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Brazilské Jiu Jitsu
ve Smržicích

Smržice, Zákantí 148

Rezervujte si lekci
zdarma již dnes!

sambaj iuj i tsu .com
Akademie vedená brazilci
Nově zrekonstruované prostory

Lekce pro začátečníky, dospělé,
ženy i děti

100 m2 plochy pro trénování

Díky Jiu jitsu získáte nové přátele
Jiu jitsu vám pomůže zhubnout
Jiu jitsu učí děti disciplíně, respektu
 a sebekontrole

21
04

19
30

45
2

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

www.jhreality.cz

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

www.jhreality.cz

Vícov, okr. Prostějov. Prodej RD s  byty 2+1 a  3+1, 
podsklepený s  garáží. Plynové ÚT, obecní voda 
i  kanalizace, el. Zastavěná plocha 293 m2, zahrada 
994 m2. PENB – G. Cena: 4.840.000 Kč

Prostějov, Šlikova ul. Prodej bytu 3+1 v OV s garáží. 
2. patro, 70 m2, 2 balkony, sklep. Měs. náklady 
3.900 + inkaso 1.000 Kč. PENB – D.
 Cena: 4.199.000 Kč

Držovice, okr. Prostějov. Prodej stavebního pozemku 
se základovou deskou o  výměře 655 m2 (rozměr 
22,4 x 30 m) s  přípravou inž. sítí. Vydané stavební 
povolení, projektová dokumentace.  Cena: 2.910.000 Kč

Ptení (Bělecký mlýn), okr. Prostějov. Prodej dřevěné chaty 
s  verandou, kuchyňkou, obývacím pokojem a  ložnicí. Nová 
el., voda ze studny, kamna na tuhá paliva, suchý záchod. 
Zastavěná plocha 57 m2, zahrada 770 m2. Cena: 1.390.000 Kč
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 Hledáme pro své klienty:

▪ Rodinný dům
a chatu do 20 km.
Tel. 734 747 528

▪ Byt v osobním 
vlastnictví, případně 
i družstevní.
Tel. 734 747 528

Drozdovice 1027/4, 796 01 Prostějov

Ing. Soňa Ošlejšková

Iveta Kořínková

www.rkokno.cz
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Informace z města

Vážení občané,
v závěru května se uskuteční další ročník 

Noci kostelů, během níž se otevírají návštěv
níkům chrámy a  modlitebny v  celé zemi. 
Prostějov se k  této akci opětovně připojuje 
a spolu s ním i celé Prostějovsko, kde bude 
možné navštívit řadu zajímavých míst.

Letošní ročník Noci kostelů organizátoři 
zasvětili životnímu prostředí. Zároveň se 
koná v  roce, kdy si připomínáme 1 100 let 
od úmrtí první české světice, svaté Ludmily.

Všichni už více než rok žijeme náročné 
životy ovlivněné nemocí, která nezná hra
nice mezi státy, a  dokonce ani mezi kon
tinenty. Pandemie nám ukazuje, že přes 
všechen pokrok a  veškerou techniku člověk 
není všemocným pánem světa, ale jeho dů
ležitou součástí. Složité období nás znovu 
učí pokoře, sounáležitosti i lásce k bližním, 
s nimiž si vzájemně pomáháme. Vidíme, jak 
důležité jsou vztahy s okolím.

Letošní výročí svaté Ludmily, patronky 
všech babiček, nám zase připomíná důle
žitost našich rodičů a  prarodičů. Právě na 
ně dopadla nová nemoc nejvíce, a  to jak 
bezprostředním ohrožením jejich zdraví, 
tak i nucenou izolací od příbuzných a zná
mých. Snad se i oni už brzy budou moci vrá
tit ke svým obvyklým životům.

V době psaní tohoto sloupku ještě nezná
me detaily scénáře, podle kterého se letošní 
ročník akce odehraje, vše záleží na aktuál
ních okolnostech. Přesto se těším, až po
slední květnový pátek uslyším znít z našich 
chrámů zvony připomínající, že Noc kostelů 
je opět zde. A budeli to jen trochu možné, 
určitě se na prohlídce některého z  chrámů 
potkáme.

Sloupek primátora 
Františka Jury

Periodický tisk územně samosprávního celku. Prostějovské radniční listy vydává jedenkrát měsíčně v nákladu 24 100 ks statutární město 
Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov, IČO: 00288659. Distribuováno zdarma do každé domácnosti. Redaktor: Ivo 

Heger, tel.: 607 949 387, e-mail: prostejov@kdykdeco.cz. Kontaktní osoby vydavatele: Jana Gáborová, ref. vnějších vztahů, e-mail: prl@prostejov.eu, tel.: 603 555 904, Anna Kajlíková, ref. mediální komunikace, e-mail: prl@prostejov.eu, tel.: 605 363 969. Bezplatná 
informační linka magistrátu: 800 900 001. Inzerce: reklama@vecernikpv.cz, p. Drmolová, tel.: 733 325 041. Sazba: Haná Press, spol. s r. o., Olomoucká 10, 796 01 Prostějov, tel.: 582 333 433, e-mail: vecernik@pv.cz. Tisk: MAFRAPRINT, Turyna Petr, 734 517 178.

Prostějovské radniční listy

Hned trojici jubilantek na-
vštívil ve středu 21. 4. 2021 
v  domovech pro seniory pro-
stějovský primátor František 
Jura s kytkou, dárkovou kaze-

tou, ale hlavně přáním všeho 
dobrého a  pevného zdraví. 
Primátor poblahopřál paní 
Věře Rozbrojové, která oslavila 
již v  březnu úžasné 104. naro-

zeniny, paní Jaroslavě Kopecké 
k 101. narozeninám a paní Ma-
rii Dvořákové k  rovné stovce! 
K upřímné gratulaci se připoju-
je i město Prostějov.

Blahopřání jubilantkám

Připomínka výročí
tragických událostí

Primátor města František Jura 
uctil památku třiadvaceti obětí tzv. 
hladové demonstrace, k  níž došlo 
v  Prostějově 26. dubna 1917. Po 
střelbě zůstaly tehdy na dlažbě le-
žet přes dvě desítky lidí včetně tři-
náctiletého chlapce a osmi desítek 
zraněných.

„Je to jedna z nejčernějších ka-
pitol prostějovských dějin. A přes-
tože od této události uplynulo již 
více než sto let, neměli bychom za-
pomínat. Zapomínat jednak na to, 
jak těžce se tehdy lidem žilo, a jed-
nak si také uvědomit, co všechno 
může vést k  tragédii obrovských 
rozměrů,“ říká primátor František 
Jura.

Dne 26. dubna 2021 uplynulo sto 
čtyři let od událostí označovaných 
jako hladové bouře či demonstrace. 
Připomeňme si něco málo k této tra-
gické události. Co předcházelo střel-
bě a proč k ní vůbec došlo?

Přídělový systém tehdy sice fungo-
val, ale zásobování potravinami bylo 
nedostatečné. V Prostějově se začaly 
šířit různé fámy, například o zrušení 
mimořádných přídělů potravin urče-
ných pro těžce pracující a o nedostat-
ku uhlí na zimu. Tyto zprávy přivedly 
k  budově okresního hejtmanství 
25.  dubna 1917 odpoledne shro-
máždění dělníků a dělnic z Wikovky 
a konfekčních továren. Jejich deputaci 
přijal okresní hejtman Josef Wierer. 
Mezitím dav zaútočil kameny na okna 
hejtmanství, budovu Německého 
domu na Vápenici a výlohy obchodů 
ve městě. Vyděšený okresní hejtman 
požádal o  vyslání vojenské posily 
z Olomouce. Ještě v noci dorazil oddíl 
osmnáctiletých rekrutů pod vedením 
velitele hejtmana Zapletala. 26. dubna 
1917 ráno měla demonstrace pokra-
čovat před budovou hejtmanství. Na 
Čelakovského náměstí však vojen-
ský kordon demonstranty zastavil. 

Byly rovněž uzavřeny ulice vedoucí 
do města. Ve chvíli, kdy čelo zástupu 
dělníků dorazilo k vojákům, se začalo 
střílet. Vyplašení nováčci pod psychic-
kým nátlakem velitele, ve stresu a pa-
nice situaci nezvládli. Pravděpodobně 
stříleli nad hlavy lidí a do dlažby, ale 
odražené kulky způsobily masakr. 
Někteří byli zasaženi zezadu při útě-
ku. Na dlažbě zůstalo ležet třiadvacet 
mrtvých, většinou mladých lidí. Mezi 
nimi byl i  třináctiletý chlapec, který 
pozoroval událost schovaný v koruně 
stromu. Osmdesát lidí bylo zraněno. 
V  následujících dnech bylo město 
obsazeno vojskem. 112 účastníků de-
monstrace bylo zatčeno a vyslýcháno. 
Tuto událost připomíná pomník Jana 
Třísky z roku 1938 „Jeden z nás“ a ná-
zev náměstí Padlých hrdinů. Původ-
ní pomník od Václava Becka z roku 
1918 se nachází na společném hrobě 
obětí na městském hřbitově v Prostě-
jově.
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Informace z města

11. 5. - blok 11 centrum
Komenského – cyklo-

stezka, Komenského, nám. 
T.  G.  Masaryka, Dukelská 
brána, Křižkovského, Lu-
tinovova, Filipcovo nám., 
nám. Sv. Čecha, Demelova, 
Hradební, Kostelní, Úprko-
va, Koželuhova, Křížkovské-
ho, Křížkovského parkoviště, 
Šerhovní (Školní - Dukelská 
brána)

13. 5. - blok 14
Újezd – komunikace SSOK, 

Újezd - O2 – okruh, nám. 

E. Husserla, nám. E. Husserla 
– parkoviště, Sušilova, Sádky, 
Sádky cyklostezka

18. 5. - blok 15
Plumlovská – K. Svolinské-

ho parkoviště Billa - 3 stání 
(mimo 2 stání u Penny a 4 stá-
ní u Billy), A. Slavíčka – parko-
viště + komunikace (K.  Svo-
linského - vjezd k Penny)

20. 5. - blok 16 
Josefa Lady (severní obsluž-

ná), U  Stadionu, U  Stadionu 
– parkoviště, Za Velodromem, 

Valašská, Polišeňského, Haca-
rova, Hacarova – 3 parkoviš-
tě, U  Stadionu – cyklostezka, 
Krapkova (J. Lady – Za ve-
ledromem)

25. 5. - blok 17 
Hanačka, Pod Kosířem, Pa-

lečkova, Bří Čapků, Tyršova 
- Pod Kosířem - cyklostezka 
podél trati, Tyršova, Sportovní 
(Pod Kosířem - Bří Čapků), 
Olympijská, Sportovní - par-
koviště (Pod Kosířem - Bří 
Čapků), Pod Kosířem - par-
koviště 1, Pod Kosířem - par-
koviště 2

27. 5. - blok 18 
Rejskova, Přikrylovo nám. 

(Peršan), Daliborka, Partyzán-
ská, Šafaříkova, Havlíčkova, 
Sladkovského, Sladkovského 
cyklostezka, parkoviště u  bu-
dovy místního nádraží, Olo-
moucká (Šafaříkova-Slad-
kovského) levá strana směr 
z centra

1. 6. - blok 19 
Wolfova, Příční, Strojnická, 

Květná, Sportovní (Pod Ko-
sířem - E. Valenty), Krásná, 
Sadová, Na Výsluní, Za Míst-

ním nádražím (Pod Kosířem – 
sportovní hala), za ul. Květnou

3. 6. - blok 20 
E. Valenty, Veleslavínská, 

sídl. E. Beneše komunikace + 
parkoviště 2 u  ul. Veleslavínské, 
sídl. E.  Beneše komunikace + 
parkoviště 3 u kotelny, sídl. E. Be-
neše komunikace + parkoviště 4 
u Promedica, E. Valenty - zálivka 
– parkoviště, Olomoucká komu-
nikace + chodník (sídl. E. Beneše 
levá strana – včetně kruhového 
objezdu), cyklostezka sídl. E. Be-
neše – po kruhový objezd, V. Ne-
zvala nezpevněná plocha

Provozováním dalšího za-
řízení dojde k  urychlení prací 
při likvidaci plevele touto me-
todou. Tento postup bude také 
využit na dezinfekci a  čištění 
dětských hřišť a městského mo-
biliáře.

Již před časem proběhl test 
a  následné vyhodnocení alter-
nativních metod mechanických 
i  chemických pro likvidaci ple-
vele. Jako vybraný způsob, který 

se má nadále rozšiřovat, byla 
zvolena likvidace plevele horkou 
párou. 

„Společnost FCC Prostě-
jov, s.r.o., proto reagovala na pro-
blematiku likvidace nežádoucích 
plevelů na komunikacích a po-
řídila druhé vozidlo se zaříze-
ním na likvidaci plevele pomocí 
horké tlakové vody,“ informoval 
1.  náměstek primátora Jiří Po-
spíšil.

K zabezpečení efektivního pro-
vozu druhého zařízení budou na-
výšeny finanční prostředky o půl 
milionu korun (včetně DPH). 

„Logicky také dojde k uzavře-
ní dodatku smlouvy se zmíně-
nou společností, a to na rozšíření 
rozsahu činnosti při likvidaci ple-
vele a  čištění mobiliáře horkou 
tlakovou vodou,“ doplnil 1. ná-
městek primátora Jiří Pospíšil. 

