarší zasloužilý hasič

PRODEJNA ČERPADEL 
V DRŽOVICÍCH

ČERPADLA | VODÁRNY | PŘÍSLUŠENSTVÍ

PUMPA DRŽOVICE
U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice
tel.: 739 256 909

770 168 184
e-mail: prodejna@aqua-styl.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
Po - Pá 7.00 - 16.00

WWW.PUMPA.CZ

Přijďte nás navštívit do prodejny v Držovicích, ve které si 
vyberete ta nejlepší čerpadla pro váš dům, chalupu a zahradu.

 Čerpadla do vrtu a studny
 Domácí vodárny
 Kalová čerpadla
 Vše pro dešťovku
 Zahradní čerpadla
 Příslušenství
 A mnoho dalšího ...

Najdete nás v areálu společnosti 
AQUA-STYL spol. s r. o.

U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice

e-mail: prodejna@aqua-styl.cz

Přijďte nás navštívit do prodejny v Držovicích, ve které si 
vyberete ta nejlepší čerpadla pro váš dům, chalupu a zahradu.

 Čerpadla do vrtu a studny

 Zahradní čerpadla

 A mnoho dalšího ...

Najdete nás v areálu společnosti 
AQUA-STYL spol. s r. o.
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INZERCE

# Název tábora Termín tábora Věk Hlavní vedoucí Místo konání Cena
1 Adrenalinový tábor I. turnus 11.-16.07.2021 6-15 Tomáš Gross BALDOVEC, Camping Baldovec s.r.o. 3 800 Kč
2 Rychleby na Biku 18.-23.07.2021 10-15 Jiří Novák Stará Červená Voda, Rychlebské hory 3 000 Kč
3 Adrenalinový tábor II. turnus 25.-30.07.2021 6-15 Tomáš Gross BALDOVEC, Camping Baldovec s.r.o. 3 800 Kč
4 Léto v Bradavicích 1 25.-30.07.2021 8-13 Martina Koudelková Horní Bečva, Beskydy - penzion Bečva 3 900 Kč
5 Léto v Bradavicích 2 01.-06.08.2021 10-15 Martina Koudelková Horní Bečva, Beskydy - penzion Bečva 3 900 Kč
6 Vodácký tábor - Sázava 01.-07.08.2021 8-15 Karel Ondrůj Kemp a penzion U Bořka, Poddubí 4 900 Kč
7 JSEM KDO JSEM 15.-20.08.2021 10-16 Zdeňka Ševčíková Penzion Eden, Karlov pod Pradědem 4 000 Kč

# Název tábora Termín tábora Věk Hlavní vedoucí Místo konání Cena
1 Lovci pokladů 1. turnus 05.-09.07.2021 6-15 Filip Burka DDC, Bří Čapků 4, Prostějov 2 000 Kč
2 V zajetí stroje času 05.-09.07.2021 7-15 Karel Ondrůj SC-DDM, ul. Olympijská 4, Prostějov 2 000 Kč
3 Hrdinové v brance 07.-09.07.2021 6-15 Martina Koudelková SC-DDM, ul. Vápenice 9, Prostějov 1 200 Kč
4 Příměstský sportovní tábor 12.-16.07.2021 5-11 Magda Faltýnková SC-DDM, ul. Olympijská 4, Prostějov 1 850 Kč
5 In-line školička 1 12.-16.07.2021 7-14 Jiří Novák DDC, Bří Čapků 4, Prostějov 2 200 Kč
6 Malí kouzelníci 1 12.-16.07.2021 6-11 Martina Koudelková SC-DDM, ul. Vápenice 9, Prostějov 2 000 Kč
7 Lovci pokladů 2. turnus 19.-23.07.2021 6-15 Filip Burka DDC, Bří Čapků 4, Prostějov 2 000 Kč
8 Malí kouzelníci 2 19.-23.07.2021 6-11 Martina Koudelková SC-DDM, ul. Vápenice 9, Prostějov 2 000 Kč
9 In-line školička 2 26.-30.07.2021 7-14 Jiří Novák DDC, Bří Čapků 4, Prostějov 2 200 Kč

10 Pán prstenů 02.-06.08.2021 6-15 Filip Burka SC-DDM, ul. Vápenice 9, Prostějov 2 000 Kč
11 Bike školička 09.-13.08.2021 8-14 Jiří Novák DDC, Bří Čapků 4, Prostějov 1 900 Kč
12 Taneční tábor 09.-13.08.2021 10-15 Karel Ondrůj SC-DDM, ul. Olympijská 4, Prostějov 1 550 Kč
13 Mladí záchranáři 16.-20.08.2021 6-15 Filip Burka SC-DDM, ul. Vápenice 9, Prostějov 2 000 Kč
14 In-line školička 3 23.-27.08.2021 7-14 Jiří Novák DDC, Bří Čapků 4, Prostějov 2 200 Kč
15 Příměstský florbalový tábor 23.- 27.08.2021 7-14 Magda Faltýnková SC-DDM, ul. Vápenice 9, Prostějov 1 850 Kč
16 Basketbalový camp 23.- 27.08.2021 10-14 Filip Burka SC-DDM, ul. Olympijská 4, Prostějov 1 600 Kč

PŘEHLED DOSUD VYPSANÝCH TÁBORŮ SPORTCENTRA - DDM 2021
Pobytové tábory

Příměstské tábory
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CENTRUM PRO RODINU 
PROSTĚJOV z. s.

Filipcovo nám 20/4, 796 01 Prostějov,
http://prostejov.dcpr.cz/, 

cprprostejov@ado.cz, tel. 732 293 954
CPR Prostějov vám od dubna tohoto roku nabízí podporu 

a doprovázení při hledání řešení v čase náročné životní etapy, 
v čase osobní či manželské krize a mentoring osobám, které 
hledají nové, efektivnější přístupy k dětem s cílem obnovovat, 
posilovat a uzdravovat vztah s dítětem/dětmi, zejména (ale ne-
jenom) v čase jejich dospívání.“

V případě zájmu se můžete hlásit na tel.: 732 293 954 nebo 
e-mailem na adresu: cprprostejov@ado.cz.

V PŘÍPADĚ PŘÍZNIVÉ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE  
PLÁNUJEME OTEVŘÍT OD ČERVNA ADAPTAČNÍ PROGRAM

PRVNÍ ŠKOLIČKA
Program bude probíhat každý čtvrtek od 8.30 do 11.30 hod.

Dopolední adaptační kroužek pro děti od 2 do 4  let. Účast 
v kroužku usnadňuje přípravu na nástup do MŠ, připravuje na se-
paraci od rodičů a navazování vztahů s vrstevníky v malé skupině 
a bezpečném prostředí.

V případě zájmu se můžete přihlásit na: https://1url.cz/UKLtM
V případě vašeho zájmu o některou z nabídek, se můžete přihlá-

sit u Bc. Blanka Neckařová, te.l: 608 228 464 nebo e-mailem na 
adresu: cprprostejov@ado.cz.

Aktivity projektu „Rodina - tam vše začíná 2021“ 
jsou podpořeny z dotačního programu 

RODINA A OCHRANA PRÁV DĚTÍ MPSV
Olomouckým krajem a městem Prostějov

Ujít během dubna denně 
aspoň deset tisíc kroků. To 
je cíl stejnojmenné iniciati-
vy, která vyzývá lidi k chůzi 
nebo běhu pro zdraví. Za 
projektem stojí organizace 
Partnerství pro městskou 
mobilitu a  v  Prostějově ji 
zaštítil primátor František 
Jura.

Cílem projektu je motivo-
vat lidi k  pravidelné aktivitě 
vykonané po svých vlastních 
nohou, a to alespoň po dobu 

jednoho měsíce. Výsledky je 
možné v  rámci výzvy moni-
torovat na jakémkoliv zaří-
zení a  následně ji nahrát do 
svého profilu na webu projek-
tu. Kaž dý kilometr je bodově 
ohodnocen, přičemž se zo-
hledňuje věk účastníka a jeho 
index tělesné hmotnosti BMI.

V  Prostějově akci organi-
zuje Sportcentrum DDM pod 
osobní záštitou primátora 
Františka Jury. „Sám na sobě 
pozoruji, jak mi s  prací na 
radnici ubylo aktivně tráve-
ného volného času a re kreač-
ního sportu. Proto chci být 
nejen patronem akce, ale také 
jejím aktivním účastníkem. 
Zároveň vyzývám každého, 
kdo má možnost, aby se ke 
mně připojil. Děláme to pro 
sebe a své zdraví,“ říká primá-
tor Jura.

Zájemci najdou další infor-
mace na webu projektu deset-
tisickroku.cz/prostejov, kde se 
také mohou registrovat.  -red-

V současné době je dovoleno, aby na bohoslužbě byl takový počet účastníků, který odpovídá 
10 % počtu míst k sezení. Proto je možné si k účasti na bohoslužby v kostele Povýšení svatého 
Kříže rezervovat místo pomocí telefonního automatu na čísle 588 507 605. Všechny bohoslužby 
z kostela Povýšení svatého Kříže jsou přenášeny na youtube.com/prostejovfarnost. Aktuální in-
formace z farnosti Povýšení svatého Kříže najdete na webu farnosti prostejovfarnost.cz. Aktuál-
ní informace z farnosti svatých Petra a Pavla najdete na webu petrpavel.dpv.cz.

1.  4.  Zelený čtvrtek – mše na památku Večeře Páně
Povýšení sv. Kříže (kostel je otevřen každý den i mimo bohoslužby)
mše svatá 18.00 hod.
po mši bdění v Getsemanské zahradě
Sv. Petr a Pavel
mše svatá 18.30 hod.
po mši bdění v Getsemanské zahradě do 20.00 hod.
Sv. Bartoloměj (Vrahovice)
mše svatá 18.00 hod.
po mši bdění v Getsemanské zahradě do 22.00 hod.

2. 4. Velký pátek – památka Umučení Páně
Povýšení sv. Kříže (kostel je otevřen každý den i mimo bohoslužby)
ranní chvály a modlitba se čtením 8.00 hod.
křížová cesta 9.00 hod.
bohoslužba 15.00 hod.
po bohoslužbě modlitba u Božího hrobu do 18.00 hod.
Sv. Petr a Pavel
ranní chvály a modlitba se čtením 8.00 hod.
bohoslužba 18.30 hod.
Sv. Bartoloměj (Vrahovice)
ranní chvály a modlitba se čtením 8.00 hod.
křížová cesta 15.00 hod.
bohoslužba 15.30 hod.

3. 4. Bílá sobota – modlitba u Kristova hrobu
Povýšení sv. Kříže (kostel je otevřený každý den i mimo bohoslužby)
ranní chvály a modlitba se čtením 8.00 hod.
modlitba u Božího hrobu se koná v kapli Nejsvětější Trojice 8.00 – 17.00 hod.
Sv. Petr a Pavel
ranní chvály a modlitba se čtením 8.00 hod.
modlitba u Božího hrobu 9.00–10.00 hod.
Sv. Bartoloměj (Vrahovice)
ranní chvály a modlitba se čtením 8.00 hod.
modlitba u Božího hrobu do 17.00 hod.

3. 4. Velikonoční vigilie – připomíná svatou noc, kdy Pán Ježíš vstal z mrtvých
Povýšení sv. Kříže
mše svatá 20.00 hod.
Sv. Petr a Pavel 
mše svatá 20.00 hod.
Sv. Bartoloměj (Vrahovice) 
mše svatá 21.00 hod.

4. 4. Zmrtvýchvstání Páně – den velikonoční slavnosti
Povýšení sv. Kříže (kostel je otevřen každý den i mimo bohoslužby)
mše svatá 7.30, 9.00, 10.30 a 18.00 hod.
Sv. Petr a Pavel
mše svatá 9.00 a 18.30 hod.
Sv. Bartoloměj (Vrahovice)
mše svatá 9.15 hod.

5. 4. Pondělí velikonoční
Povýšení sv. Kříže (kostel je otevřen každý den i mimo bohoslužby)
mše svatá 7.30, 9.00, 10.30 a 18.00 hod.
Sv. Petr a Pavel
mše svatá 9.00 hod.
Sv. Bartoloměj (Vrahovice)
mše svatá 9.15 hod.
Počet účastníků bohoslužeb bude omezen podle aktuálně platných vládních nařízení, boho-

služby se budou konat za předepsaných hygienických opatření.
Přeji vám, milí občané prostějovští, duchovní prožití Velikonoc. P. Aleš Vrzala, farář

Bohoslužby v římskokatolických farnostech 
v Prostějově o Velikonocích 2021

Deset tisíc kroků
vyzývá ke 

zdravému pohybu
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Pravidelná 
fyzická

aktivita posiluje
organismus a jeho 
obranyschopnost. 

Mírnou nadváhou 
trpí 47 % mužů 

a 33 % žen.
Vypočítejte si vaše 

BMI.

Poznejte své 
město, jeho okolí 
a získejte spolu 

se zdravím 
i zajímavé ceny. 

www.desettisickroku.cz/prostejov

Chůze je 
nejpřirozenější 

lidský pohyb. Kolik 
mu denně věnujete 

času? 

Připojte se
PROSTĚJOV

pojďte s námi cestou 
ke zdraví

#desettisickroku

Registrujte 
se včas

1/4/2021
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Kultura, společnost, volný čas

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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Vážení občané a  přátelé 
města Prostějova,

město Prostějov připra-
vuje Nový strategický plán 
a  Plán udržitelné městské 
mobility, který zajistí mo-
derní a  udržitelný rozvoj 
města. Tento obtížný úkol 

se nedá zvládnout bez spo-
lupráce s  vámi, těmi nejdů-
ležitějšími, obyvateli a  ná-
vštěvníky města, pro které 
se každý den snažíme naše 
krásné město rozvíjet a  bu-
dovat.

Obracíme se na vás s pros-
bou o  spolupráci prostřed-
nictvím třech dotazníků 
a  pocitových map. První 
průzkum se bude týkat oblas-
ti životního prostředí (s  dů-
razem na rozvoj tzv. modro-
-zelené infrastruktury, která 
by nám měla pomoci lépe 
se vyrovnat s  probíhajícími 
klimatickými změnami). 
Ve  druhém kole průzkumu 
k tématu lidé a společnost se 
více zaměříme na rozvoj vol-
nočasových aktivit. Poslední, 

nejobsáhlejší průzkum bude 
řešit oblast podpory lokální 
ekonomiky a  dopravy, jejíž 
součástí bude i tzv. Plán udr-
žitelné městské mobility.

Na následující dvoustraně 
tohoto vydání Radničních 
listů najdete první dotazník 
pro oblast životního prostře-
dí. V dalších dvou vydáních, 
tedy v  květnu a  červnu, bu-
dou následovat dotazníky 
pro zbývající oblasti rozvoje 
města.

Velmi nás zajímají vaše 
připomínky, doporuče-
ní či nápady. Pokud máte 
možnost, využijte, prosím, 
ELEKTRONICKOU FOR-
MU dotazníků a pocitových 
map na adrese www.pro-
stejov.eu/strategie či pro-

střednictvím nově spouště-
ného informačního portálu 
PinCity, prozatím na adrese 
prostejov.eu/pincity, který 
bude sloužit právě k  infor-
mování o rozvoji města a pro 
spolupráci s veřejností.

VYPLĚNÉ PAPÍROVÉ 
DOTAZNÍKY lze vhodit do 
připravené volební schránky 
umístěné před budovou rad-
nice, zaslat poštou na adresu 
Odboru rozvoje a  investic, 
Školní 4, 796 01 Prostějov či 
naskenované e-mailem na 
adresu: jitka.vystavelova@
prostejov.eu v  termínu do 
30. 4. 2021.

Vaše odpovědi budou 
zpracovány anonymně. Ale 
pokud v  dotazníku uvedete 
své kontaktní informace (te-

lefon nebo e-mail), budete 
zařazeni do slosování o  30 
dárkových balíčků statutár-
ního města Prostějova (za 
každou oblast obdrží cenu 
deset vylosovaných).

Smysluplný a  vyvážený 
strategický plán rozvoje měs-
ta nejde zpracovat bez jeho 
obyvatel. O výsledku průzku-
mu vás budeme informovat 
prostřednictvím Radničních 
listů, také na webových strán-
kách, a pokud situace dovolí, 
tak i na podzimním veřejném 
projednání. Velice děkujeme 
za vaši spolupráci.

Ing. Jiří Rozehnal, 
náměstek primátora 

a vedoucí pracovní skupiny 
pro zpracování Nového 

strategického plánu

PROSBA O SPOLUPRÁCI - PRŮZKUM PRO 
NOVÝ STRATEGICKÝ PLÁN

Vzhledem k  situaci v  polovině března plá-
nujeme zatím i  na duben spíše samoobslužné 
vycházky pro veřejnost. Pokud se epidemio-
logická situace zlepší natolik, že bude možné 
pořádat společné vycházky, najdete jejich plán 
na našem webu: www.iris.cz a  na našem face-
booku: Ekocentrum Iris, případně se více do-
zvíte na telefonu 603 730 594.

BÁSNIČKA 
KE DNI ZEMĚ - SOUTĚŽ

od 1. do 22. dubna
V době od 1. do 22. dubna můžete na e-mail: 

iris.soutez@seznam.cz posílat básničku na téma 
Den Země. Dílo může být krátké, vtipné, s obráz-
kem nebo dlouhé na vážné téma – těšíme se na 
všechno. Básničky, které se nám budou nejvíce 
líbit, představíme na našem facebooku.

Soutěž je určena pro jednu kategorii = všich-
ni. Je jedno, jestli se budete na básničce podílet 
jako rodina, jednotlivec, dítě na základní škole 
nebo senior. Básničky můžete posílat ve formá-
tu pdf, word, naskenované, vyfocené mobilem, 
psané v textu e-mailu…, hlavně aby byly čitel-
né.