 Ilustrační foto: FCC

Informace k  místnímu po-
platku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a  odstraňování 
komunálních odpadů (dále jen 
„poplatek“)

Osvobození a  úlevy od po-
platku na rok 2021

V  únorovém vydání Prostě-
jovských radničních listů jsme 
vás informovali o  sazbě, splat-
nosti a okruhu poplatníků u po-
platku za odpad na rok 2021. 
Nyní uvádíme výčet osvobození 
od placení tohoto poplatku.

Od poplatku je osvobozena 
fyzická osoba přihlášená v obci, 
která je:

umístěna do dětského domova 
pro děti do 3 let věku, školského 
zařízení pro výkon ústavní nebo 
ochranné výchovy nebo školské-
ho zařízení pro preventivně vý-
chovnou péči na základě rozhod-
nutí soudu nebo smlouvy;

umístěna do zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc na 
základě rozhodnutí soudu, na 
žádost obecního úřadu obce s roz-
šířenou působností, zákonného 
zástupce dítěte nebo nezletilého;

umístěna v domově pro osoby 
se zdravotním postižením, domo-
vě pro seniory, domově se zvlášt-
ním režimem nebo chráněném 
bydlení. 

Důkazem tohoto tvrzení je po
tvrzení o  délce pobytu v  daném 
zařízení.

Od poplatku se dále osvobo-
zuje:

poplatník narozený v  pří-
slušném kalendářním roce (toto 
osvobození vzniká automaticky, 
není podmíněno ohlašovací povin
ností);

poplatník po dobu pobytu 
v jiné obci na území České repub-
liky za předpokladu, že v této obci 
platí poplatek nebo úhradu podle 
jiného právního předpisu (tzn. je 
vybírán jinak než z trvalého poby-
tu a z titulu vlastnictví domu, bytu 
a rekreačního objektu bez trvalého 
pobytu). Důkazem tohoto tvrzení 
je např. nájemní smlouva, v níž je 
platba za odpad za danou osobu 
obsažena, doklad o úhradě poplat
ku v dané obci za příslušné období;

poplatník po dobu výkonu 
trestu odnětí svobody nebo poby-

tu ve vyšetřovací vazbě. Důkazem 
tohoto tvrzení je potvrzení o délce 
pobytu v daném zařízení;

poplatník po dobu pobytu 
v azylovém domě, v léčebně dlou-
hodobě nemocných. Důkazem 
tohoto tvrzení je potvrzení o délce 
pobytu v daném zařízení;

poplatník po dobu pobytu 
v  ubytovacím zařízení nacházejí-
cím se na území města Prostějova 
za předpokladu, že hradí náklady 
za svoz odpadů ubytovatel. Toto 
tvrzení musí být uvedeno ve smlou
vě o  ubytování nebo v  potvrzení 
o délce pobytu v daném zařízení;

poplatník, který je umístěn 
ve zdravotnických zařízeních 
(zejména v  nemocnicích nebo 
v jiných prostorách určených pro 
poskytování zdravotních služeb), 
a to nepřetržitě déle než 3 měsíce. 
Důkazem tohoto tvrzení je např. 
potvrzení o délce pobytu v nemoc
nici nebo v jiných prostorách urče
ných pro poskytování zdravotních 
služeb;

poplatník, který je třetím 
a  dalším dítětem ve věku do  16 
let (včetně) žijícím ve společné 
domácnosti alespoň s jedním dal-

ším poplatníkem, který má trvalý 
pobyt ve městě Prostějově. Nárok 
na osvobození je podmíněn bez-
dlužností osvobozovaného dítěte 
a  jeho zákonného zástupce na 
místních poplatcích vůči městu 
Prostějovu ke dni 1. 7. příslušného 
kalendářního roku;

poplatník, který pobý-
vá v  příslušném kalendář-
ním roce nepřetržitě nejméně  
9 měsíců mimo území České re-
publiky. Důkazem tohoto tvrzení 
je např. průkaz zahraničního zdra
votního pojištění – platný v rámci 
EU, zahraniční průkaz totožnosti, 
povolení k  pobytu v  dané zemi, 
potvrzení tamního úřadu o  dél
ce pobytu v  zahraničí, pracovní 
smlouva, potvrzení o odhlášení ze 
zdravotního pojištění v ČR z důvo
du dlouhodobého pobytu v zahra
ničí, vízum, potvrzení o studiu, po
tvrzení o docházce do školy, školky, 
nájemní smlouva apod. Důkazy 
musí osvědčovat pobyt v zahraničí 
v délce nejméně 9 měsíců (nepře-
tržitě) v příslušném kalendářním 
roce;

poplatník, který je vlastníkem 
nebo spoluvlastníkem stavby 

určené k  individuální rekreaci 
nacházející se na území města 
Prostějova, a současně je tento po-
platník hlášen k pobytu ve městě 
Prostějově – toto osvobození vzni
ká automaticky, není podmíněno 
ohlašovací povinností.

Oznámení nároku na osvobo-
zení může správci poplatku podat 
poplatník (v případě jeho nezleti-
losti jeho zákonný zástupce, v pří-
padě omezení svéprávnosti jeho 
ustanovený opatrovník, případně 
osoba zmocněná plnou mocí).

V  případě, že poplatník ne-
splní povinnost ohlásit údaj 
rozhodný pro osvobození nej-
později do 31. 12. 2021, nárok na 
osvobození od tohoto poplatku 
zaniká.

I nadále platí úleva ve výši 108 
Kč pro poplatníka, který v  pří-
slušném kalendářním roce dovr-
ší 65 a více let věku (tzn., že tento 
poplatník zaplatí v roce 2021 částku 
492 Kč - úleva vzniká automaticky, 
není podmíněna ohlašovací po-
vinností).

 Finanční odbor 
 Magistrátu města Prostějova

Bloková čištění města květen/červen 2021

Další vozidlo pro likvidaci plevele pomocí 
horké tlakové vody je k dispozici

Informace k místnímu poplatku za odpady
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INZERCE

Statutární město Prostě-
jov letos opětovně podporu-
je podnikatele, kteří museli 
kvůli covidu uzavřít své pro-
vozovny. Na dary živnost-
níkům a  malým společnos-
tem je určeno 4,5 milionu 
korun, které už rada začala 
na základě došlých žádostí 
rozdělovat. Jak se to projeví 
v rozpočtu města a kolik už 
covid městskou pokladnu 
stál? Na naše otázky odpoví-
dal primátor František Jura.

Je částka 4,5 milionu 
málo, nebo moc?

Město dlouhodobě rozum-
ně hospodaří a  podobnou 
částku rozhodně nepovažu-
jeme za zanedbatelnou. Nic-
méně může pomoci zachránit 
mnoho místních firem, které 
už několik měsíců nemohou 
normálně fungovat. Možná 
je mezi nimi i vaše kadeřnice, 
prodejna obuvi nebo třeba ob-
líbená kavárna. Musejí platit 
nájem, musejí platit zálohy na 
služby a v neposlední řadě po-
třebují z něčeho žít. Ne umíme 
jim pomoci se vším, ale částeč-
ně jim ulevit můžeme.

Město své podnikatele 
potřebuje. Kdyby malé pro-
vozovny zanikly, naši obča-

né by nedostávali služby, na 
které jsou zvyklí, ve městě by 
bylo prázdno. Proto jim po-
máháme, přestože bychom 
nemuseli, žádné nařízení 
nám to neukládá. Ale patří-
me všichni do jedné prostě-

jovské komunity a  musíme 
si v  obtížných chvílích být 
oporou.

Město podnikatele pod-
pořilo už loni. V čem to bylo 
jiné?

Celou dobu postupujeme 
ve shodě s hospodářskou ko-
morou a zároveň se snažíme, 
aby byl systém co nejjed-
nodušší. Loni jsme podni-
katelům využívajícím naše 
prostory odpouštěli nájemné 

a těm ostatním dávali peníze. 
Letos jsme zvolili výhradně 
finanční podporu, je to jed-
nodušší a systém je jednotný.

Kolik už vlastně covid 
městskou pokladnu stál?

Podpora podnikatelům 
pochopitelně tvoří menší 
část nákladů na covid. Ty 
se obecně skládají jednak 
z  peněz, které jsme přímo 
vydali, jednak z neuskuteč-
něných příjmů. K  těm dru-

hým patří například nižší 
výběr správních poplatků 
a  méně peněz z  jízdného 
v  městské hromadné do-
pravě, která po určitý čas 
fungovala zdarma. Pokud 

jde o naše bezprostřední vý-
daje, nakoupili jsme spoustu 
roušek, látky na roušky, dez-
infekci a ochranné pomůcky 
pro naše strážníky. Pracovi-
ště magistrátu jsme vybavili 
ochrannými přepážkami. 
Pomohli jsme také prostě-
jovské nemocnici například 
s  některými mimořádnými 
náklady.

Dá se to přesně vyčíslit?
Prozatím máme vyčísleny 

dopady do rozpočtu roku 
2020, který už je uzavřen. 
Můžeme hovořit o  nákla-
dech přes 23 milionů korun. 
Z  toho 10 milionů jsou ne-
realizované příjmy, zbývají-
cí částku tvoří mimořádné 
výdaje. Jak jsem uvedl už 
v odpovědi na první otázku, 
město dlouhodobě dobře 
hospodaří. Zmíněná částka 
proto rozhodně není malá, 
ale my se s ní vyrovnáme. Je 
to totiž jen jedna miska vah. 
Na té druhé je zdraví našich 
občanů, jejich ekonomické 
přežití a  celkové zvládnutí 
současné situace, které nám 
umožní co nejrychlejší ná-
vrat k  našim normálním ži-
votům. Děláme pro to maxi-
mum a věříme, že se všichni 
už brzy dočkáme.  -red-

Primátor František Jura: 
Účty za covid zvládneme
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Statutární město Prostějov 
spolupracuje od března letoš-
ního roku s Krajským úřadem 
Olomouckého kraje, krajskou 
koordinátorkou očkování a Ne-
mocnicí Prostějov na zajištění 
očkování proti onemocnění co-
videm-19 pro seniory a zdravot-
ně postižené občany žijící v do-
mech s  pečovatelskou službou 
v Prostějově (dále jen „DPS“).

Nemocnice Prostějov, kte-
rá jako zdravotnické zařízení 

provádí očkování v  očkovacím 
centru ve Společenském domě 
v  Prostějově, vyčlenila termíny 
pro očkování obyvatel žijících 
v  DPS ve dnech od 13.–16. 4. 
2021. Zájem o očkování projevi-
lo celkem 92 osob.

„Sociální pracovníci Odbo-
ru sociálních věcí Magistrátu 
města Prostějova spolupracovali 
nejprve při zjišťování zájmu oby-
vatel žijících v DPS o očkování. 
Následně pak přihlášeným zá-

jemcům poskytovali potřebné 
informace a  byli nápomocni 
s administrativními úkony před 
samotným očkováním,“ vysvět-
lila náměstkyně primátora Alena 
Rašková. 

Pro zájemce o  očkování, 
kteří měli zejména ze zdravot-
ních důvodů problém se do 
očkovacího centra dostavit, byla 
ze strany statutárního města 
Prostějova zajištěna bezplatná 
doprava autobusy FTL. -osv-

Zatímco jiná města, a dokon-
ce i některé kraje kvůli nedostat-
ku peněz musejí výrazně ome-
zovat nebo dokonce zastavovat 
investiční akce, město Prostějov 
si díky zdravým financím může 
dovolit další rozvoj a zlepšová-
ní podmínek pro život svých 
obyvatel. Jaké investice už běží 
a co dalšího má radnice v plánu, 
vysvětluje náměstek primátora 
Jiří Rozehnal.

Jaké investiční akce letos 
město finančně podpoří?

Je to především severní ob-
chvat, přesněji řečeno naše spo-
luúčast na něm. Je to klíčová in-
vestice pro naše město a důležitá 
akce pro celý Olomoucký kraj. 
I  když Prostějov není investo-

rem samotné komunikace, řada 
nákladů jde takzvaně „za námi“. 
Ale budou to dobře investované 
peníze, které povedou k  větší 
bezpečnosti i  zlepšení životního 
prostředí. Tranzitní doprava patří 
na obchvaty, a nikoliv do obyd-
lených oblastí, nebo dokonce do 
center měst.

Dále odstartovala rekon-
strukce Vrahovické ulice. Také 
v  tomto případě se o  náklady 
dělíme s  Olomouckým krajem. 
Je to podobný model jako v pří-
padě Plumlovské ulice, jejíž re-
konstrukci už máme za sebou. 
Vrahovická již opravu nutně 
potřebovala, takže zahájení prací 
vítám.

Má město v  plánu nějakou 
další dopravní stavbu?

Letos ještě opravíme most 
přes dálnici D46 v Žešově. Jeho 
stav si to vyžaduje a nám se na 
investici ve výši 11 milionů korun 
podařilo získat dotace Státního 
fondu dopravní infrastruktury ve 
výši 10 milionů korun. V tomto 
případě zkoordinujeme postup 
oprav s pracemi na prostějovské 

estakádě, abychom co nejméně 
zkomplikovali provoz na této 
komunikaci. Dále máme v plánu 
investovat do cyklostezky v ulici 
Pod Kosířem a do několika no-
vých přechodů pro chodce.

Jak hodnotíte investice do 
sportovních zařízení?

Finišujeme s  novou tělocvič-
nou na Vápenici. Za 33 milionů 
korun zde vznikla opravdu dů-
stojná hala pro více sportů, která 
bude mnoho desetiletí sloužit 
svému účelu. Pracuje se na kolau-
daci a brzy bude předána k uží-
vání. Ohlasy z terénu jsou velmi 
pozitivní, to nám samozřejmě 
dělá radost.