Vylosováno bude 10 výherců. Odměnou bude 
nejen naše nová Studánková mapa, ale také zají-
mavé ceny (deskové hry, pomůcky na pozorování 
přírody atd.).

VELIKONOČNÍ STEZKA 
PRO DĚTI

čtvrtek 1. 4.–úterý 6. 4.
Stezka plná úkolů pro malé i velké v parku na 

Husově náměstí. Čeká vás luštění, pohyb, hledá-
ní, zaměříme se na jarní rostliny, zvyky i veliko-
noční zajímavosti. Hledejte žluté papíry na stro-
mech, začít můžete kdekoli.

PODÉL HLOUČELY  K SOUTOKU S ROMŽÍ
středa 7. 4.–úterý 13. 4.

Samoobslužná trasa pro seniory a další dospělé 
zájemce podél říčky Hloučely pokračuje dál. Ten-
tokrát povede od Vrahovického rybníčku až do 
Vrahovic k soutoku Hloučely s Romží. Od soutoku 
je možnost vrátit se zpátky anebo navštívit arbore-
tum ve Vrahovicích a potom se vrátit autobusem 
MHD. Délka trasy asi 2 km. Trasa bude označena 
fáborky a doplněna informacemi a hravými úkoly.

PUTOVÁNÍ ZA STUDÁNKAMI
středa 14. 4.–úterý 20. 4.

Trasa pro všechny věkové skupiny, kterou si mů-
žete projít sami, povede od zastávky MHD v Če-
chovicích polními cestami na Záhoří, kde najdeme 
postupně 3 studánky. Odtud se potom vrátíme zpět 
do Čechovic nebo do Domamyslic. Trasa bude vy-
značena fáborky a doplněna hravými úkoly a infor-
macemi pro děti i dospělé. Délka trasy asi 7 km.

Z VRAHOVIC NA KRALICKÉ REMÍZKY
středa 21. 4.–úterý 27. 4.

Trasa pro seniory a  další dospělé zájemce, 
kterou si můžete projít sami. Od vlakového ná-
draží ve Vrahovicích se vydáme k památné lípě 
U Sarkandera a dále polními cestami ke Kralič-
kám. Odtud projdeme Kralickými remízky a vrá-
tíme se do Vrahovic. Délka trasy asi 7 km. Trasa 
bude záviset na aktuální epidemiologické situaci, 
aktuál ní info na www.iris.cz a na tel. 603 730 594.

UKLIĎME HLOUČELU
sobota 24. 4. od 9 do 12 hod., sraz v 9 hod. 

U Abrahámka
Předpokládaný náhradní termín úklidu Hlou-

čely, pokud bude povoleno setkávání lidí. Aktuál-
ní informace na www.iris.cz a na tel. 603 730 594.

BOTANICKÁ ZAHRADA 
V PROSTĚJOVĚ

středa 28. 4.–úterý 4. 5.
Vycházka jarní botanickou zahradou pro se-

niory a další zájemce. Buď už bude možná spo-
lečná procházka, anebo si zahradu můžete projít 
sami a individuálně si pročíst vyvěšené informa-
ce k právě kvetoucím rostlinám. Aktuální infor-
mace na www.iris.cz a na tel. 603 730 594.

PŘIPRAVUJEME:
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ 

TÁBORY
Cesta za pokladem: 12.–16. 7. 2021
Pohádkový tábor: 19.–23. 7. 2021
Hrátky se zvířátky: 2.–6. 8. 2021

Tyto 3 tábory jsou určeny pro děti z 1.–5. třídy 
ZŠ. Čekají nás hry venku, pozorování živočichů, 
tvořivé aktivity, sportovní hry, poznávání pří-
rody, pokusy, vycházky  atd. Program je denně 
od 7:30 do 16:00. Cena: 1900 Kč za celý týden 
(v ceně je jídlo – oběd a dvě svačiny, pitný režim, 
materiál na vyrábění, pedagogický dozor…). Je 
nutné se předem přihlásit. Přihlášku najdete na 
www.iris.cz

TÁBOR 
PRO MRŇOUSKY

9.–13. 8. 2021
Tento tábor je určen pro předškolní děti MŠ 

a žáky 1. a 2. třídy ZŠ. Program je denně od 7:30 
do 16:00. Cena 1900 Kč za celý týden. Přihlášky 
na www.iris.cz a na našem facebooku.

Akce finančně podpořilo 
statutární město Prostějov 

a MŽP v rámci projektu 
Mezigenerační vzdělávání v přírodě.

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 na duben 2021 tyto akce:
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Jaké je Vaše pohlaví?

Do jaké věkové kategorie patříte?

Kde žijete?

 

Vaše aktuálně dosažené vzdělání?

Jak hodnotíte životní prostředí ve městě?
 ☐ je tady dobré životní prostředí a jsem s ním spokojen(a) 
 ☐ ve městě je dobré životní prostředí, ale mám určité výhrady (můžete uvést konkrétně):  

 ☐ ve městě je špatné životní prostředí (můžete uvést zásadní problém např. prašnost, málo zeleně, sucho):

Jste spokojeni s množstvím a stavem zeleně (můžete označit více možností)? 

Co považujete z pohledu životního prostředí za nejcennější (můžete označit více možností)?

Zajímáte se o životní prostředí ve vašem okolí (můžete označit více možností)?

Jaké jsou největší problémy, co zhoršuje životní prostředí ve městě (můžete označit více možností)?

Nový strategický plán - dotazník pro oblast

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Děkujeme, upřednostňujeme elektronické vyplnění na www.prostejov.eu/strategie

Myslíte si, že by město mělo více své občany informovat o aktivitách, které vedou ke zlepšení životního prostředí?

Víte, jaký je stav podzemní a povrchové vody?

Víte, co je to modrozelená infrastruktura?

Jste spokojeni se sběrem odpadu (včetně bioodpadu)?
 ☐ ano, vše mi vyhovuje
 ☐ ne, chybí kontejnery na tříděný odpad, doplňte kde:
 ☐ ne, další možnost:
 ☐ nezajímá mě problematika odpadového hospodářství

Na co by se měl rozvoj města v oblasti životního prostředí a rozvoje modrozelené infrastruktury v příštích letech 
zaměřit? (označte maximálně 5 možností)

 ☐ péče o zeleň
 ☐ zakládání květinových záhonů
 ☐ zakládání nových parků
 ☐ výsadba stromů ve městě
 ☐ výsadba stromů a zelených prvků v krajině (vytváření remízků, ovocných sadů apod.)
 ☐ větší vodní prvky (rybníky, mokřady, obnova vodních toků), můžete rozvést:
 ☐ tvorba drobných vodních prvků (kašny, mlžítka, pítka), můžete rozvést:
 ☐ výměna zpevněných povrchů za vodopropustné
 ☐ budování zelených střech na školách, úřadech apod.
 ☐ finanční podpora města pro budování zelených střech na soukromých objektech – dotace
 ☐ zadržování dešťové vody na školách, úřadech apod.
 ☐ finanční podpora města pro zadržování dešťové vody na soukromých objektech – dotace
 ☐ zadržování dešťové vody v krajině
 ☐ protipovodňová opatření
 ☐ protierozní opatření
 ☐ protihluková opatření, můžete rozvést:
 ☐ projekty v oblasti nakládání s odpady, můžete rozvést: 

Vaše návrhy na projekty v oblasti rozvoje zeleně: 

  Vaše návrhy na projekty v oblasti nakládání s dešťovou vodou: 

  Vaše nápady na motto pro rozvoj životního prostředí v našem městě:

  Uveďte kontakt (e-mail či telefon), pokud chcete být zařazeni do slosování o ceny:
 

 ☐ ano jsem spokojen a nic bych neměnil(a)
 ☐ je málo zeleně, hlavně v zástavbě
 ☐ chybí zeleň v krajině (aleje, remízky)

 ☐ zeleň je ve špatném stavu – málo udržovaná
 ☐ další možnost:  

                       ...............................................................................................

 ☐ parky 
 ☐ biokoridor Hloučela
 ☐ dobře udržovaná zeleň, kvetoucí záhony
 ☐ vodní plochy

 ☐ velké množství vzrostlých stromů
 ☐ ani jedna z možností, doplňte: (např. stromy 

v krajině) 

 ☐ muž  ☐ žena

 ☐ do 25 let  ☐ 26-65 let  ☐ nad 65 let

 ☐ bydlím v Prostějově
 ☐ bydlím v nejbližším okolí (cesta do města mi netrvá déle 

než 15 minut) a do města jezdím pravidelně

 ☐ bydlím dále (cesta do města mi trvá déle 
než  15  minut), ale do města jezdím pravidelně

 ☐ v Prostějově nebydlím a dojíždím jen občas

 ☐ ZŠ
 ☐ Střední vzdělání bez maturity

 ☐ Střední vzdělání s maturitou
 ☐ Vyšší odborné, VŠ

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................

 ☐ ne nezajímám se
 ☐ ano, třídím odpady
 ☐ ano, chodím pěšky, jezdím na kole (minimalizuji cesty 

autem)

 ☐ ano, jsem aktivní (např. vzdělávám se, účastním 
se hromadných úklidů apod.)

 ☐ další možnost:

...............................................................................................

 ☐ je dobrý
 ☐ je spíše špatný

 ☐ nevím
 ☐ nezajímá mě to

 ☐ ano, považuji za důležité, aby se město tomuto tématu 
věnovalo

 ☐ ano, ale nemyslím si, že by bylo nutné toto téma řešit 
ze strany města

 ☐ ne 
 ☐ nezajímá mě to

..................................................................................................................................................................................

 ☐ ne, informace jsou dostatečné
 ☐ ano, ocenil bych vice informací, doporučuji

 ☐ informace o životním prostředí mě nezajímají

.......................................................................

............................................................................................................................................
.............................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

Odevzdávejte do volební schránky před radnicí, poštou na adresu Odboru rozvoje a investic, Školní 4, 796 01 Prostějov, e-mailem na: jitka.vystavelova@prostejov.eu nebo elektronicky i s pocitovou mapou na prostejov.eu/strategie

 ☐ žádné problémy nejsou
 ☐ automobilové doprava (ve městě, dálnice)
 ☐ černé skládky
 ☐ výrobní areály 
 ☐ neukázněnost občanů (vandalismus)
 ☐ nedostatek kontejnerů na tříděný odpad

 ☐ nedostatečná informovanost o stavu životního 
prostředí

 ☐ klimatické změny (např. sucho)
 ☐ další možnost:

...............................................................................................

   DO 30. 4. 2021 

...................................................................................................................

................................................................................
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Kultura, společnost, volný čas

INZERCE

Vsaďte na jistotu 
a pracujte s námi
na pozici

Čtvrtletní odměny 
Dotované stravování 
Jednosměnný provoz 

Tiché a čisté prostředí
Dovolená 25 dnů 

Háj 374, Kralice na Hané
+420 582 311 111
www.wuh.cz

ELEKTROTECHNIK

STROJNÍ ZÁMEČNÍK
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Kultura, společnost, volný čas

Cizojazyčná literatura láká dospělé i děti

Jojo a Nene aneb Literární soutěž pro děti s fantazií

Zajímáte se o cizí jazyky? 
Pak pro vás máme skvělou 
zprávu! Na začátku letošní-
ho roku jsme přijali novou 
zásilku cizojazyčných knih. 
Jak možná víte, v  prostě-
jovské knihovně mají čte-
náři k  dispozici širokou 
zásobu zahraniční litera-
tury. Na dospělém odděle-
ní si můžete půjčit beletrii 
a  populárně naučné knihy 
až v osmi jazycích!

V  každém jazyce si mů-
žete půjčit jak klasiku, tak 
aktuální bestsellery domá-
cích i  zahraničních autorů. 
Můžete si přečíst například 
v  ruském originále Metro 
2033 Dmitrije Gluchovské-
ho, ponořit se do španěl-
štiny s  oblíbenou britskou 
autorkou pro ženy Jojo Mo-
yesovou, zkusit ve francouz-
štině poslední výbušný ro-
mán Michela Houelle becqa 

či se v  němčině pobavit 
u knihy Babička pozdravuje 
a  omlouvá se od Fredrika 
Backmana.

Nechybí ani dvojjazyčné 
knihy, zjednodušená četba, 
knihy různé úrovně jazy-
kové pokročilosti, oblíbená 
edice Penguin, učebnice, 
slovníky a  populárně nauč-
né knihy. Zkrátka vše, co si 
student či milovník určitého 
jazyka může přát.

Pestrý výběr současné ci-
zojazyčné literatury může-
me našim čtenářům nabíd-
nout díky tomu, že jsme od 
roku 2015 zapojeni do pro-
jektu Cizojazyčná literatura, 
který financuje Ministerstvo 
kultury ČR. Jeho garantem 
je Moravská zemská knihov-
na. Výběr knih kvalitní sou-
časné zahraniční literatury 
má na starosti tým vybra-
ných knihovníků se zkuše-

nostmi se čtenáři, studenty 
i  s  aktivní výukou cizích 
jazyků. Nejedná se přitom 
o běžně dostupné knihy na-
šich vydavatelů, ale o nákup 
ze zahraničí. I díky tomu si 
tak můžete přečíst očeká-
vanou novinku oblíbeného 
autora (i  o  rok) dříve, než 
je přeložena a  publikována 
u nás. Na začátku letošního 
roku rozšířila prostějovská 
knihovna díky grantu svoji 
nabídku o  154 zahranič-
ních knih pro dospělé, děti 
a mládež.

Nabídka cizojazyčné li-
teratury se zdaleka netýká 
jen dospělých. Na oddělení 
pro děti a  mládež mohou 
rodiče, děti a  teenageři 
také vybírat z  osmi jazyků 
a  zájem je opravdu veliký! 
Trendem posledních let je 
začít s výukou cizího jazyka 
již v  předškolním věku. To 

vysvětluje oblíbenost cizo-
jazyčných leporel a  zjedno-
dušených knih s příběhy pro 
malé děti.

Velmi žádané jsou také 
knihy určené pro čtenáře 
do devíti let. Jedná se pře-
devším o příběhy a pohádky 
rozličných jazykových úrov-
ní, o originální, dvojjazyčné 
či hodně zjednodušené tex-
ty. Ani starší děti či teenageři 
nepřijdou zkrátka. Nabídka 
se týká i žánru Young Adult, 
který je oblíbený u  středo-
školáků. Nejpůjčovanější-
mi jazyky jsou samozřejmě 
němčina a  angličtina. Pře-
kvapivě velký zájem evidu-
jeme i  o  česko-slovenské 
a  polské knihy. Víte, která 
kniha z cizojazyčné literatu-
ry se půjčuje nejčastěji? No 
přece první díl čarodějnické 
série - Harry Potter and the 
Philosopher’s Stone.

Nabídku pravidelně rozši-
řujeme mimo grant i  vlast-
ním nákupem. Spoustu 
zajímavých titulů v  cizích 
jazycích dostáváme také 
přímo od našich čtenářů. 
Darují nám své knihy třeba 
proto, že jejich děti odrostly, 
a tak už pro ně nemají využi-
tí. A my jsme velmi rádi. Ci-
zojazyčnou literaturu si totiž 
nepůjčují jen čeští rodiče 
a studenti, ale i cizinci, kteří 
zde žijí, Češi a jejich děti ži-
jící dlouhodobě v zahraničí, 
kteří se sem pravidelně vra-
cejí na prázdniny k rodičům 
či prarodičům, studenti na 
výměnném pobytu nebo ro-
diče bilingvních dětí. 

Některé z  oblíbených ti-
tulů najdete v  grafice na 
protější straně. Zaujala vás 
nabídka? Navštivte nás, kni-
hovnice vám rády poradí 
s výběrem. -red-

Také si rádi s  dětmi při 
čtení knih povídáte? O  pří-
běhu, který čtete, o  ilustra-
cích v  knížkách? Domýšlíte 
společně, kudy by se příběh 
mohl ubírat dál nebo jak by 
se měla postava v konkrétní 
situaci zachovat? Vysvětlu-
jete si nová neznámá slova? 
Vymýšlíte, jaký název by se 
hodil pro tu či onu kapitol-
ku? Dohledáváte spolu, zda 
jsou faktické údaje pravdi-
vé? Vzpomínáte na situa-
ce, v  nichž jste prožili něco 
podobného jako postavy 
v knížce?

Věříme, že jste alespoň jed-
nou souhlasně přikývli. Tyto 
aktivity totiž vedou nejen k lep-
šímu porozumění textu a  ná-
slednému vyhodnocení faktů, 
ale také k hlubšímu prožitku ze 
čtení. Podobná hra s texty patří 
k  metodám kritického myš-
lení, kterým se děti učí nejen 
ve školách, ale i v knihovnách. 
Jejich cílem je naučit děti, jak 
si poradit s  jakýmkoli textem 
a vedou je k osvojení správných 
čtenářských strategií. Uka-
zuje se totiž, že žáci s  nízkou 
úrovní čtenářské gramotnosti 
čelí mnoha potížím při dalším 
studiu. V  dospělosti pak 
mohou mít častěji problémy 
s  uplatněním na trhu práce 
i  s  obecným zapojením do 
společnosti. 