Hodně se mluvilo o  multi-
funkčním domě pro hokejovou 
mládež, v tomto případě předpo-

kládáme zahájení provozu zhru-
ba v  polovině roku. Je to velká 
investice za zhruba 90 milionů 
korun, která pozvedne péči o ho-
kejové talenty a pomůže i vyzna-
vačům dalších sportů.

Máme v úmyslu opravit také 
obě tělocvičny ZŠ Valenty. Do 
větší se pustíme ještě letos, menší 
si necháme na příští rok. Na ZŠ 
Jana Železného napřesrok vybu-
dujeme také běžecký tunel, na 
jehož projektu se už pracuje.

Bude se pokračovat v regeneraci 
sídlišť? A co investice v příspěvko
vých organizacích města? Těmto 
tématům se společně s náměstkem 
primátora Jiřím Rozehnalem bu
deme věnovat v  příštím vydání 
Prostějovských radničních listů.

Dopravci FTL – First 
Transport Lines, a.s., a ARRI-
VA MORAVA a.s., ve spolu-
práci s  městem Prostějovem 

opět připravili pro léto 2021 
tradiční linky cyklobusů. 

Provoz cyklobusů je pouze 
o  víkendech a  svátcích, a  to 

v  období  od 17. 4. do 28. 9. 
2021 (Provoz cyklobusu může 
být omezen dle protiepidemio
logických opatření vlády ČR – 

aktuální informace o  omezení 
budou k dispozici na webových 
stránkách www.ftl.cz). 

  „Věříme, že počasí ukáže 
svoji vlídnou tvář a umožní, 
stejně tak jako vládní co-
ronavirová opatření lidem 
cestovat, sportovat a  uží-
vat si volných chvil. Po tak 
dlouhé době omezení si to 
všichni zaslouží. Tedy pře-

ji všem šťastnou cestu při 
objevování našeho regio-
nu,“ usmívá se náměstkyně 
primátora Alena Rašková. 
V  případě vysokého zájmu 
o přepravu jízdních kol pro-
síme cestující o  toleranci 
případného zpoždění spojů. 
Bezpečná manipulace s  va-
šimi koly potřebuje svůj čas. 

 -kaa-

Očkování seniorů a zdravotně postižených občanů 
žijících v domech s pečovatelskou službou

Cyklobusy zahájily své víkendové jízdy

Cyklobus Prostějov – Protivanov
Linka 780434   Prostějov – Buková – Protivanov:

v soboty i v neděle a státní svátky
Linka 780432   Prostějov – Protivanov – Boskovice:

v neděli 2 spoje 

Sobota
PV – Protivanov:  755, 1245

Protivanov – PV:  1115, 1550

Neděle a státem uznané svátky
PV – Protivanov:  755, 1135, 1430

Protivanov – PV:  900, 1550

Buková – PV: 1235

Jiří Rozehnal: Investice do rozvoje města letos pokračují
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Ta je smluvně ošetřena 
s  firmou FCC Prostějov, 
s.r.o. Nyní dochází k rozšíře-
ní podmínek smlouvy.

Nové a  nové záhony kvě-
tin, městských lučních po-
rostů, péče o veřejnou zeleň, 
dětská hřiště, sportoviště, 
mobiliáře a  botanickou za-
hradu – to je výčet smluv-
ních oblastí, které obsahuje 
veřejná zakázka s  firmou 
FCC Prostějov, s.r.o. Radní 
nyní schválili její rozšíření.

„Dodatkem ke smlouvě za-
jistíme péči o nově vzniklá mís-
ta se zelení a květinami. Kon-
krétně se bude jednat o  péči 
o okrasnou zeleň, o letničkové 
záhony v  centru města,“ uve-
dl 1. náměstek primátora Jiří 
Pospíšil a dodal, že změna má 
hodnotu 288 tisíc korun  bez 
DPH  ročně  (původní hodnota 
závazku smlouvy je 26,79 mili
onu korun bez DPH/rok).

 Ilustrační foto: MMPv
 -kaa-

Rozrůstající se plochy zeleně potřebují širší péči

Město Prostějov připravilo 
další turistický okruh vhod-
ný nejen pro komentované 
prohlídky, ale zejména pro 
individuální procházku měs-
tem. Okruh nese název Po 
stopách Jano Köhlera a je za-
měřen jak na sgrafita v exte-
riéru, tak i výzdobu interiérů 
prostějovských kostelů.

„Jsem nesmírně ráda, že se 
nám podařilo připravit další 
zajímavý okruh nejen pro tu-
risty, ale i pro místní, protože 
často chodíme kolem domů 
na náměstí, aniž bychom si 
všimli, jak zajímavá je jejich 
výzdoba a  jakou vlastně mají 
historii. Sgrafit si většinou 

všimneme jen na fasádě zám-
ku na Pernštýnském náměstí, 
ale domů se sgrafity je v Pros-
tějově více. Třeba úžasný dům 
známý jako Hanačka. Stejně 
jako je i  více stop tohoto vý-
razného umělce v našem měs-
tě. A vlastně nejen v exteriéru; 
stopy Jano Köhlera nalezneme 
v  kostele Povýšení sv. Kříže 
nebo v kostele Sv. Cyrila a Me-
toděje,“ říká náměstkyně pri-
mátora Milada Sokolová.

Okruh Po stopách Jano 
Köhlera zahrnuje 10 zastavení 
od Součkova domu (Hanačky) 

přes zámek na Pernštýnském 
náměstí, dům U Tří zajíců na 
Perštýnském náměstí, dům 
U Zlaté studny na náměstí T. G. 
Masaryka, dále Vrlův nájemní 
dům na náměstí E. Husserla, 
interiér kostela Povýšení sv. 
Kříže a kostela Sv. Cyrila a Me-
toděje. Na náměstí T. G. Ma-
saryka nalezneme Köhlerovy 
stopy ještě na domě U Měsíč-
ka. Také na městském hřbi-
tově za Brněnskou ulicí jsou 
umělecká díla Jano Köhlera, 
a  to konkrétně náhrobek na 
hrobce rodiny Součkových 

a  náhrobek na hrobě Karla 
Dostála–Lutinova. 

Letáček s  mapkou a  foto-
grafiemi okruhu Po stopách 
Jano Köhlera si zájemci mo-
hou stáhnout na webu města 
Prostějova v  sekci Volný čas 
Ke stažení - Prostějov (pro-
stejov.eu).

Inspirací pro vytvoření in-
dividuálního prohlídkového 
okruhu Po stopách Jano Köhle-
ra bylo vydání knihy Jano 
Köhler, kterou zpracoval pros-
tějovský historik Karel Kavička 
a která vyšla za podpory města 
Prostějova a  Olomouckého 
kraje v roce 2018.  -jg-

Po stopách Jano Köhlera

*    9. 2. 1873 Brno
+ 20. 1. 1941 Brno
Jeho životní a  profesní příběh 

je příběhem polovičního sirotka, 
který se obětavostí své matky, se
stry Růženy, tety Marie a vlastní 
pílí vypracoval na významného 
umělce.

Narodil se ve smíšeném čes
koněmeckém manželství. Otec 
Johann Köhler byl kočím Městské 
dráhy v Brně a brzy po narození 
syna zemřel. Matka Růžena Jež
ková pocházející z Nenkovic u Ky
jova byla posluhovačkou v brněn
ských měšťanských domácnostech. 
Už od dětství rád kreslil, proto po 
maturitě na gymnáziu pokračoval 
ve studiích na Uměleckoprůmyslo

vé škole v Praze (maturita 1897). 
V  roce 1900 absolvoval Aka

demii výtvarných umění jako 
žák profesora Františka Ženíška. 
V době studií ho výrazně ovlivnil 
architekt Kamil Hilbert, se kterým 
spolupracoval na výzdobě fasád 
domů v  Lounech. Po studiích se 
usadil v  Nenkovicích a  od roku 
1926 ve Strážovicích u  Kyjova. 
Zde žil s rodinou až do smrti.

Akademický malíř Jano Köhler 
byl významným umělcem v  ob
lasti moravského lidového umění, 
v  technice ornamentu a v oboru 
fresky a  sgrafita. Byl označován 
jako „malíř chrámů“, ale podílel 
se také na výzdobě profánních 
budov. Byl vynikajícím grafikem 

a  ilustrátorem. Vytvořil vlastní 
ozdobné písmo a iniciály. Jeho díla 
můžeme zhlédnout na různých 
místech Čech a Moravy, například 
v Olomouci a na Svatém Hostýně. 

Nejvíce děl však vytvořil 
v Prostějově. Našel zde celoživot
ní přátele. Patřila mezi ně rodina 
stavitele Václava Součka a farář, 
spisovatel, překladatel a  vůdčí 
osobnost Katolické moderny 
Karel DostálLutinov. Byl jeho 
mecenášem a  podporovatelem. 
Zadával mu také zakázky na 
ilustrace do časopisů Nový život 
a Archa, knih, básnických sbírek 
a  obrázků svatých a  pohlednic 
pro družstvo Ikonia.

 Hana Bartková

Jano Köhler
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Od prvního dubnového 
dne budou moci obyvatelé 
města využívat novou digitální 
podobu úřední desky.

Úřední deska s  papírovými 
dokumenty, kterou lidé najdou 
vedle magistrátní budovy ve 
Školní ulici, se od 1. 4. 2021 
stává v  Prostějově minulostí. 
Informace budou občanům, 
v souladu s platnou legislativou, 
poskytovány skrze desku 
digitální. 

„Zhruba již dva měsíce zde 
máme zřízenou vedle fyzické 
úřední desky i její digitální ver-
zi v  podobě dotykové tabule. 
Písemnosti se doposud vy-
věšovaly na obě úřední desky 
a  současně na úřední desku 

elektronickou na webu města. 
Od měsíce dubna dochází ke 
změně a využívat budeme pou-
ze desku digitální (úřední deska 
elektronickou na webu města 
zůstává v platnosti),“ uvedl pri-
mátor František Jura.

Obsluha digitální desky je 
uživatelsky velmi jednodu-
chá, ovládání je intuitivní a  je 
přizpůsobeno také invalidním 
osobám.

„Deska obsahuje speciální in-
validní režim, který promítá text 
pouze do spodní části obrazov-
ky tak, aby byl viditelný osobám 
s omezenou hybností. Všechny 
dokumenty jsou zobrazitelné 
po „rozliknutí“ položky „Do-
kumenty z  úřední desky“, kdy 

se zobrazí seznam veškerých 
dokumentů vyvěšených na 
úřední desce, případně lze dal-
ším kliknutím zvolit dokumen-
ty pouze z příslušného odboru 
úřadu. Lze tedy konstatovat, že 
dokument je zobrazitelný po 
minimálním počtu vyhledáva-
cích úkonů,“ popsal primátor 
František Jura. 

Digitalizace desky přináší 
prokazatelné výhody

Čitelnost je zaručena za 
každého počasí, na rozdíl od 
fyzické úřední desky, která 
má sníženou čitelnost vlivem 
počasí. Dále je zde možnost 
vyvěsit dokument bez omezení 
počtu stran či velikosti včetně 
mapových příloh.

„Digitální úřední deska je 
odolná vůči pětiminutovému 
výpadku elektrického proudu, 

kdy ji takzvaně jistí náhradní ag-
regát, ke kterému je připojena. 
Deska má úpravu „antivandal“, 
je odolná proti povětrnostním 
vlivům a schopná pracovat mi-
nimálně v  teplotách minus 25  
až plus 40 °C. Má i prachový filtr 
a topný či ventilační systém. Je 
ovladatelná i v rukavicích,“ do-
plnil informace primátor Pros-
tějova František Jura.

Nad rámec digitální úřední 
desky je na hlavní budově ma-
gistrátu na nám. T. G. Masaryka, 
vedle Turistického informač-
ního centra, umístěn kiosek, ve 
kterém je dostupná k  náhledu 
úřední deska z webových strá-
nek města. -kaa-

 Ilustrační foto: MMPv

Fyzická úřední deska bude plně nahrazena deskou digitální

Zastupitelé budou rozho-
dovat o  doporučení radních 
podpořit sportovní oblast 
dotacemi.

Již před časem Zastupitel-
stvo města Prostějova na svém 
zasedání schválilo  „Program 
na podporu pořádání jedno-

rázových sportovních akcí 
v roce 2021 z rozpočtu statu-
tárního města Prostějova“.

„V  rámci návrhu byly pro 
tento dotační program schvá-
leny finančních prostředky ve 
výši 2,55 milionu korun a  do 
dotačních titulů:

- dotační titul 1 „Podpo-
ra pořádání jednorázových 
sportovních akcí s  doložením 
finanční spoluúčasti žadatele“ 

- dotační titul 2 „Podpora 
pořádání jednorázových spor-
tovních akcí bez doložení fi-
nanční spoluúčasti žadatele“

„Pro dotační titul 1 byla alo-
kována celková částka ve výši 
1,7 milionu korun a na 1. kolo 
připadne 80  procent celkové 
částky, což je 1,36 milionu ko-
run. Ve stanoveném  termínu 
jsme přijali celkem 8 žádostí, 
kterými se zabývala Komise 
sportovní Rady města Prostějo-
va, přičemž hodnocení žádostí 
probíhalo formou per rollam,“ 
uvedl náměstek primátora pro 
sportovní oblast Jan Krchňavý 
a doplnil informace ke druhé-
mu dotačnímu titulu:

Pro dotační titul 2 byla alo-
kována částka 850 tisíc korun. 
Na 1. kolo připadlo 80 procent 
celkové částky, tj. 680 tisíc ko-
run. Ve stanoveném  termínu 
jsme dostali a  přijali celkem 
10 žádostí. Jedna byla před pro-
jednáváním stornována, takže 

bylo hodnoceno jen 9 žádos-
tí. Projednala je opět Komise 
sportovní Rady města Prostě-
jova, přičemž hodnocení žá-
dostí probíhalo znovu formou 
per rollam,“ uzavřel informace 
o  finanční podpoře náměstek 
primátora Krchňavý. -red-

Město podpoří oblast sportu

Botanická zahrada Petra Al-
brechta na Lidické ulici se opět 
otevřela návštěvníkům. Své 
příznivce láká k návštěvě plnou 
náručí květů jara. Samozřej-
mostí je široká paleta jarních 
cibulovin – narcisů, hyacintů 
a tulipánů. Doplňují je rozkvet-
lé šácholany neboli magnolie, 

kterých v  zahradě roste hned 
několik druhů. A  v  neposled-
ní řadě jsou jarním lákadlem 
zástupci domácí flóry, rostliny 
jarního aspektu listnatých lesů.