Pro naše malé čtenáře 
(a  také pro jejich pomocní-
ky - rodiče či prarodiče) jsme 
připravili novou zábavnou 
soutěž o zajímavé ceny. Sou-
těžní úkol je jednoduchý  – 
přečtěte si následující ukázku 
z knihy Ušaté příhody ze Za-
ječí hůrky: „Jojo a Nene měli 
hlavičky kajícně sklopené, uši 
svěšené, slzy na krajíčku. Ten 
veliký a  hrůzu budící člověk 
se najednou zarazil…“ 

Popusťte spolu s  dětmi 
uzdu své fantazii a ponořte se 
na chvíli do smyšleného svě-
ta, v němž potkáte Joja, Nene-
ho, hrůzu budícího velikého 
člověka a  kohokoli dalšího. 
Popovídejte si o úryvku spo-
lečně. Kdo jsou Jojo a Nene? 
Proč jim bylo do breku? Co 
znamená kát se? Kdo jim na-
háněl hrůzu? Proč se jim zdál 
veliký? A proč se zarazil? Co 
si mohl uvědomit?

Zamýšlejte se, fantazírujte, 
stvořte příběh a doručte nám 
ho do knihovny. Pamatujte, 
že nedílnou součástí knížek 
pro děti jsou i  ilustrace. Do-
myslet můžete také různé 
doprovodné úkoly. Vítány 
jsou práce jakéhokoli rozsahu 
a  žánru (básnička, pohádka, 
komiks apod.) Nejen že spo-
lu s  dětmi strávíte příjemné 

chvíle, ale kdoví, třeba právě 
váš příběh vybere knihov-
nická porota a  odnesete si 
z  knihovny novou knížku, 
kterou už nebudete muset 
vracet.

Informace o soutěži a další 
tipy na rozvoj čtenářské gra-
motnosti najdete na www.
knihovnapv.cz/jojonene. 
Výtvory můžete od 1. do 
30.  dubna  2021 přinést do 

knihovny pro děti a  mládež. 
Knihovnice vyberou tři ví-
tězné tvůrčí počiny, které zve-
řejníme na webu a facebooku 
knihovny. Těšíme se na vaše 
nápady! -red-

Statutární město Prostějov 25

Prostějovské radniční listy  WWW.PROSTEJOV.EU



Kultura, společnost, volný čas

Je to už rok, co se potýkáme 
s  pandemií covidu-19. Aktuálně 
je Muzeum a  galerie v  Prostějo-
vě kvůli opatřením už tři měsíce 
uzavřeno, a  tak veřejnost neměla 
mnoho času si osobně prohléd-
nout přírodovědnou výstavu s ná-
zvem Cesty do pravěku aneb ve 
stopách Zdeňka Buriana, obrazy 
regionálního malíře Jaroslava 
France ani historickou výstavu 
připomínající život a  dílo J. A. 
Komenského. Spokojit se musela 
alespoň s  virtuálními prohlídka-
mi na našich webových stránkách. 
Zapůjčené výstavy nešlo bohužel 
déle prodloužit, proto jsme začali 
s  přípravou další plánované vý-
stavy s příznačným názvem Flóra 
a  fauna z  muzejních depozitářů, 
kterou mohou návštěvníci zhléd-
nout v  hlavních sálech muzea, 
jakmile opět otevřeme. Co nové-
ho na vás bude čekat ve výstav-
ních prostorách galerie Špalíček, 
co naopak v  Červeném domku 
Petra Bezruče a  jakou akci při-
pravuje naše hvězdárna, vám po-
stupně budeme přinášet v  našich 
pravidelných aktualitách. Neza-
pomeňte nás také sledovat na 
webových stránkách a  sociálních 
sítích. Jsme tu stále pro vás.

HLAVNÍ BUDOVA
Nám. T. G. Masaryka 2

FLÓRA A FAUNA
Z MUZEJNÍCH
DEPOZITÁŘŮ

od 25. 3. 2021
Název výstavy evokuje mnoho 

představ. Pro muzejníka je pojem 
živé flóry a fauny v depozitářích pří-
mo noční můrou. Naštěstí pro nás, 
ale i pro vás, vám chceme představit 
pouze živočišné a  rostlinné moti-
vy použité na různých předmětech 
z  muzejních sbírek. Kromě umělec-
kých předmětů, které zasáhnou vaše 
estetické cítění, uvidíte i živočichy 
nebo jejich schránky a  také 
rostliny, které obývaly naši 
planetu před miliony let. 
Pokud výstavu navštívíte, 
můžete obdivovat obrazy, 
nábytek, porcelán, ale také 
třeba části krojů, herbáře 
nebo zkameněliny. Rost-
linné nebo živočišné mo-
tivy se mohou objevit i  na 
předmětech, u kterých byste 
to vůbec nečekali.

Přijďte objevit toto tajemství na 
naši výstavu! Mgr. Václav Horák

ČERVENÝ DOMEK
PETRA BEZRUČE
Bezručova 153,

Kostelec na Hané

ZAHÁJENÍ NOVÉ 
SEZÓNY

SE ODKLÁDÁ

V dubnu měla odstartovat v po-
řadí už druhá návštěvnická sezóna 
v  Bezručově Červeném domku. 

Po vcelku úspěšné a na návštěvní-
ky dosti bohaté sezóně první nám 
znovuotevření komplikuje covid. 
Z důvodu stávající nepříznivé epi-
demiologické situace to zatím vy-
padá, že Bezručovo poslední úto-
čiště zůstane ještě nějakou dobu 
pro veřejnost uzavřeno. I  přesto 
pracujeme na dalších plánech, jak 
celou expozici zatraktivnit. Díky 
projektu Olomouc region Card se 
Bezručův domek pod číslem 99 
zařadil mezi další turistická místa 
Olomouckého kraje, která může 
veřejnost při svých toulkách na-
vštívit.

Nadále také přijímáme do 
komise takzvaná „bezručiána“ ne-
boli fotografie, dopisy či osobní 
vzpomínky s tematikou Petra Bez-
ruče, které nám poslouží jako další 
dokumentační materiál pro ucho-
vání vzpomínek na tohoto básní-
ka. Pokud něco podobného vlast-
níte, určitě neváhejte a ozvěte se na 
e-mail fgregor@muzeumpv.cz.

 Mgr. Filip Gregor

MUZEJNÍ AKTUALITY

JOM HA-ŠOA
Také letos si 8. dubna připomene-

me památku obětí holocaustu. Pie-
ta, spočívající ve veřejném přečtení 
jmen těch, kteří hrůzy nacistických 
táborů nepřežili, se uskuteční stej-
ně jako minulý rok pouze virtuálně. 
V  průběhu měsíce března jsme na-
točili několikaminutové video, které 
lze zhlédnout od 8. dubna na webo-
vých stránkách Institutu Terezínské 
iniciativy. Tady také zájemci najdou 
mnoho užitečných informací spo-
lečně se stručnými charakteristikami 
regionálních partnerů a organizáto-

rů, mezi nimiž samozřejmě nechybí 
Muzeum a  galerie v  Prostějově 

a  spolek Hanácký Jeruzalém. 
Věnujme druhý dubnový 

čtvrtek tichou vzpomín-
ku těm, kteří dříve tvořili 
jednu z výrazných skupin 
prostějovského obyvatel-
stva a 2. světová válka jim 
přinesla neštěstí. Touto 
cestou děkujeme všem, 
kteří se do akce zapojili. 

Doufejme, že v příštím roce 
budeme moci uspořádat Jom 

ha-šoa už za účasti široké ve-
řejnosti. Mgr. Filip Gregor
 a Bc. Beata Petříková, DiS.

PŘIPOMÍNÁME SI
Dne 29.  3. uplyne 121  let od na-

rození básníka Jiřího Wolkera a dne 
8. 4. pak 162 let od narození filozofa 
Edmunda Husserla. Zajímavé život-
ní osudy těchto dvou s Prostějovem 
spojených osobností připomínají dvě 
stálé muzejní expozice, které v sou-
časné době prochází obnovou. Vzpo-
meňte touto cestou na básníka, jenž 
miloval svět, nebo na zakladatele 
fenomenologie. U příležitosti těchto 
dvou výročí narození na závěr do-
dejme, že dne 27. 4. zároveň uplyne 
83 let od Husserlova úmrtí.

 Mgr. Filip Gregor

KREATIVNÍ ODPOLEDNE
Milí příznivci kreativních odpo-

lední, vládní nařízení a  uzavřená 
muzea nám nepřejí v plánování tvůr-
čích činností. Další témata, kterými 
se budeme zabývat, proto budou 
zveřejněna včas na našich webo-
vých stránkách a  sociálních sítích. 
Doufáme, že nám zachováte přízeň, 
a budeme se těšit na společná setkání 
v našich prostorách.

 Bc. Beata Petříková, DiS.

MUZEUM CHYSTÁ VÝSTAVU ZE SVÝCH SBÍREK

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

Antonín Majer, Kytice ve džbánku, olej na plátně  Foto: archiv MGP

Národní umělec básník Petr 
Bezruč  Foto: archiv MGP
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Kulaté jubileum si v  letošním 
roce připomíná astronomické 
oddělení Muzea a  galerie v  Pro-
stějově. Historie prostějovských 
hvězdářů se ale začala psát ještě 
o něco dříve. Už v roce 1948 od-
startovala na střeše 5. národní 
školy chlapecké stavba hvězdář-
ské kopule. Za projektem stál 
tehdejší ředitel školy Bohuslav 
Otáhal a  jeho spolupracovníci 
učitel František Snášil a  Adolf 
Neckař. Ten také vypracoval ná-
vrh kopule i  dalekohledu a  poz-
ději jejich stavbu i řídil. Dokon-
čena byla hned příštího roku, 
konkrétně dne 30. října 1949. 
Zanedlouho však bylo jasné, že 
by si Prostějov zasloužil vlastní 
samostatnou hvězdárnu.

Od doby, kdy se město otevření 
vlastní hvězdárny opravdu dočkalo, 
tak letos uplyne už 60 let. Nenápad-
nou, do bílé barvy natřenou stavbu 
najdeme v  Kolářových sadech. Její 

budování sice započalo už v  roce 
1953, ale záhy ji Krajský národní 
výbor Olomouc pozastavil jakožto 
černou stavbu. Teprve na naléhání 
jejího zakladatele Adolfa Neckaře 
mohla stavba roku 1955 pokra-
čovat, a  to v  rámci akce „Z“, tedy 
dobrovolného neplaceného „zve-
lebování“ kultury a  hospodářství. 
V  padesátých a  šedesátých letech 
došlo k  velkému rozmachu astro-
nomie a  zejména kosmonautiky. 
Datum 12. dubna 1961 tak pro slav-
nostní otevření hvězdárny nebylo 
vybráno náhodou. Ten den totiž 
z  kazašského kosmodromu Bajko-
nur odstartovala loď Vostok 1. Na 
její palubě seděl sedmadvacetiletý 
sovětský pilot Jurij Gagarin. O osm 
let později, 21. července 1969, sta-
nul Američan Neil Armstrong na 
povrchu Měsíce.

Prvním ředitelem samostatné pro-
stějovské hvězdárny nebyl nikdo jiný 
než Adolf Neckař. Funkci vykonával 

do roku 1970. Tentýž rok jej ve funk-
ci vystřídal RNDr.  Zdeněk Pokor-
ný,  CSc., který později působil jako 
ředitel na své domovské hvězdárně 
v  Brně. Na jeho místo poté v  roce 
1972 nastoupil RNDr.  Jiří Prudký, 
kterého si asi většina návštěvníků 
ještě pamatuje. Ten na postu setrval 
čtyřicet let a po celou dobu mu byla 
pravou rukou Božena Černohouso-
vá. Když pak v roce 2021 zřizovatel, 
Olomoucký kraj, rozhodl o  slouče-
ní hvězdárny s  tehdejším Muzeem 
Prostějovska v  Prostějově, byla jeho 
kariéra ředitele ukončena. Hvězdár-
na byla poté až do září roku 2013 
bez vedoucího pracovníka, od září 
roku 2013 pak na pozici vedoucího 
astronomického oddělení nastoupil 
Ing. Karel Trutnovský, jenž zde půso-
bil až do května 2019. Pak nastoupil 
Bc. Rudolf Novák, který hvězdárnu 
na pozici vedoucího vedl rok.

Personální obsazení se za posled-
ní dva roky vystřídalo od základů 

a v současné době v astronomickém 
oddělení muzea pracují tři lidé. Za-
čátkem loňského roku nastoupila 
Iveta Fréharová, která nyní provádí 
odborná pozorování sluneční foto-
sféry. V září téhož roku přišel Jona-
tan Kučera a  vystřídal tak Martina 
Tylšara, od něhož převzal správu 
meteorologické stanice. Třetím čle-
nem je Bc. Petr Hofman, EngTech., 
který má v rukávu spoustu skvělých 
nápadů. Jakmile to epidemiologická 
situace dovolí, máte se na co těšit.

Hvězdárnou za dobu jejího fun-
gování prošly tisíce milovníků 
vesmíru všech věkových kategorií. 
K oslavám 60. výročí otevření hvěz-
dárny je na začátek června v prosto-
rách muzea naplánována výstava. 
Nabídne ohlédnutí v  čase a  zpro-
středkuje návštěvníkům malou ex-
kurzi do historie pozorování planet, 
meteorologických pozorování či po-
pularizační činnosti. 

Pracovníci astronomického oddělení

Hvězdárna Prostějov.  Foto: archiv MGP

JSME S VÁMI UŽ 60 LET!
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Hvězdárna Prostějov na historických fotografiích

Místo v Kolářových sadech, kde později vyrostla hvězdárna  
 Foto: archiv MGP 

Model budovy hvězdárny v Kolářových sadech   
 Foto: archiv MGP 

Astronomická technika 
 Foto: archiv MGP 

První ředitel Adolf Neckař 
 Foto: archiv MGP 

Pro stavbu mimořádné budovy byla potřeba 
i těžká technika Foto: archiv MGP 

Zájem o stavbu projevila i mateřská škola, 1955   
 Foto: archiv MGP 

Lidová hvězdárna Prostějov byla otevřena dne 12. 4. 1961    
 Foto: archiv MGP 
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Online Anketa Barvy podzimu pořádaná 
Sportcentrem-DDM Prostějov ukončena! 
Anketa probíhala od 8.1. –  do 21.2.2021

 332 hlasujících z veřejnosti 
 918 hlasů 
 hlasování z 64 obrázků 

(vybraných odbornou porotou z 318 děl) 

 

Vítězům gratulujeme

Posílejte obrázky do výtvarné soutěže 
JARO JE TADY!
Do 30.4.2021 noste obrázky

průchodu Vápenice 9, Prostějov nebo zasílejte 
mkoudelkova@sportcentrumddm.cz

VÝHERCI:
Lilien Kučerová 
Kristýna Zachníková 
Simona Petrovská 
Klára Štolpová 
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INZERCE
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Informace z města

Dobrovolnickou činnost 
podporuje mnoho orga-
nizací, mezi které se řadí 
i  nezisková organizace Mal-
tézské pomoci sídlící i v Olo-
mouckém kraji ve městech 
Olomouc, Přerov, Šumperk 
a Jeseník. V současné době se 
Maltézská pomoc přesouvá 
do nových prostor v  Prostě-
jově a  nabídne dobrovolní-
kům lepší dostupnost a větší 
komfort. S  novými prostory 
přichází i  nová koordinátor-
ka Kateřina Juřicová, která 
hledá nadšené dobrovolníky, 
kteří chtějí pomáhat druhým. 
Činnost Maltézské pomoci je 
všestranná a zaměřená přede-
vším na výpomoc znevýhod-
něným osobám (např. senio-
rům, zdravotně postiženým 
či dětem v  dětských domo-
vech). I přes současnou pan-
demickou situaci organizace 
nezoufá a  věří, že se najdou 
zodpovědní dobrovolníci sta-

vící blaho jiných nad to své 
a  pomohou zpříjemnit bytí 
těm, kteří se nachází v  těžké 
situaci.

Maltézská pomoc působí 
v České republice oficiálně od 
roku 2002 a staví na základech 
Řádu maltézských rytířů. Své 
pobočky má umístěny po celé 
republice a  právě v  této době 
je snaha zaměřena na rozšíření 
centra v Prostějově a zabezpe-
čení poskytování dobrovolnic-
kých programů v  nejbližším 
okolí. Prostory nového půso-
biště se budou nacházet na ulici 
Vápenice, kde koordinátorka 
Katka bude mít zázemí a kde ji 
bude možné osobně navštívit.

Dobrovolníkem se může 
stát jakákoliv osoba starší 
18  let, u  které neexistuje zá-

znam v rejstříku trestů. Taktéž 
se může přihlásit i osoba starší 
15 let se souhlasem zákonných 
zástupců. Zároveň je nezbytné, 
aby se jednalo o člověka zodpo-
vědného, vstřícného, ochotné-
ho naslouchat a pomáhat dru-
hým bez nároku na peněžitou 
či jinou odměnu. „Dobrovolní-
kem se můžete stát, pokud víte 
a  jste přesvědčeni, že pomoc 
druhým je ta správná cesta ži-
votem. Poté stačí člověku od-
hodlanost a víra, že právě vaše 
společnost pomůže někomu 
překonat těžké období,“ popi-
suje koordinátorka Katka.

Dobrovolník v  Prostějově 
bude mít za úkol docházet ke 
klientům, kterými jsou osoby 
bydlící ve svém vlastním zaří-
zení nebo v  sociálních zaříze-

ních. Primárně se jedná o  se-
niory, které je třeba povzbudit, 
být jim nablízku a poskytnout 
jim tolik žádaný sociální kon-
takt, který jim zkvalitní pro-
žívání stáří. Jakým způsobem 
zaujme a  zabaví klienta je už 
čistě na uvážení dobrovolníka 
a  vzájemné domluvě, ale běž-
nou činností je společný rozho-
vor, čtení, hraní her a společné 
sledování oblíbených pořadů.