A co to vlastně ten jarní aspekt 
je? Řadíme sem rostliny, jejichž 

život se odehrává před vyraše-
ním listů stromů, pod kterými 
rostou. Právě v jarním období je 
totiž v  lese spousta světla, které 
mohou tyto rostliny využít. Až 
se na stromech objeví listí, zase 
pomalinku zmizí. Nejbohatší 

bývá jarní aspekt v  lužních le-
sích. Řadíme sem třeba sasanku 
hajní se sněhobílými květy, mod-
ře kvetoucí jaterník podléšku, 
zářivě žlutou orsej jarní nebo 
dymnivky, které jsou oblíbenou 
zastávkou včel a čmeláků. 

Přijďte se přesvědčit o  kráse 
jarních květin na vlastní oči!

Otevírací doba:
květen - září

pondělí - zavřeno
úterý- pátek 8.00-18.00 hod.

sobota 10.00-16.00 hod.
říjen - duben

pondělí–pátek 8.00-15.00 hod.
Telefon:

582 351 434
Botanická zahrada 

Petra Albrechta
Lidická 2, 796 01 Prostějov
Aktuální informace najdete 

na facebooku: https://www.face-
book.com/botanickazahrada-
prostejov

 Libor Marčan

V botanické zahradě kvetou magnolie, narcisy, 
tulipány i rostliny jarního aspektu
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Městské budovy postupně pře-
chází na ekologickou politiku. Po 
Sportcentru a  budově magistrátu 
ve Školní ulici je na řadě objekt 
mateřinky na Husově náměstí. 

Budovu školky čekají opravy sociá-
lek a to je ten nejvhodnější čas k eko-
logickým úpravám. V  projektové do-
kumentaci je proto zpracováno využití 
dešťové vody pro splachování toalet.

„Vody je stále nedostatek, 
a proto postupně u městských bu-
dov zavádíme opatření, která by 
této situaci čelila. Zmíněný pro-
jekt řeší možnost likvidace sráž-
kových vod ze střechy školky, a to 
částečně formou využití ke spla-
chování toalet a k zálivce trávníku 
mezi školními pavilony a  částeč-
ně formou vsakování. V podzemí 

vybudujeme akumulační nádrž 
a  opravíme vnitřní rozvody ka-
nalizace a  vodoinstalace v  objek-
tu pavilonu A2 mateřské školky,“ 
nastínil budoucí práce primátor 
František Jura.

Celkové náklady projektu jsou 
stanoveny ve výši 4,1 milionu korun 
(vč. DPH) a  realizace projektu má 
proběhnout v letošním roce.

„Pochopitelně využijeme mož-
nost šance na získání dotační pod-
pory z operačního programu Život-
ní prostředí, která je poskytována 
až do výše 85 procent uznatelných 
výdajů projektu. To znamená, že 
v předpokladu uznatelnosti nákladů 
by případná dotace mohla činit až 
téměř 2,8 milionu korun,“ vyčíslil 
primátor František Jura.  -kaa-

Blíží se jaro a s ním práce na na-
šich zahradách a  v  sadech. Odpad 
z  nich by neměl končit v  běžných 
popelnicích na komunální odpad, 
ale v  hnědých popelnicích na bio-
odpad. Sběr bioodpadu byl v  na-
šem městě zaveden v  roce 2011 
a  do dnešní doby bylo občanům 
zapůjčeno celkem 700 ks kompo-
stérů a 2 093 ks nádob na ukládání 
bioodpadu. Svoz nádob probíhá 
celoročně, jednou za 14 dní v pátek 
(polovina města v  lichý a  polovi-
na v sudý týden). Jde o vytříděnou 
složku komunálního odpadu, tu-
díž je jeho svoz a likvidace součástí 
místního poplatku. Nic navíc ob-
čan neplatí.

Další nákup nádob na bioodpad 
bohužel město v dohledné době ne-
plánuje. Občan, který má zájem třídit 
bioodpad, si může nádoby zakoupit 
sám. Jejich počet na domácnost není 
nijak omezen. Zakoupit všechny 
typy a velikosti může např. u svozové 
společnosti. Je nutno dbát na to, aby 
nádoba byla opravdu určena na svoz 
bioodpadu (měla rošt, větrací otvory, 
atd.). Zakoupenou nádobu je třeba 

nahlásit ke svozu na svozové spo-
lečnosti FCC Prostějov, s.r.o., u pana 
Zdenka Rybky – mob. 737 242 157, 
e-mail zdenek.rybka@fcc-group.cz. 
Na něho se občané mohou obracet 
i  s  dotazy ke svozu odpadu (nevy-
vezené nádoby, poškozené nádoby 
atd.).

Problematický je v  našem městě 
svoz bioodpadu z  kontejnerů o  ob-
jemu 770 l a  u  nově instalovaných 
polopodzemních kontejnerů. Ne-
ukáznění obyvatelé sídlišť často ná-
doby využívají k ukládání směsného 
komunálního odpadu, který do bio 
nádob nepatří, a  tím znehodnocují 
odpovědné chování ostatních oby-
vatel, kteří poctivě bioodpad třídí. 
Tento odpad je potom bohužel nutné 
svážet a ukládat jako směsný komu-
nální odpad a končí na skládce nebo 
ve spalovně v Brně. Tímto bychom 
proto chtěli důrazně apelovat na 
obyvatele, aby do bio nádob skuteč-
ně ukládali pouze odpad, který tam 
patří, tedy biologicky rozložitelný.

Zejména upozorňujeme občany, 
ať bioodpad neukládají do popelnic 
v igelitových pytlích!

Co ukládat do bio nádob? 
Do bio nádob patří tráva, drny, 

listí, jehličí, zbytky rostlin, kořeny 
a  listy zeleniny, shrabky ze záhonů 
a  trávníků, zemina z  květináčů, od-
pad z řezu keřů i stromů (nastříhaný 
či štěpkovaný), kusové dřevo včetně 
přirostlé kůry, nepřirostlá kůra, seno, 
sláma, piliny, zbytky zeleniny, ovoce, 
odpad z kuchyně rostlinného půvo-
du, spadané ovoce (prokládat trávou 
a řezem z keřů).

Objemné kusy bioodpadu (velké 
větve, pařezy, keře atd.) lze odklá-
dat bezplatně na sběrných dvo-
rech.

Co do bio nádob nepatří?
Tekuté zbytky jídel, oleje, od-

pad z kuchyně živočišného půvo-
du, maso, kosti, uhynulá zvířata, 
biologicky nerozložitelné a  jiné 
odpady. 

 Děkujeme občanům města 
 Prostějova, že třídí odpad! 

Již několikrát jsme informovali 
o  snaze města Prostějova vytvořit 
zelený pás v jeho jižní části, který by 
sloužil k zachycení polétavého prachu. 
Nyní budou zastupitelé rozhodovat 
o návrhu radních na odkupy pozem-
ků nutných pro vznik tohoto pásu.

„Navrhujeme výkup pozemků 
v celkové výměře 4753 m2. Problema-
tiku výkupu pozemků pro zelený pás 
na jihu města řešíme již nějaký čas, 
konkrétně od ledna 2019,“ nastínil 
1.  náměstek primátora Jiří Pospíšil. 
Jak uvedl, na dané území, které má 
přes 30 hektarů, byla již zpracována 
územní studie. 

„Následně došlo ke zpřesnění vý-
stupů této studie se zmenšením plo-

chy potřebných pozemků na 12 ha 
a rozdělením návrhu realizace výku-
pů pozemků do tří etap. Odbor sprá-
vy a  údržby majetku města oslovil 
všechny vlastníky a  nyní jednotlivé 
případy postupně řeší, jedná o výku-
pu jednotlivých pozemků,“ dodal Jiří 
Pospíšil.

Řešené území je přibližně 
ohraničeno ze západu ulicí 
Čechovická, z  východu ulicí Brněn-
ská, v  šířce pásu ohraničeného ulicí 
Jaroslava Kaštila až po ulici Za Určic-
kou. V tomto území je dotčeno cca 60 
pozemků různých vlastníků v  katas-
trálních územích Prostějov, Krasice 
a Čechovice u Prostějova. 

 -kaa-

Ani kapka dešťové vody nepůjde nazmar 

Odpad ze zahrad patří do bio popelnic 
nebo na sběrné dvory
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Výkupy pozemků pro 
takzvaný „Jižní prstenec“
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Díky svým obyvatelům se 
město Prostějov může v roce 
2020 pochlubit sběrem sta-
rého elektra určeného ke 
zpětnému odběru a  recyk-
laci o  hmotnosti 172,16 t. 
Na každého obyvatele tak 
připadá 3,94 kg vysloužilých 
spotřebičů. Byla tím uspoře-

na spotřeba elektřiny a pro-
dukce skleníkových plynů, 
celosvětově omezena těžba 
ropy a železné rudy a recyk-
lací se pokryla i část dodávek 
mědi nebo hliníku pro prů-
myslovou výrobu.

Konkrétní přínos oby-
vatel vyčísluje Osvědčení 

o podílu na zlepšení životní-
ho prostředí, které na zákla-
dě dosažených výsledků vy-
stavil kolektivní systém pro 
sběr a recyklaci vysloužilých 
spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z  něj, že díky 
obyvatelům došlo za rok 
2020 k  úspoře produkce 
CO2 o  2  054,53 tuny. Víte 
kolik smrků pohltí stejné 
množství CO2? 791 ks

Nebylo nutné vytěžit 
100 931,49 litru ropy.  Před-
stavte si, že z tohoto množ-
ství se pokryje spotřeba 
pohonných hmot auta např. 
na cestu z Prahy do Brna po 
dálnici D1, a to 3775krát.

Došlo také k  úspoře 
1  039  008,99 kWh energie. 
Asi stejné množství, jako 
kdybychom spustili cyklus 
myčky nádobí 1 039 009 krát.

Podařilo se recyklovat 
99  028,53 kg železa. Toto 
množství recyklovaného 
železa by bylo možné použít 
pro výrobu 4059 ks nových 
praček, bez nutnosti těžby 
železné rudy.

Recyklací vysbíraných 
spotřebičů se podařilo zís-
kat 3  495,30 kg mědi, což 
by postačilo pro ražbu 621 
387 1€ mincí nebo 4317,86 
kg hliníku, který by stačil na 
výrobu 287 858 plechovek 
o objemu 0,33 l. -OSÚMM-

Projekt dětí 3. A  a  jejich 
kamarádů z 5. C spolu s p. 
uč. Kopeckou a  p. uč. Hei-
nischovou.

 A o co šlo?
Na začátku to byla myš-

lenka o  pomoci, o  empatii, 
o  skutcích a  jejich naplnění. 
Děti se pro projekt velmi 
nadchly. Pekly, vařily, zdobi-
ly, vyráběly, psaly diplomy, 
vzkazy, malovaly… Ono sta-
čí jen málo, abychom udělali 
svět zase o trošku lepší.

Našim třeťákům a  páťá-
kům se to povedlo. Mysleli 
na druhé. Na ty v první li-
nii, kteří se starají o  naše 
zdraví a naše životy. Zamys-

leli se nad sílou jedince, nad 
sílou pozitivního myšlení, 
nad významem spojení 
slov „od empatie k  činům“. 
Uvědomili si, jak je důleži-
té pomáhat. Plnili pracovní 
listy, vyrobili strom Vzka-
zovníček, povídali si o tom, 
co vše dokáže laskavost. 
Abstraktní slovo, které tolik 
znamená! 

Odměnou jim byly úsmě-
vy zdravotníků prostějovské 
nemocnice a  jejich velké 
díky. Bylo to krásné odpo-
ledne. Plné emocí a  dojetí. 
I na slzičky došlo… Ale byly 
to slzy štěstí, že nám skutek 
neutek.  Dalibor Ovečka

Budova na dětském do-
pravním hřišti získá nad-
stavbu za šest milionů ko-
run.

„Oslovil nás ředitel Sport-
centra – DDM s  požadav-
kem na rozšíření objektu 
dětského dopravního hřiště. 
O  hřiště je stále větší zá-
jem a rozšíření je potřebné. 
Předpokládáme, že v  rámci 
nástavby bychom se také 
zabývali otázkou vsakování 
vody a  použitím fotovoltai-
ky,“ říká náměstek primáto-
ra pro rozvoj a investice Jiří 
Rozehnal.

Jak dodal, nadstavbu by 
finančně mohla podpořit 
dotace z Olomouckého kraje. 

„Olomoucký kraj každo-
ročně vypisuje dotační pro-
gram na podporu dětských 
dopravních hřišť. V letošním 
roce je vypsán program Pod-

pora výstavby, obnovy a vy-
bavení dětských dopravních 
hřišť 2021. Statutární město 
Prostějov již do této výzvy 
předkládá žádost o dotaci na 
rozšíření vybavení dopravní-
ho hřiště a  vybudování pří-
střešku,“ upřesňuje náměs-
tek Rozehnal s tím, že odbor 
rozvoje a  investic již dokon-
čil výběrové řízení (pomocí 
systému „TenderArena“) na 
projektovou dokumentaci 
k této investiční akci. 

„Obdrželi jsme celkem 
šest nabídek. Nejlepší na-
bídku předložila společnost 
PassiveArchitecture s.r.o., 
Uherský Brod. Ta však po 
obdržení výsledků výběro-
vého řízení odstoupila. Další 
v  pořadí se umístila spo-
lečnost TOLZA, spol. s  r.o., 
Brno-Tuřany,“ uzavřel téma 
náměstek Rozehnal. -kaa-

Prvním krokem k  nové 
vizáži plochy před budovou 
je zadání projektové doku-
mentace pro územní roz-
hodnutí a stavební povolení 
formou výzvy jednomu zá-
jemci, a to společnosti 2 arch 
s.r.o., Prostějov.

„Na akci pracujeme již od 
roku 2020, kdy odbor rozvo-
je a investic nechal zpracovat 
projektovou dokumentaci 
pro společné povolení na 
úpravu prostoru před budo-
vou Sportcentra,“ nastínil 
první kroky náměstek primá-
tora Jiří Rozehnal. Prostory 
mají například nově nabíd-

nout úpravu zeleně, nové 
zadláždění tak, aby vzniklo 
více prostoru pro kulturně 
sportovní aktivity.

„Záměrem projektové 
dokumentace je vybudovat 
nový nástupní prostor do 
sportovní haly. Současné ře-
šení neodpovídá hale tohoto 
využití a počtu návštěvníků. 
Při sportovních akcích není 
možnost rozptylu a  shro-
máždění. Také není jedno-
značně patrné místo vstu-
pu. Plocha slouží nyní také 
jako parkovací, skladovací 
a  příjezdová. Základní my-
šlenkou návrhu je plochu 

otevřít, odstranit všechny 
rušivé funkce, umožnit jed-
noznačný čitelný nástupní 
prostor, který bude také jako 
shromažďovací a vytvořit tak 
veřejný parter se zelení a mo-
biliářem,“ popsal budoucí 
vzezření venkovních prostor 
náměstek Rozehnal. 

Cena stanovená rozpočtem 
pro novou venkovní plochu 
Sportcentra je odhadována na 
cca 17 milionů korun (včetně 
DPH). Na zpracování projek-
tové dokumentace společnost 
2 arch s.r.o. předložila ceno-
vou nabídku ve výši 353.320,-
- Kč (včetně DPH).  -kaa-

Jak jsme se v roce 2020 
podíleli na ochraně 

životního prostředí?

Ing. Roman Tvrzník
předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.

MĚSTO PROSTĚJOV
2020 172 160

2 054,53

100 931,49

1 039 008,99

791

3 775

1 039 009

99 028,53

4 059

3 495,30

621 387

4 317,86

287 858

12.03.2021

Kdo má sílu, pomáhá! 
ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov

Město plánuje nadstavbu 
budovy dětského 
dopravního hřiště

Prostranství před budovou 
Sportcentra bude v nové
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Jedny z nejmodernějších 
operačních sálů v  Čes-
ké  republice získala díky 
náročné, tři měsíce dlouhé 
rekonstrukci Nemocnice 
AGEL Prostějov. Moderni-
zace, která byla v minulých 
dnech úspěšně dokončena, 
si vyžádala investici ve výši 
přesahující 90 milionů ko-
run a  zdejšímu personálu 
umožní využívat nejmo-
dernější trendy současné 
medicíny. 

Rekonstrukce byla zaháje-
na v době sílící koronavirové 
epidemie na začátku letošní-
ho roku. „Ještě před samot
ným zahájením stavby jsme 
měli obavy, jak všechny práce 
v době řádící epidemie zvlád
neme zkoordinovat. Nakonec 
se díky vládou nařízenému 
útlumu operativy ukázalo 
toto období jako dobrá vol
ba. I  přesto byla koordinace 
veškerých činností velmi ná
ročná a  vyžádala si vysoké 
osobní nasazení zdejšího 
personálu,“ uvádí předseda 
představenstva společnosti 
AGEL Středomoravská ne-
mocniční MUDr. Jiří Šev-
čík a upřesňuje, že stavební 
práce si vyžádaly investici ve 
výši 25 milionů korun. Dal-
ších 65 milionů korun pak 
směřovalo do nákupu vyba-
vení a přístrojů. Celý projekt 
byl financován z  podpory 
dotačního programu IROP 
Výzvy č. 31 Zvýšení kvality 
návazné péče.

Akutní operativa se v prv-
ním čtvrtletí v  prostějovské 

nemocnici z  důvodu prací 
zcela přesunula z  pěti ope-
račních sálů do dvou tzv. zá-
krokových sálů nacházejících 
se v  prostorách chirurgické 
ambulance. Pro covid pozi-
tivní pacienty měla nemoc-
nice vyčleněn další speciální 
sál v  budově ORL oddělení. 
„Díky vládnímu zákazu pro
vádět plánované výkony klesl 
celkový počet operací až o tři 
čtvrtiny. I přesto jsme během 
prvního čtvrtletí odoperovali 
stovky pacientů s  akutními 
potížemi, za nás chirurgy se 
jednalo nejčastěji o  řešení 
všech typů náhlých příhod 
břišních. U  covidových paci
entů je dominantním zákro
kem provedení tracheosto
mie, tedy umělého vyústění 
dýchacích cest na krku,“ při-
bližuje primář centrálních 
operačních sálů a  chirurg 
Nemocnice AGEL Prostějov 
MUDr. Jiří Šťastný. 

Unikátní 
antibakteriální 

obklady a high-tech 
vybavení  

Díky modernizaci, kte-
rou prostějovské operační 
sály prošly po 17 letech 
provozu, budou mít zdejší 
odborníci k  dispozici nej-
modernější vybavení odrá-
žející trendy současné me-
dicíny. Dispozičně zůstalo 
všech pět sálů v  původním 
stavu, nové jsou ale rozvody 
medicinálních plynů, elek-
třiny, klimatizační jednotky 
či LED osvětlení. Unikát-
ní je antibakteriál ní sklo, 
kterým je obložen jeden ze 
sálů a celá jedna stěna „čis-
té“ chodby. „Díky speciální
mu sklu už nebudeme muset 
malovat stěny. Jeho hlavní 
přínos však spočívá v  elimi
naci mikroorganismů. Na 

operačním sále se tak vý
znamně sníží pravděpodob
nost vzniku perioperačních 
infekcí,“ vysvětluje primář 
Šťastný. 

Operační sály jsou nyní 
plně digitální, což jednak 
zvýší kvalitu poskytova-
né péče a  zároveň umožní 
využívat nejmodernějších 
trendů v  komunikaci, a  to 
jak v  rámci prostějovské 
nemocnice, tak i se vzdále-
nými pracovišti. „Každý ze 
sálů je vybaven velkoploš
nou obrazovkou vsazenou 
ve stěně. Pokud během zá
kroku operatér potřebuje do
hledat snímek pacienta nebo 
výsledek laboratorního vy-
šetření, asistující personál 
je schopen vše okamžitě do-
hledat i promítnout na obra
zovce. To výrazně ušetří čas, 
protože dříve bylo nutné jít 
vyhledat tyto materiály do 
dokumentačního koutku,“ 
popisuje výhody moder-
ního vybavení Jiří Šťastný 
a doplňuje, že díky kamero-
vému vybavení vsazenému 
v  operačních lampách mo-
hou vedoucí lékaři „živě“ 
sledovat jak dění na sále, 
tak i  přímo v  operačním 
poli, aniž by zde byli osob-
ně přítomni: „To nám po
může především v situacích, 
kdy dojde během zákroku 
k nepředvídatelným kompli
kacím a operatér bude chtít 
další postup konzultovat 
s  vedoucím lékařem. Díky 
těmto technologiím budeme 
moci také sami streamovat 

dění na sále i  do těch nej-
vzdálenějších míst. Často 
se u  nás konaly nejrůznější 
odborné workshopy pořáda
né ve spolupráci také se za
hraničními prestižními pra
covišti. Takže tyto novinky, 
obzvláště nyní v  době epi
demie, využijeme.“ Třešnič-
kou na dortu pro komfort 
operatérů a  perioperačních 
sester na všech sálech jsou 
stropní stereo reproduktory 
umožňující poslech hudby 
s možností výběru všech in-
ternetových rádií v ČR.

Modernizace zahrnula 
také nákup nejmodernější-
ho přístrojového vybavení, 
a  to například pět maximál-
ně komfortních a  flexibil-
ních operačních stolů, nové 
anesteziologické přístroje, 
monitory, laparoskopickou 
a  artroskopickou věž či ko-
agulační přístroje umožňují-
cí snáze zastavit krvácení. 

Centrální operační sály 
Nemocnice AGEL Pro-
stějov provedly v  minu-
lých letech každoročně 
v  průměru okolo pěti tisíc 
operací. „Všichni se už ne
můžeme dočkat, až bude
me moci opět začít naplno 
operovat ve stejné míře 
jako před covidovou érou 
a vrátit se k celému spektru 
našich výkonů. Díky mo
dernímu prostředí to bude 
s o to větší radostí,“ uzavřel 
primář centrálních ope-
račních sálů prostějovské 
nemocnice Jiří Šťastný.  
 -bo-

Ohlas na očkovací centrum
Dobrý den, ve středu 31. března 2021 jsem absolvoval rezervované očkování 1. dáv-

ky proti covidu-19 ve vaší Nemocnici Agel v Prostějově. Byl jsem nadmíru překvapen, 
jak v tento den bylo očkování v KAS centru na Komenského ulici zajištěno. Rezervaci 
jsem měl objednanou na 13:45 hod. a skutečně v tento čas jsem byl vyzván k provedení 
očkování. Dobrovolní pracovní-
ci v budově KAS centra ochotně 
odpovídali na mé doplňující do-
tazy. V sále bylo dostatek židlí jak 
v  místě před očkováním, tak po 
očkování. Musím konstatovat, že 
tak bezproblémový průběh bě-
hem mé účasti na očkování jsem 
nečekal. Očkovací místo jste při-
pravili na vhodném místě v pro-
storné budově. Věřím, že i  při 
druhé dávce očkovací vakcíny 
budu opět spokojen. -mr-

Operační sály Nemocnice AGEL Prostějov 
prošly náročnou rekonstrukcí 
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Před 28 lety v  Prostějově 
vzniklo v té době ojedinělé za-
řízení pro děti s více vadami – 
denní stacionář LIPKA. U jeho 
zrodu stála Renata Čekalová, 
která měla zkušenosti ze škol-
ství a v devadesátých letech po-
znala těžkou situaci rodičů se 
zdravotně postiženými dětmi. 
Žena, která zasvětila život po-
moci druhým, zemřela v úterý 
dne 13. dubna po dlouhém 
boji se zákeřnou chorobou.

Odešel nenahraditelný člo-
věk. Tak to vnímá předsedkyně 
občanského sdružení Pomocná 
ruka Miluše Hovorková: „Paní 
magistru jsem znala skoro 30 let, 
od chvíle, kdy do speciální školy, 
která tenkrát sídlila ve Vraho-

vicích, nastoupil můj handica-
povaný syn. Pak se z  nás staly 
kolegyně v sociální oblasti, kdy 
mi poskytla řadu cenných rad. 
Byla to úžasná žena, která pro 
zdravotně postižené děti a mlá-
dež udělala vše. Nenahraditelný 
člověk, velká osobnost Prostějo-
va. Můj syn pláče a s ním mnoho 
dalších, kterým zasvětila život. 

Lipka bez ní už nikdy nebude 
úplná.“

„S  paní Renatou Čekalovou 
jsme spolupracovaly řadu let. 
Zakladatelka Lipky toho pro 
handicapované udělala moc 
a svou práci brala jako poslání. 
Její odchod vnímám jako velkou 
ztrátu,“ uvedla náměstkyně Ale-
na Rašková.

„Paní Čekalová, stejně jako 
nedávno zesnulá paní Květa 
Šťastná byly úžasné dámy, které 
pro společnost vykonaly mnoho 
práce a přinesly spoustu dobré-
ho. Budu na ně vzpomínat jako 
na dvě skvělé osobnosti s velkým 
srdcem,“ přidala vzpomínku 
druhá náměstkyně Milada So-
kolová. Zdroj: pv.novinky

Slovo DISTANČNÍ zakotvi-
lo ve slovníku českého školství 
a rozhodně předčilo svou frek-
vencí „málo oblíbené“ školské  
pojmy  minulosti jako KOM-
PETENCE či INKLUZE. Do-
tklo se všech škol, našich rodin 
a hlavně dětí, žáků a studentů. 

V Prostějově jsme se zhostili 
a  vypořádáváme se s  distanč-
ní výukou se ctí. Po první vlně 
covidu, kdy se školy adaptovaly 
na úplně jiné podmínky vý uky 
a  hledaly neprověřené cesty 
k  žákům tak, aby výuka byla 
co nejefektivnější, prošly školy 
výrazným posunem. Ředitelé 
rychle reagovali na vzniklou si-
tuaci a zajistili cílené vzdělávací 
akce. Učitelé absolvovali řadu 
školení a instruktáží, což výraz-
ně přispělo k rozvoji digitálních 
kompetencí učitelů.  Byly dopl-
něny prvky především online 
výuky, komunikační platformy 
pro systém zadávání úkolů, 
hodnocení výuky a  zpětnou 
vazbu od žáků.