Není nutné mít obavy! Dob-
rovolnická činnost je opravdu 
dobrovolná a  nikdo nebude 
vstupovat do způsobu plnění, 
pokud to nebude nezbytné 
nebo požadované ze strany 
dobrovolníka či klienta. Je-
diné doporučení organizace 
(ne nařízení) je navštěvovat  
klienty pravidelně a nejlépe jim 
věnovat alespoň dvě hodiny 
týdně. Při vstupu do organizace 
proběhne základní proškole-
ní, sjedná se osobní pojištění 
a  vítána (zároveň i  nezbytná) 

je účast na pořádaných akcích 
či shromážděních. V  případě 
potřeby je k  dispozici koordi-
nátorka, která vždy pomůže 
v  nesnázích a  poradí, jak ko-
munikovat s  klientem či zvlá-
dat dobrovolnickou činnost 
anebo jakým způsobem vypl-
nit společný čas.

Pokud se chcete stát plno-
hodnotnou součástí kolektivu 
plného přátelských a  oběta-
vých lidí, je načase se ozvat na 
telefon: +420 731 695 386 nebo 
e-mail: katerina.juricova@
maltezskapomoc.cz. Bližší in-
formace je možné vyhledat i na 
webových stránkách organiza-
ce www.maltezskapomoc.cz. 
Těšíme se na nové dobrovolní-
ky, kteří pomohou zpříjemnit 
našim klientům život nejen 
v této nelehké době.

Autor: Kateřina Juřicová
Koordinátorka dobrovolní-

ků centra Prostějov
+420 731 695 386

Zvláště v této době jsou dobrovolníci 
potřeba, připojte se k Maltézské pomoci
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INZERCE

Zahájená stavba „D46 
MÚK Prostějov-střed“ bude 
od soboty pokračovat plně-
ním předpokládaného har-
monogramu. Stavbaři nastou-

pili 13. 3. 2021 a plány činnosti 
jsou předběžně rozepsány po 
dobu uzavírek zhruba na osm 
následujících měsíců rozděle-
ných do dílčích etap.

Průjezd stavbou bude pro 
veřejnost přizpůsoben jednotli-
vým fázím stavebních činností, 
řidiči mohou počítat s  částeč-
nými uzavírkami jednotlivých 

pruhů, které ovšem vždy doplní 
ponechání nejméně jednoho 
nedotčeného jízdního pruhu 
pro každý směr dálniční do-
pravy.

V etapě datované od 13. 3. do 
8.  4. budou otevřeny všechny 
sjezdy a výjezdy v rámci MÚK 
Prostějov-střed.

Od 8. 4. se uzavře levý jízdní 
pás dálnice D46 a  doprava se 
svede do pravého pásu, tudíž 
bude uzavřen sjezd do Prostě-
jova ve směru od Olomouce 
a výjezd z Prostějova ve směru 
na Brno.

Termíny stavebních etap na 
sebe navazují tak, aby nedochá-
zelo k časovým prodlevám.

Zhotovitel slibuje maxi-
mální nasazení dostupných 
pracovních sil a  potřebné 
mechanizace. Finální zpro-
voznění doplněných při-
pojovacích a  odbočovacích 
pruhů dálnice D46 před-
pokládáme v  příštím roce, 
cena díla dle smlouvy vy-
chází přibližně na 196 mi-
lionů Kč (bez DPH).

Zdroj: Ředitelství silnic 
a dálnic ČR

Ilustrační foto: MMPv

Ředitelství silnic a dálnic informuje: 
Pokračování stavby na dálnici D46 v Prostějově
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INZERCE

Zastupitelé budou 
schvalovat návrh rad-
ních týkající se oploce-
ní psí loučky v  blízkosti 
Plumlovské ulice.

„Odbor rozvoje a investic 
provedl cenovou kalkulaci 
na základě již provedených 
akcí obdobného charak-
teru (oplocení psích louček 
u  hřbitova a  na ul. Dolní 
realizované v  roce 2019). 
Předběžná cena oplocení 
loučky v  ulici Plumlovská 
byla stanovena na 150 tisíc 
korun (vč. DPH),“ uvedl 
náměstek primátora Jiří 
Rozehnal, který má inves-
tiční akce města na starosti, 
a doplnil:

„Jedná se o pevné oplo-
cení v celkové délce cca 80 
metrů. Plot bude ze čtyř-
hranného pletiva výšky 
100 centimetrů s  osaze-
ním jedné dvoukřídlé 
brány a  jedné jednokřídlé 
branky.“

Během posledních dvou 
let inicioval magistrát na-
výšení počtu psích louček 
v Prostějově.

„Byly vytipovány ty 
z  nich, na kterých bylo 
možné vybudovat oploce-
ní, vznikly také prvky pro 
agility. Obyvatelé sídliště 
Hloučela i  sídliště Svobo-
dy se obrátili na magist-
rát s  prosbou o  možnost 
vybudování oplocení také 
v  blízkosti ulice Plumlov-
ská, a  jelikož město pro-
zatím nemá žádné plány 
s  tímto pozemkem, jsem 
velmi ráda, že jim může-
me vyjít vstříc a  zajistit 
tak větší bezpečnost jejich 
psích parťáků,“ doplni-
la náměstkyně primátora 
Milada Sokolová.

Riziko zranění venče-
ných psů nebo jejich vstup 
na blízkou vozovku by tak 
mělo být zcela minimální. 
 -kaa-

 V 19. století se lidé začali 
masivně stěhovat do měst. 
Přestože žili v bytech a chodili 
do továren, stále to byli duší 
venkované, kteří měli vztah 
k  půdě. Chybělo jim místo, 
kde by si mohli pro svou po-
třebu vypěstovat trochu zele-
niny. A tak začala velká města 
budovat zahrádkářské kolo-
nie, ve kterých pěstitelé mohli 
trávit svůj volný čas.

Nejslavnější doba těchto 
zahrádek pominula, ale přes-
to i  modernímu městskému 
člověku udělá radost, když 
si vypěstuje vlastní česnek 
či rajčata. Na západě je dnes 
běžné, že se mezi velkými 
bytovými domy nacházejí 
komunitní zahrady, ve kte-
rých si lidé pěstují zeleninu 
a „hrají si“ s půdou. Někomu 
vyhovují více tyto společné 
pozemky, někdo má raději 
malá individuální políč-
ka. Společné je ale potěšení 
z práce na čerstvém vzduchu 

a z vlastní eko-bio-zeleniny.
Měli byste zájem o komu-

nitní zahrady v  Prostějově? 
Víte o  vhodném místě pro 
komunitní zahradu? Napište 

mi na komunitnizahrada@
seznam.cz. Tomáš Peka, 

 Starostové a nezávislí, 
 zastupitelský klub 
 Na rovinu!

Oplocení psí loučky, 
ul. Plumlovská

Chcete mít u paneláku
komunitní zahradu?
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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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INZERCE

To by byla novina! Zatím 
jen představa v  mých snech, 
ale sny se mohou plnit nejen 
o Vánocích, ne? Titulek jsem 
si dovolila vypůjčit z  Lido-
vých novin ze dne 8. 3. 2021, 
kdy jsme byli informováni 
o realizaci výstavby bytů v ze-
mědělském sídle Jinonického 
zámečku rodu Schwarzenber-
gů v Praze.

K čemu tam došlo? Našla se 
solidní developerská společnost 
a propojil se její záměr se sna-
hou a  kompromisem tamních 
památkářů o  využití chátrají-
cího sídla. Jinonický zámeček, 
ruku na srdce, vypadal daleko 
lépe než „naše holé stěny“ zám-
ku či zemanské tvrze Ptení. A to, 
co architekti navrhli, opravdu 
bere dech, že to může být tak 
skvělé a ještě i realizováno!

Do objektu usedlosti – zám-
ku Ptení, díky Bohu a díky ini-
ciativě bývalého ředitele Lesů 
města Prostějova Ing.  Pavla 
Šišáka, který byl iniciátorem 
výměny střešní krytiny, neteče. 
Ale co dál? Zatímco v Jinonic-
kém zámečku se spolupráce 
daří, u  nás v  této záležitosti 
nejde o  žádný posun. Otázka 
zní, proč je objekt tak zchát-
ralý? A  proč, když roku 1936 
byl objekt zakoupen městem 
Prostějovem, nedošlo ke změ-
nám a  opravám ve využití? 
Není čas přistoupit k  činům? 
Připomínám, že statutární 
město Prostějov i  z mého po-
pudu 2x požádalo o  vyjmutí 
objektu z  fondu památek. Ale 
ouha, „naši“ památkáři byli 
zásadně proti a následně i Mi-
nisterstvo kultury. Nechce se 

mi věřit, doufám, že pomluvě. 
Údajně bylo odborníky řeče-
no: „Ať to spadne, jen když je 
to památka.“ Nakonec památ-
káři by měli být první, kteří se 
budou snažit přijít s nápadem 
a hlavně s možností zajistit pe-
níze na uskutečnění realizace 
využití objektu. Zámek Ptení 
není nejvýznamnější památka, 
takže dotace z  různých fondů 
určených na rekonstrukci vý-
znamných památek se prostě 
sehnat nedá. A v případě oby-
čejné „malé“ památky je rekon-
strukce objektu při umanutosti 
odborníků zachovat historické 
detaily nereálná.