 Online výuka byla výraz-
ně posílena, měnily se rozvrhy 

hodin s ohledem na nové pod-
mínky. Školy využily vcelku vý-
razné  finanční pomoci od státu, 
kde byly prostředky  stanoveny 
normativně a  byly účelově vá-
zány na mobilní přenosná za-
řízení a nákup softwaru. Školy 
z těchto prostředků nakupovaly 
především notebooky s progra-
movým vybavením. Magistrát 
byl a je  s vedením škol v úzkém 
kontaktu a dostává  pravidelný 
monitoring o průběhu distanč-
ní výuky od vedení škol. Proto-
že finance od státu nepokryly 
všechny potřeby škol, zřizovatel 
nabídl finanční pomoc na do-
krytí jejich potřeb pro výuku na 
dálku. Ředitelé si sami určili, na 
co finance použijí v rámci zkva-
litnění distanční výuky. Některé 
školy posilovaly wifi sítě, pořizo-
valy webkamery, grafické table-
ty, zakoupily licence, notebooky 
a další vybavení pro online vý-
uku. Celková výše poskytnu-
tých finančních prostředků od 
zřizovatele činila 1 750 000 Kč. 

Je třeba uvést i negativa tech-
nické stránky on-line výuky. 

V  některých rodinách je pro-
blém s  internetovou konekti-
vitou, i  když většina škol i  zde 
zprostředkovávala poskytnutí 
datové SIM. Samozřejmě mají 
problém rodiny s  více dětmi. 
Řada škol vyšla rodinám vstříc 
a zapůjčovala notebooky. Z úda-
jů od jednotlivých škol  vychází 
velmi příznivé číslo s  ohledem 
na počty žáků, kteří se k  on-
-line výuce nepřipojili. Bylo 
to 57 žáků z  celkového počtu 
4  521 žáků prostějovských ZŠ. 
Existuje i  skupina žáků, kteří 
se distanční výuky účastní ne-
pravidelně, s  nízkou motivací 
i  s  nízkou podporou rodiny. 
Tento problém je z pozice škol 
velmi těžko řešitelný.

Je třeba na tomto místě vy-
zvednout úlohu většiny rodičů. 
Úplně se změnilo fungování 
rodin, byl narušen jejich zajetý 
a  přirozený chod, rodiče vedle 
své výchovné role a role živite-
le rodiny museli usměrňovat 
a kontrolovat  vzdělávací povin-
nosti potomků. Rodiče hodnotí 
toto období jako velmi náročné 

s tím, že pozitiva jsou  ve větší 
samostatnosti dětí a jejich zod-
povědnosti. Jako velké minus 
je uváděn nedostatek sociálních 
kontaktů s kamarády i učiteli. 

Od rodičů někdy slýchám, že 
děti situaci, kdy se učí z domo-
va, zneužívají a  lenoší. Někteří 
naříkají na velké množství úko-
lů, jinde by chtěli trošku přidat. 
Největším problémem je mož-
nost osobního kontaktu, rezer-
vy a nejasnosti při vysvětlování 
látky na dálku, nedostatečná 
zpětná vazba, malá motivace 
a absence sociálního a psychic-
kého rozvoje žáků. Spolupráce 
rodičů s  učiteli je hodnocena 
v drtivé většině jako velmi pozi-
tivní a věcná. 

A co na distanční výuku děti? 
Ty oceňují fakt, že si mohou 
samostatně organizovat čas, 
jsou méně stresované, zdoko-
nalily se ve využívání digitálních 
technologií. Nedostatkem je 
porozumění náročnější látky, 
nemožnost komunikace s  uči-
teli a hlavně absence sociálních 
vazeb se spolužáky.

Úkoly pro zřizovatele reflek-
tují  doporučení České školní 
inspekce. Ty směřují k pravidel-
nému sledování  realizace dis-
tančního vzdělávání na školách 
a k podpoře potřeb vedení škol 
a učitelů. Zřizovatel komunikuje 
s  vedením škol, trvale zajišťuje 
vybavení škol moderní techni-
kou a  vytváří jejich optimální 
materiální podmínky.

V současné době částečného 
rozvolňování vidíme určitou 
naději návratu dětí do škol. Na-
ději přejít do normálu. 

Všichni, kteří byli a  jsou 
nějak spojeni s  distanční vý-
ukou, zaslouží velký dík. Nové 
a neznámé zvládli se ctí. Víme 
všichni, že to nejlepší a nejpři-
rozenější je chodit do školy, řešit 
úkoly, potkávat kamarády, plnit 
povinnosti, chtít poznávat nové, 
připravovat mladou generaci do 
života. Věřme, že už brzy přijde 
doba bez roušek a doba normál-
ního potkávání. Zase budeme 
vidět nezakryté úsměvy našich 
dětí a naši lepší budoucnost.

 Jan Krchňavý

Nejnebezpečnější úsek na 
D46 prochází změnou, oprava 
této části dálnice je víc než po-
třebná.

D46 kolem Prostějova vznikla 
v letech 1986-1987, což zname-
ná, že dnes již nevyhovuje svými 
parametry ani požadavky na za-
tížení. Proto dochází k opravám 
tak, aby parametry splňovaly 
dnešní požadavky na provoz ko-
munikace.

Jak před časem informoval 
náměstek primátora Jiří Roze-
hnal, stavba bude rozdělena do 
několika částí:

„První část je oprava mostu 
v Dolní ulici. Druhá část je gene-
rální oprava mostu u firmy FCC, 

třetí částí je oprava estakády 
Haná a s tím souvisejících sjezdů 
a nájezdů. V lokalitě Prostějov - 
střed dojde k rozšíření celé most-
ní konstrukce a  vzniku nových 
připojovacích a  odbočovacích 
pruhů z dálnice, to znamená při 
sjezdu a nájezdu na dálnici.“

Součástí stavby by mělo být 
také odhlučnění u  estakády 
Haná.  -kaa-

Renatu Čekalovou  a  její 
práci v  oblasti sociální péče 
znám bezmála tři desítky let. 
Měla jsem možnost sledovat 
její nadšení i úsilí od doby své 
práce na pozici místostarostky 
města Prostějova i  senátorky 
Senátu České republiky. 

Svou profesní dráhu věnovala 
Renata Čekalová nejdříve dětem 
ve školství, ale na počátku deva-
desátých let se setkala s nepříz-
nivou situací dětí se zdravotním 

postižením a jejich rodičů. Chtě-
la jim pomoci a přesvědčila celý 
tým skvělých spolupracovníků 
a založili občanské sdružení, poté 
první denní stacionář v regionu, 
který kromě sociální péče dětem 
poskytoval péči zdravotní, reha-
bilitační a logopedickou. 

Obtížné pracovní uplatnění 
a vysoká nezaměstnanost lidí se 
zdravotním postižením ji při-
vedly i k dalšímu velkému pro-
jektu. Před 20 lety založila jedno 

z  prvních sociálních družstev 
v  republice s  názvem SENZA 
družstvo, chráněná dílna, které 
dlouhodobě zaměstnává téměř 
sedmdesátku pracovníků se 
zdravotním znevýhodněním. 

Své dlouholeté zkušenos-
ti paní Čekalová uplatňovala 
v dalších aktivitách  - byla au-
torkou prvního katalogu po-
skytovatelů sociálních služeb 
v  regionu, několika metodik 
a  vzdělávacích programů, spo-

lupodílela se na vydání první 
bezbariérové mapy města, ak-
tivně se podílela na komunit-
ním plánování.  

Posledním jejím počinem 
byl  projekt Mám kam jít – vy-
budování chráněného bydlení 
a  sociálně terapeutické dílny 
v  podobě cukrárny pro veřej-
nost pro mladé lidi se zdravot-
ním postižením. 

Paní Čekalová měla vždy 
pochopení a  vlídné slovo pro 

každého klienta, pro každého 
rodiče či návštěvníka. Při řeše-
ní obtížných životních situací 
uměla poradit, pomohla vyřešit 
problém, povzbudit a  ukázat, 
jakou cestou jít dál. Její profesní 
odbornost měla široký záběr, ale 
jak sama říkala, nejspokojenější 
byla právě se svými klienty ve 
stacionáři. 

Čest její památce
 Božena Sekaninová, 
 zastupitelka

Distanční výuka - nejfrekventovanější pojem školské covidové doby

Odešla Renata Čekalová…

Vzpomínka na Renatu Čekalovou

Rozsáhlá oprava D46 
pokračuje bouráním mostu
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BlahopřejemeBlahopřejeme
70 let

• Anna Bajgarová
• Ing. Jaromír Hruban
• Miroslav Ostrčil
• Josef Nenál
• Zdeňka Osladilová
• Květoslava Dallošová
• Jaromír Dostál
• Jiří Hovorka
• Vojtěch Kravák
• Alena Havelková
• Ivana Synková
• MUDr. Jiří Minařík
• Alena Nejedlá
• Jan Vočka
• Jiří Bartel
• Ondřej Vašut
• Josef Vysloužil
• Eva Ševčíková
• Miloslava Schreierová
• Růžena Marková

• Miroslav Šťastný
• Marie Palatková
• Jiří Spáčil

75 let
• Jiří Malíček
• Marie Horáčková
• Hana Slouková
• Libuše Peštuková
• Zdenka Hýblová
• Drahomíra Slavíková
• Marie Šinclová
• Marta Glacová
• Marie Kalová
• Ing. Jiří Ticháček

80 let
• Eva Juříková
• Vlastimil Sobota
• Růžena Hejčová

• Olga Preisová
• Jaroslav Blahák
• Arnošta Olšanská
• Margita Baierová
• Jaroslav Látal
• Jiří Vitásek
• Ing. Josef  

Kacafírek
• Alena Kaprálová
• Břetislav Špičák
• Mgr. Jarmila  

Zemanová
• Marie Musilová

85 let
• Ing. Vojtěch Tincl
• Irena Geržíková
• Josef Navrátil
• Ludmila  

Dočkalová
• Aloisie Bartošová

90 let
• Věra Kreuzigerová
• Ludmila Šťastná
• Marie Javůrková
• Rudolf Smékal
• Marie Srovnalová
• Miroslava  

Šmicerlová

91 let
• Jindřich Skácel
• Naděžda Lukelová

92 let
• Jan Kolomazník
• Františka Smítalová
• Zdeňka Pospíšilová
• Gabriela Dudíková
• Ema Greplová

93 let
• Česlava Zedníčková
• Mgr. Alenka  

Wichterlová
• Květoslava Volková

94 let
• Jiřina Slavatová
• Marie Pěničková

96 let
• Ludmila  

Zatloukalová

104 let
• Věra Rozbrojová

Seznam jubilantů, 
kteří v měsíci březnu 2021 

oslavili svá jubilea

Často jsme jej mohli potkat 
v  centru Prostějova. Většinou 
směřovaly jeho kroky do kul-
turního klubu Duha, městské 
knihovny, na vernisáže výstav 
a zpět na místní nádraží na vlak 
do Kostelce.

 Josef Dolívka, tento milovník 
a organizátor výtvarného umění, 
zemřel 17. března 2021 ve svých 
sedmaosmdesáti letech. 

Olomoucký rodák (*9. 3. 1934), 
kostelecký občan a  významná 
osobnost našeho kulturního živo-
ta, nositel Ceny města Prostějova 
za publikační a  výstavní činnost 
většinu svého života zasvětil vý-
tvarnému umění jako sběratel, 
upravovatel, kurátor, editor a pu-
blicista. 

V  mládí se výtvarné činnosti 
i aktivně věnoval. Absolvoval roč-
ní grafickou školu v  Olomouci 
a krátce pracoval jako aranžér.  Do 
tajů malířství jej uvedli prostějovští 
výtvarníci Karel Vaca (pozdější 
scénograf Národního divadla) 
a Antonín Kameník, v Olomouci 
Karel Svolinský, Aljo Beran a Ma-
touš Jurák. 

Josef Dolívka byl zakladatelem 
Klubu přátel výtvarného umění 
v  Prostějově a  od roku 1988 byl 
jeho předsedou. Graficky upravil 
řadu tisků, které vydával ve vlast-
ní bibliofilské edici RÉVA. Tyto 
pozoruhodné tisky mají zvláštní 
symboliku, kterou bylo zpravidla 
výročí dané osobnosti. Doprová-
zejí je například verše Seifertovy, 

Skácelovy, Bezručovy, Mikuláško-
vy a ukázky grafiky.  

Od roku 1993 vydával klubo-
vý zpravodaj – měsíčník Okno. 
Pravidelně publikoval v  různých 
regionálních periodikách. Vyvr-
cholením této činnosti byla mo-
nografie Výtvarníci prostějovského 
regionu (Prostějov 2007) obsahující 
medailónky sto sedmdesáti šesti 
osobností Prostějovska.  

V kulturním klubu DUHA při-
pravil a organizoval desítky výstav, 
většinou ze svých sbírek. Pořádal 
Moravské salóny autorů ex-lib-
ris a  pravidelná setkání sběratelů 
grafiky a ex-libris z celé republiky.  
Připomenout můžeme také spo-
lupráci s literární sekcí Vlastivědné 
společnosti muzejní a  s  Literár-
ním klubem v  Olomouci, pro 
které graficky upravil řadu bib-
liofilských tisků a publikací (např. 
Haná v poezii, Verše o Moravě). 

Osobně poznal významné 
osobnosti naší výtvarné kultury, 
například výtvarníky a  grafiky 
Jana Zrzavého, Karla Svolinské-
ho, Jaroslava Gruse, Vojtěcha 
Sedláčka, Vlastimila Radu, Cyrila 
Boudu, Josefa Lieslera, Zdeňka 

Buriana, Ludmilu Jiřincovou, 
Karla Tomana, Vladimíra Ko-
márka, Annu Grmelovou, Radka 
Pilaře, Gustava Kruma, Bohumíra 
Dvorského, Ladislava Ruska, To-
máše Bímu, Pavla Sivka, Olbrama 
Zoubka, dále scénografy a animá-
tory Josefa Palečka a Zdeňka Ko-
láře, sochaře Vladimíra Preclíka, 
knihaře Jindřicha Svobodu či gra-
fiky, animátory a filmové režiséry 
Karla Zemana a Josefa Kábrta.  

Výtvarné umění mu otevřelo 

cestu k poezii a divadlu. Zvláště si 
oblíbil poezii Karla Hynka Máchy, 
Petra Bezruče, Jaroslava Seifer-
ta, Vladimíra Holana, Oldřicha 
Mikuláška, Jana Skácela, Ludvíka 
Kundery a  Rudolfa Závodné-
ho. Přátelil se s  herci Jaroslavem 
Vojtou, Radovanem Lukavským 
a Luborem Tokošem.  

Byl strážcem literárního od-
kazu Petra Bezruče. V roce 1957 
uspořádal výstavu a večer k básní-
kovým devadesátinám.  Byl před-

sedou Spolku přátel Petra Bezruče 
a úzce spolupracoval s bezručov-
skými badateli a literárními vědci 
Oldřichem Králíkem, Jaromírem 
Dvořákem a  Arturem Závod-
ským. Byl redaktorem sborníků 
Bezručovou stezkou vydávaných 
k 100. výročí básníkova narození 
v roce 1967.

Josef Dolívka se výrazně zapsal 
do našeho regionu jako mimo-
řádně aktivní kulturní osobnost.
 Hana Bartková

Zemřel organizátor výstav a znalec výtvarného umění Josef Dolívka
Za jeho publikační a výstavní činnost mu byla v roce 2006 udělena Cena města Prostějova

Sociálně aktivizační služby pro seniory
Tetín 1, 796 01 Prostějov, telefon 582 360 295

nabízí všem zájemcům příjemná a zajímavá setkání v rámci

AKADEMIE SENIORŮ
Datum Hodina Tematické zaměření setkání Lektor

4. 5. 2021 14.00
PLETENÍ Z PEDIGU
Vyrobíme si malý košík z pedigu. 
S sebou 50 Kč na úhradu materiálu.

Svatava Jakubovská
pracovnice v soc. službách
LIPKA, z. s.

11. 5. 2021 14.00 PLETENÍ Z PEDIGU II.
Dnes si dokončíme košíček.

Svatava Jakubovská
pracovnice v soc. službách
LIPKA, z. s.

18. 5. 2021 14.00
Enkaustika
Přijďte si vytvořit krásné obrázky po-
mocí této zajímavé výtvarné techniky

Bc. Markéta Macalíková
Sociální pracovnice
LIPKA, z. s.

25. 5. 2021 14.00

DECHOVÉ CVIČENÍ S PAVLÍNKOU
Přijďte si zacvičit a seznámit se s cviky 
na uvolnění a posílení horní poloviny 
těla. Setkání se uskuteční v klubovně 
spolku LIPKA.

Pavla Glocová

Všechny přednášky a besedy AKADEMIE SENIORŮ se uskuteční
v prostorách LIPKY, z.s., Tetín 1, přízemí (pokud není uvedeno jinak).
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Program MC Cipísek je přizpů-
soben vládním nařízením. Jestliže 
není možný reálný program, na-
bízí MC on-line aktivity pro rodi-
če a děti.

Aktuální informace o  činnosti 
MC najdou zájemci na kontakt-
ních adresách.

 

Rodičovské inspirace 
MC Cipísek

Uzavřená facebooková skupina 
pro rodiče s dětmi do šesti let. Stále 
je možnost se přidat.

Každý týden inspirace na tvo-
ření a  aktivity s  dětmi, rodičovské 
inspirace k výchově dětí a další in-
formace.

www.mcprostejov.cz
www.facebook.com/cipisekprostejov

e-mail:  mcprostejov@centrum.cz
 

Všichni potřebujeme 
radost k životu

Když se potkávají generace, dějí 
se zázraky, stojí na stránce organi-
zace Mezi námi, o. p. s., která pod-

poruje setkávání lidí všech gene-
rací. A proto se mateřské centrum 
Cipísek v Prostějově spojilo právě 
s touto organizací, aby se propojily 
generace dětí, jejich rodičů a  se-
niorů, o které pečuje prostějovské 
Centrum sociálních služeb. Právě 
pro seniory vytvářely maminky 
s  dětmi přáníčka k  letošním Veli-
konocům.

Mateřské centrum Cipísek se 
věnuje podpoře mateřství, rodi-
čovství a  zdravých vztahů v  rodi-

ně a  nabízí programy pro rodiny 
s  dětmi do šesti let. Od začátku 
pandemie se Cipísek snaží propo-
jovat virtuální svět s  tím reálným 
a nabízí tak podle aktuálních mož-
ností reálné a on-line aktivity pro 
rodiny s  dětmi. Před Velikonoce-
mi proto proběhla on-line výzva 
vytvořit přání radosti pro seniory 
v  domovech a  rodiče s  dětmi ji 
nadšeně přijali. Kdo chtěl, mohl si 
přijít do MC pro výtvarný mate-
riál, kdo chtěl mohl tvořit z vlast-
ních zdrojů. Sešlo se spousta přání 
a  také velikonočně namalované 
kamínky, které tvořili děti a  rodi-
če opravdu s  radostí. Jak někteří 
rodiče napsali do MC Cipísek, 
měli při tvoření s  dětmi možnost 
si popovídat o tom, že jsou babič-
ky a dědečci, kteří třeba nemohou 
bydlet se svoji rodinou nebo sami 
a  potřebují jinou péči. A  to bylo 
pro rodiny a děti také velkým pří-
nosem.

Na Zelený čtvrtek v MC Cipísek 
předala lektorka MC M. Skládalo-
vá přání paní Aleně Hálkové z or-
ganizace Mezi námi, o.p.s. Z jejích 

rukou pak převzala přání pro se-
niory aktivizační pracovnice Lud-
mila  Pudová v  Centru sociálních 
služeb.

Věříme, že se dobrá a  smyslu-
plná spolupráce podařila a  radost 
byla na všech stranách. A  že tato 
spolupráce bude pokračovat i  do 
budoucna.

Podobnou aktivitu realizovali 
„na dálku“ i  děti s  rodiči z  pros-
tějovské mateřské školky Melant-
richova. Velikonoční zajíčky malí 
školáčci vymalovali, paní učitelky 
pokryly fólií a  předaly prostřed-
nictvím sociální pracovnice paní 
Sypkové svým babičkám a  dědeč-
kům v Domově seniorů v Nerudo-
vě ulici. Tato spolupráce podporo-
vaná organizací Mezi námi o.p.s. 
již trvá několik let a ani pandemie 
ji nepřerušila. Již dnes plánují ko-
ordinátorky Mezi námi PhDr. Ma-
ria Řičánková a  Mgr. Alena Hál-
ková společnou akci pro seniory 
a děti na září. A věříme, že se ko-
nečně budeme moci společně se-
tkat osobně a prožít hezké zábavní 
odpoledne s bohatým programem.

MATEŘSKÉ CENTRUM CIPÍSEK

INZERCE

INZERCE

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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Dobrá zpráva pro všechny zá-
jemce, kteří se chtějí naučit nordic 
walking. Od května se pro obyva-
tele Prostějova budou opět konat 
pravidelné lekce s  certifikovanou 
instruktorkou Lenkou Sehnalo-
vou. 

Díky finanční podpoře z projek-
tu Zdravé město Prostějov se každý 
měsíc uskuteční dvě akce, na nichž 
se dozvíte, jak tato pohybová aktivi-
ta pomáhá při různých zdravotních 
potížích, při snižování nadváhy 

a  zlepšování kondice. Chcete-li se 
naučit správnou techniku sever-
ské chůze a  zjistit, jaké vybavení 
je k  ní potřeba, přijďte  do Kolá-
řových sadů ke hvězdárně v  úterý 
11. května v 17 hodin nebo v úterý 
25. května v 18 hodin. Lekce v rám-
ci Zdravého města Prostějov jsou 
zdarma včetně zapůjčení holí. Jen je 
třeba, aby se zájemci přihlásili pře-
dem telefonicky nebo SMS na čísle  
732 635 360, případně mailem na 
adrese lenix98@gmail.com.  -les-

Od května opět nordic 
walking v parku!
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Inzerce

Vsaďte 
na jistotu 
a pracujte 
s námi

Právě hledáme: 

NÁKUPČÍHO

MĚŘÍCÍHO TECHNIKA 

SKLADNÍKY 

TECHNIKA EXPEDICE 

ZÁMEČNÍKY - BRUSIČE 

PRACOVNÍKA OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ 

ELEKTROTECHNIKY 

STROJNÍ ZÁMEČNÍKY • Jednosměnný provoz na montáži 
• Dovolená 25 dnů 
• Čtvrtletní odměny 
• Tiché a čisté prostředí 
• Dotované stravování 
• Výhodné mobilní tarify pro celou rodinu

Háj 374, Kralice na Hané
+420 582 311 111

www.wuh.cz
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Výročí měsíce

V tomto měsíci uplyne dvě 
stě let od smrti francouzského 
císaře, geniálního vojevůdce 
a na čas faktického vládce Ev-
ropy Napoleona Bonaparte. 
Zemřel 5. května 1821 na os-
trově Svatá Helena uprostřed 
Atlantiku, kde jej po prohrané 
bitvě u  Waterloo a  následné 
abdikaci intervenovali Angli-
čané. Tento „malý velký muž“ 
velel Evropě a změnil její osu-
dy. Byl to také státník, který 
uskutečnil rozsáhlé reformy 
správy země a vydal občanský 
zákoník. Byl to voják i diktá-
tor, který svedl kolem šedesáti 
bitev, ve kterých zahynuly mi-
liony občanů.

Vraťme se do doby, kdy po-
věstný Napoleonův coup de 
foudre – úder blesku – otřásl 
i Prostějovem. Prostějov měl pro 
obě strany konfliktu význam 
v  době rozhodujícího střetnutí 
– bitvy u Slavkova, a to vojenský 
a zásobovací.

Po rakouské porážce u Ulmu 
(20. 10. 1805) přivedl maršál 
Kutuzov 17. listopadu 1805 
do Prostějova ruskou armádu, 
která se rozložila na kopci Baba 
u  Olšan. Do Prostějova přijel 
od Vyškova. Koncem listopadu 
svěřil velení nad Prostějovem 
Bagrationovi a radil především 
k  zadržovací taktice a  ústupu. 
Po poradě velení u Olšan 21. lis-
topadu 1805 přijal car Alexandr 
plán rakouského generála Wey-
rothera. Jeho cílem bylo co nej-
rychleji zaútočit na Napoleona, 
obejít jeho pravé křídlo a odříz-
nout ho od Brna a Vídně. 

V Prostějově bylo tehdy uby-

továno osm ruských pluků, dále 
dělostřelci, generalita a  jejich 
pomocníci. Mimo jiné i slavný 
Preobraženskij pluk, jehož veli-
teli byli maršál Bagration, kníže 
Dolgorukij a  štábní důstojník 
Barclay de Tolly, pozdější velitel 
obrany Rusů za francouzské 
invaze v roce 1812. Zásobování 
vojska měla na starosti městská 
rada v čele s purkmistrem Ada-
mem Entlem. Jeho pravou ru-
kou byl městský syndik Johann 
Spanie.

27. listopadu 1805 v Prostě-
jově nocovali ruský car Alexan-
dr I. a rakouský císař František 
I. Císař František byl ubytován 
v  hotelu U  Zlaté koruny na 
dnešním Žižkově náměstí č. 12, 
car Alexandr u  purkmistrova 
bratra Kajetána Entla v  domě 
č.  13 na hlavním náměstí, kde 
byl hostinec a kavárna. Poradu 
měli v  hotelu U  Zlaté koruny. 
Oba státníci přijali také purkmi-
stra Adama Entla a poděkovali 
mu za péči o vojsko. 

Společným postupem se 
jim podařilo vytlačit francouz-
ské jednotky vedené princem 
Muratem z  Vyškova. Vyškov 
také obsadili a  postupovali dál 
k Bohdalicím. 2. prosince 1805 
došlo k rozhodujícímu střetnutí 
– k „bitvě tří císařů“ u Slavkova. 
Skončila Napoleonovým vítěz-
stvím.

Už 3. prosince 1805 pronikla 
do města skupina francouz-
ských jezdců. Jeden z nich utrhl 
z vozu černožlutý praporek v cí-
sařských barvách a šel s ním na 
radnici k  purkmistru Entlovi. 
Jeho požadavek zněl: „200 zla-

tých a láhev likéru.“ Ještě téhož 
dne bylo ve městě 3 000 Fran-
couzů, kteří pátrali po nepříteli. 
Potom přijel do Prostějova kní-
že Murat a generálové Caffarelli, 
Walther Roget a Picard. K dosa-
vadní posádce a k 3. a 6. pluku 
dragounů přibyly dva pluky 
francouzské pěchoty a  4. pluk 
husarů. 