Je škoda, že za současným 
naším zastupitelstvem nebu-
de rozhodnutí ohledně tohoto 
objektu, které zjevně chybí od 
roku 1936. Možná propojením 
s  Olomouckým krajem se vy-
užití podaří? Podívejme se na 
zámek Čechy pod Kosířem, jak 
v  majetku Olomouckého kraje 
rozkvetl! Závěrem díky všem, 
kteří nějakým způsobem využití 
zámku či usedlosti Ptení nevzda-
li. Díky vedení našeho statutární-
ho města Prostějova a kolegům 
zastupitelům, kteří tento záměr 
podporují. Díky studentkám 
FA VUT Brno a jejich vyučující 
Ing.  arch. prof. Heleně Zemán-

kové, CSc., které využití zámku 
Ptení zpracovaly v  uplynulých 
letech dle svých představ. Mož-
ná se objeví bájný (bohatý) rytíř 
a nemusí být ani na bílém koni 
či finančně zajištěná developer-
ská společnost, prostě investor, 
a  budeme hledět, co lze v  těch 
místech vybudovat.

Společně s předsedou našeho 
zastupitelského klubu KDU-ČSL 
Ing.  Petrem Kousalem přejeme 
dle možností této doby dobré 
prožití svátků velikonočních. Kéž 
nám vzkříšení přináší naději ve 
všech směrech našeho života!

 MVDr. Zuzana Bartošová 
 zastupitelka KDU-ČSL

Chátrající zámeček Ptení 
by se mohl přeměnit na byty!

Zůstaňte doma, chraňte sebe i ostatní před nákazou!
Večerník vám doručíme až do vaší poštovní schránky.

Vyzkoušejte dvouměsíční předplatné 
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku za 150 Kč.

Získáte kompletní informace o koronaviru v Prostějově a přilehlém regionu, mnoho dalších zpráv 
a cenných informací  a nově pro vás připravujeme vtipy, kvízy  a spoustu další zábavy na volné chvíle.

Předplatné objednávejte prostřednictvím e-mailu predplatne@vecernikpv.cz nebo na telefonním čísle 608 960 042. 
Preferujte bezkontaktní platbu, plaťte převodem!

ušetříte

75 Kč

BUĎTE INFORMOVANÍ V DOBĚ KARANTÉNY
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Letošní zima se podepsala na 
stavu vozovek v  Prostějově víc 
než v  předchozí roky. Mohou za 
to nízké teploty a střídání mrazů 
a  oblev. Takže se dnes objevují 
nejen mrazy roztrhané výtluky, 
ale často vozovka doslova plave. 
Bezpečná jízda se stává obtížně 
dosažitelným cílem, trpí tlumiče 
a občas to stojí proraženou pneu-
matiku nebo poškozený disk. 
Zejména za snížené viditelnosti, 
když přichází noc, nebo brzy po 
ránu. Ani nechceme myslet na 
to, jak může dopadnout rychlejší 
jízda po projetí takovým výtlu-
kem, kdy řidič ztratí kontrolu nad 
vozidlem. Starost o  stav silnic je 
jednou z povinností komunálních 
politiků. Co s tím?

Jsme v  kontaktu se silničáři, se 
kterými jsme si domluvili schůz-
ku. Bohužel jsme v  diskuzi museli 
uznat, že dokud teplota bude padat 
do minusových hodnot, nemohou 

začít s opravami. Mohli by to tedy 
látat studenou směsí, ovšem bez 
delšího efektu a peníze by pak chy-
běly na skutečné opravy, až se bude 
možné opravovat teplou metodou. 
Nezbývá nám všem, než to vydržet 
a do té doby přizpůsobit jízdu stavu 
a povaze vozovky. Ale něco udělat 
přece lze už teď.

Přemýšleli jsme, co je pro řidiče 
důležité, a došli k závěru, že když se 
dnes nemohou silnice začít naplno 
opravovat, je dobré na tyto výtluky 
a nerovnosti alespoň ostatní řidiče 
upozornit. Popadli jsme tedy vý-
stražné vesty, barevný sprej a vyra-
zili do prostějovských ulic. Je tam 
skutečně těch děr požehnaně. Tím-
to ale chceme varovat každého, kdo 
by nás chtěl následovat. Provoz je 
v Prostějově opravdu občas nebez-
pečný. Nikomu to nemůžeme zaká-
zat, je to adrenalin, ale výstražná 
vesta a  opravdu velká obezřetnost 
je na místě. Raději nám napište na 
e-mailovou adresu nase-silnice@
seznam.cz. Nejlepší ale bude, když 
nebezpečný výtluk vyfotíte, se zá-
znamem GPS, a tuto fotografii nám 
zašlete. My tyto výtluky označíme 
a  tím společně pomůžeme silničá-
řům s opravami, až to bude možné. 
Kritizovat umí každý, dokažme, že 
umíme i pomáhat.

 Do té doby prosím jezděte opa-
trně. I drobná chyba vám může po-
škodit auto. Můžete sice následné 
kontaktovat správce komunikace 
s žádostí o náhradu škody, ale lep-
ší je problémům předcházet a sami 
víme, jak jsme dnes závislí na do-
pravě automobilem. 

Pavel Dopita a Martin Křupka 
Zastupitelé za SPD

INZERCE

INZERCE

Bezpečnost na cestách
je pro nás prioritou
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Informace z města

INZERCE

záměr převodu části po-
zemku p. č. 371/1 – orná půda 
v k. ú. Čechovice u Prostějova 
o výměře cca 3.500 m2 (přesná 
výměra bude známa po zpra-
cování geometrického plánu) 
ve vlastnictví statutárního 
města Prostějova do vlastnic-
tví společnosti Šálek s.r.o., se 
sídlem Prostějov, Vrahovická 
2527/5, PSČ: 796 01, IČ: 262 
77  336, s  tím, že současně 
bude realizován převod části 
pozemku p. č. 6346/1 – orná 
půda o  výměře cca 5.050 m2 
(přesná výměra bude známa 
po zpracování geometrického 
plánu) a pozemku p. č. 5901 – 
orná půda o výměře 4.787 m2, 
oba v k. ú. Prostějov, ve vlast-
nictví fyzických osob do 
vlastnictví statutárního města 
Prostějova, to vše za následu-
jících podmínek:

u části pozemku p. č. 371/1 
v  k. ú. Čechovice u  Prostějo-

va o  výměře cca 3.500 m2 ve 
vlastnictví statutárního měs-
ta Prostějova bude uplatně-
na cena ve výši 3.000 Kč/m2 
včetně  DPH, tj. celkem cca 
10.500.000 Kč včetně DPH 
(převod tohoto pozemku pod-
léhá DPH), 

u části pozemku p. č. 6346/1 
v k. ú. Prostějov o výměře cca 
5.050 m2 ve vlastnictví fyzic-
kých osob bude uplatněna cena 
ve výši 500 Kč/m2, tj. celkem 
cca 2.525.000 Kč (převod toho-
to pozemku nepodléhá DPH), 

u pozemku p. č. 5901 o vý-
měře 4.787 m2 v  k. ú. Pros-
tějov ve vlastnictví fyzických 
osob bude uplatněna obvyklá 
cena dle znaleckého posudku 
ve výši 960 Kč/m2, tj. celkem 
4.595.520  Kč (převod tohoto 
pozemku nepodléhá DPH), 

převody předmětných 
pozemků budou provedeny 
s  finančním vyrovnáním ve 

prospěch statutárního města 
Prostějova ve výši rozdílu cen 
jím převáděného pozemku 
a jím nabývaných pozemků, tj. 
ve výši cca 3.379.480 Kč včetně 
DPH, s tím, že finanční vyrov-
nání statutárnímu městu Pros-
tějovu uhradí společnost Šálek 
s.r.o.,

náklady spojené s  vypraco-
váním znaleckých posudků, 
geometrických plánů a správní 

poplatek spojený s  podáním 
návrhu na povolení vkladu 
vlastnických práv do katastru 
nemovitostí uhradí Statutární 
město Prostějov.

K  tomuto záměru mohou 
občané předložit své nabídky, 
vyjádřit se, event. předložit své 
připomínky dle § 39 zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, do 15 dnů ode dne 

zveřejnění Odboru správy 
a  údržby majetku města Ma-
gistrátu města Prostějova.

Nedílnou přílohou tohoto 
oznámení jsou situační mapy 
s  vyznačením částí pozemků, 
které jsou předmětem shora 
uvedeného záměru. 

Obsah výše uvedeného 
oznámení je zveřejněn po dobu 
jeho vyvěšení na úřední desce 
Magistrátu města Prostějova 
i způsobem umožňujícím dál-
kový 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
Rada města Prostějova svým usnesením č. 1188 ze dne 9. 3. 2021 vyhlašuje:
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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
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