Po Muratovi převzal velení 
nad městem Fridoulat. Hned od 
počátku okupace musel purk-
mistr Entl dodávat Francouzům 
denně 2  000 bochníků chleba, 
100 centů sena, 120 měřic ovsa, 
20 sáhů dřeva, 30 vozů s tažný-
mi zvířaty, dále maso a pálenku 
pro vojáky a  víno pro důstoj-
níky. Prostějov se stal sběrným 
střediskem zásob potravin 
z panství Tovačov, Kralice, Vře-
sovice, Opatovice, Čechy pod 
Kosířem, Hradisko, Chudobín, 
Konice, Náměšť, Plumlov, Lito-
vel a z poddanských vesnic Pro-
stějova (Dětkovice, Vranovice, 
Dobrochov, Čechůvky).

Prostějovští měšťané měli 
také strach o  zámek. Ukryli 
v něm totiž svoje cennosti.  Tyto 
však byly v bezpečí a zámek byl 
pro ně spolehlivým úkrytem.

Požadavky se stupňovaly. 
Radní byli z  toho zoufalí. Po 
7. prosinci přišly navíc tři pluky 
jízdních myslivců „chausserů“. 
Požadovaly stáje pro 600 koní. 
Naštěstí byly některé oddíly od-
vedeny k Brnu a velitel Caffarelli 
vrátil městské radě neprávem na-
bytých 600 zlatých. 11. prosince 
však Francouzi přivedli do města 
1 600 rakouských zajatců. Také 
těm bylo třeba zajistit stravování. 

Podle nařízení adjutanta maršála 
Lannese a  zástupce náčelníka 
Decouze mělo město mít pro 
francouzskou armádu k dispozi-
ci 15 000 denních dávek.

Syndik Spanie zajistil tlu-
močníka. Stal se jím národo-
hospodář, olomoucký knihov-
ník a  autor obrany češtiny Jan 
Alois Hanke z  Hankenštejna 
(1751–1806). Po rozchodu 
s manželkou pobýval u rodiny 
v  Prostějově. V  prosinci 1805 
byl maršálem Mortierem jme-
nován tlumočníkem pro styk 
s  magistrátem. Zároveň byl 
jmenován francouzským komi-
sařem. Chodil v uniformě Velké 
armády s  dvourohým klobou-
kem, kordem a epoletami. Jeho 
činností se mu podařilo zabrá-
nit vypálení Prostějova. Byl však 
velitelem olomoucké pevnosti 
obviněn z  údajné kolaborace 
s  nepřítelem. Tato se však ne-
prokázala. Dále se však hledala 
jeho „vina“ vůči rakouskému 
státu. Byl jí nekrolog na stou-
pence Velké francouzské revo-
luce hraběte Maxmiliána Lam-
berka. Následně byl vyšetřován 
a šikanován. Také mu byla zaba-
vena vzácná knihovna. Zemřel 
ve vazbě v Prostějově 26. března 
1806 na nervovou horečku.

26. prosince 1805 bylo uzavře-
no příměří a podepsán Mikulov-
ský mír. Podle něj směli Francou-
zi obsadit Jihlavský, Znojemský 
a Brněnský kraj a část kraje Olo-
mouckého – na pravém břehu 
Třebůvky, až tam, kde se Romže 
a Blata vlévá do Moravy. 

Ještě 28. prosince byly vy-
máhány od města dodávky. 

Prostějov musel také ubytovat 
slavné francouzské dělostřelce, 
granátníky, sapéry a dva prapo-
ry mušketýrů. Nový velitel měs-
ta a  okolí generál Dumoustier 
byl neúprosný.

Francouzská okupace Prostě-
jova trvala 38 dnů. 4. ledna 1806 
byla zakončena vyděračským 
dopisem posádkového velitele 
Fridoulata, který žádal po městu 
9 000 zlatých a hrozil i zajetím 
purkmistra Entla. Poslední vo-
ják odešel z města 7. ledna 1806. 
Škody byly značné. Ve městě 
bylo zničeno 200 domů. Byla 
vydrancována Ehrenstammova 
továrna, která přišla o  plátna, 
mušelín a kartouny. 

O  těchto událostech nám 
podal autentické svědectví 
prostějovský měšťan a  justiciár 
náměšť ského panství Václav 
Fichtner ve svých zápiscích na
zvaných Osudy města Prostějova 
v  rakouskoruskofrancouzské 
válce roku 1805. Další vzpomín-
ky najdeme ve druhém díle kni-
hy Ondřeje Přikryla Z  těžkých 
dob Prostějova. 

Události nám také připomí-
ná pomníček na levém břehu 
Romže u  Kostelce na Hané, 
kde došlo 4. prosince 1805 ke 
srážce ruských a francouzských 
oddílů a padlo zde třicet vojáků 
či osobnost prostějovského rad-
ního, kominického mistra a ve-
litele hasičského sboru Hugo 
de Saint Privée (1849–1915), 
jehož předek byl raněn v bitvě 
u Slavkova, léčil se v nemocni-
ci u Milosrdných a nakonec se 
v Prostějově usadil.

 Hana Bartková

V  tomto měsíci si připo-
mínáme sto let od narození 
sokolského činitele, odbojáře 
a místopisce Jana Přidala.

Narodil se 1. května 1921 ve 
Vřesovicích v  rolnické rodině 
Josefa a  Antonie Přidalových 
jako nejmladší ze sedmi sou-
rozenců. Po absolvování pros-
tějovské měšťanky studoval na 
dvouleté Zimní hospodářské 
škole v  Prostějově, kde na něj 
měl velký vliv ředitel školy Ka-
rel Haška. Od mládí byl členem 
Sokola a obdivovatelem jeho za-
kladatele Miroslava Tyrše. 

Za 2. světové války se spo-
lečně s bratry Karlem, Josefem 
a Antonínem zapojil do sokol-
ské odbojové organizace Jindra. 
Měl na starosti zasílání balíčků 
potravin rodinám vězněných 

a  umučených členů Sokola. 
21.  února 1944 byl zatčen ge-
stapem a  vězněn v  Kounico-
vých kolejích v  Brně a  násled-
ně v  koncentračním táboře ve 
Flossenbürgu. Onemocnění 
tyfem a úplavicí mu zachránilo 
život. Jinak by musel podstoupit 
transport smrti.

 Po návratu domů začal s bra-
trem Josefem hospodařit na 
otcově gruntě. Po únorovém 
převratu v  roce 1948 byl však 
označen za kulaka a s manžel-
kou a třemi dětmi prožíval těž-
ká léta kolektivizace. Do JZD 
vstoupil až v roce 1960. Pracoval 
v  JZD Výšovice a na farmě ve 
Stínavě jako rostlinář a  farmář. 
Ve Vřesovicích byl předsedou 
TJ Sokol a  v  roce 1967 založil 
dětský soubor Vřesováček. 

Plně se však do veřejné čin-
nosti zapojil až po listopadu 
1989. Intenzívně se podílel 
na obnově činnosti Sokolské 
župy prostějovské. Jan Přidal 
byl sokolem tělem i  duší. Byl 
cvičencem, cvičitelem, vzděla-
vatelem, pořadatelem akademií 
a přednášek i funkcionářem. Do 
roku 1995 byl starostou Sokol-
ské župy prostějovské, potom 
byl členem výboru. Byl také 
členem výboru a předsednictva 
České obce sokolské. Účastnil 
se všech sokolských sletů, cvičil 
skladby pro Věrnou gardu. Na-
posledy cvičil na Strahově na 
XV. všesokolském sletu v  roce 
2012. Na obnovu a  rozvoj so-
kolské činnosti věnoval mnoho 
volného času i  finanční pro-
středky. V roce 2002 přispěl na 

vybudování pomníku obětem 
sokolského odboje na nádvoří 
Tyršova domu v Praze.

Byl také členem pěveckého 
sboru Orlice. Přes dvacet let 
vykonával práci smutečního 
řečníka v obřadní síni na měst-
ském hřbitově v Prostějově. Byl 
předsedou prostějovské po-
bočky Masarykovy společnosti 
a patřil k hlavním iniciátorům 
myšlenky znovupořízení sochy 
T. G. Masaryka na hlavním 
náměstí v Prostějově (28. října 
1998). 

Jan Přidal měl také řadu 
kulturních aktivit a zájmů. Byl 
básníkem, písmákem, obec-
ním kronikářem, místopiscem 
a  podporovatelem hanáckých 
tradic a zvyků. Mnohé události 
také zdokumentoval a  sepsal. 

Výsledkem této činnosti jsou 
sbírky básní Můj domov (2003, 
2006) a  Cesta životem (2006), 
historické publikace Kronika 
Vřesovic 20. století (2006), Ko
nec selského stavu na Prostějov
sku (2006), Konec selského stavu 
na Olomoucku (2009) a Sokol
ský odboj na Moravě (2012). 

V roce 2006 mu byla udělena 
Cena města Prostějova za celo-
životní přínos pro demokracii.

Jan Přidal zemřel 31. srpna 
2015 v Prostějově ve svých čtyři-
adevadesáti letech. Prožil neleh-
ký a bohatý život. Jeho pilíři byly 
domov, rodina a selské tradice, 
jak o  tom také napsal v  básni 
Vděčnost: „Široširá Haná dýchá 
tiše se mnou a byla mi v každé 
době věrná, dala mi domov a hr
dost selskou.“ Hana Bartková

Prostějov a napoleonské války

16 Statutární město Prostějov

 WWW.PROSTEJOV.EU Prostějovské radniční listy



Informace z města

Co je to nejistá sezóna už 
vědí i ve studentském diva-
dle Point při Gymnáziu Jiří-
ho Wolkera. Z plánovaných 
premiér se neuskutečnila 
ani jediná. 

A  tak se například za-
stavila práce na inscenaci 
Britney Goes To Heaven (P. 
Kolečko) v režii J. Hyndricha 
a inscenaci Obecně prospěšná 
strašidla (P. Tomšů) v  režii 
K.  Hlavinkové a  L. Tesařo-
vé. Ze známých důvodů se 
nedalo ani zkoušet a divadel-
níci se věnovali péči o nový, 
stále nedobudovaný prostor. 
Díky finanční podpoře měs-
ta Prostějova,  Olomoucké-
ho kraje a dalších mecenášů 
se při zapojení vlastních sil 
daří přiblížit k  atmosféře 
opravdového studiového 
divadla s  odpovídajícím zá-
zemím pro účinkující a  také 

příjemným foyerem pro di-
váky. Práce na přípravách 
galerie určené výtvarníkům 
a  fotografům jsou ve finální 
fázi a na příští sezónu budou 
připraveny. 

Na začátku sezóny diva-
delníci stihli odehrát před 
zcela vyprodaným hlediš-
těm inscenaci Když se zhasne 
(R.  Vencl, M. Doleželová) 
a derniéru Baskervillské bes
tie (A. C. Doyle, A. Procház-
ka). Před Vánoci odehrál 
svůj koncert Vojta Kůrka 
s přáteli a v únoru těsně před 
lockdownem jsme mohli sle-
dovat výroční koncert kapely 
Létající rabín. 

V tuto chvíli se chystá velká 
divadelní ON-LINE přehlíd-
ka, aby se mohli diváci alespoň 
na svých monitorech podí-
vat, co se v divadle Point děje 
(viz program divadla Point). 
Sledovat ji můžete na face-
bookových stránkách divadla 

Point, a to zcela zdarma. Také 
se svědomitě chystáme na 
letní Filmový tábor Sobotín 
2021. I když v tuto chvíli není 
známo, zda budou nějaká spe-
ciální omezení, organizátoři 
jsou připraveni. Mnozí rodiče 
také kvůli opatřením zaspali 
s  odesíláním přihlášek a  tím 
se otevřela šance pro další zá-
jemce (více informací na webu 
Gymnázia J. Wolkera nebo di-
vadla Point). V letošním roce 
je opravdu na co se těšit. Jen 
namátkou zmíníme plánova-
né návštěvy profesionálních 
herců a hereček z českých scén 
nebo dovoz jídla ze zámecké-
ho resortu v Sobotíně. 

Na shledanou on-line 
a brzy i v našem divadle.

 Aleš Procházka
principál

16. SEZÓNA - KVĚTEN 2021 – ON-LINE
VŠECHNY NÁSLEDUJÍCÍ POŘADY MŮŽETE SLEDOVAT ON-LINE NA FACEBOOKU DIVADLA POINT, A TO I BEZ PŘIHLÁŠENÍ, 

ZCELA ZDARMA. BUDOU K DISPOZICI 24 HODIN OD ODEHRÁNÍ.

Úterý 4. května v 19 hodin
CHARLEYOVA TETA (Brandon Thomas)

Klasická komedie v provedení  
další generace divadla Point. 

Jak vybruslit ze situace, kdy je k obědu pozvá-
na brazilská teta a  zrovna není žádná dáma po 
ruce? Dokážou si s tím poradit tři oxfordští stu-
denti a pomůže jim to k tomu, aby získali srdce 
svých vyvolených? A  jak to zkomplikuje rozzu-
řený strýček? 

Brazílie? Kde to je? Káva, samba, karneval!!!
Hrají: Martin Tabery, Martin Osladil, Ond-

řej Kučera, Vojtěch Kůrka, Martin Dobeš, Adam 
Špičák, Magdaléna Májková, Vojtěch Palatý, Lucie 
Tesařová, Kristina Hlavinková, Aneta Dobrovol-
ná, Tereza Rozkošová, Denisa Kopecká, Tea Svo-
bodová a další

Režie: Aleš Procházka

Sobota 8. května v 19 hodin
MAJESTICO MUZIKUS
Koncert prostějovské kapely, 

která vznikla v roce 2016. 
Zahrají písně převážně převzaté, ale také vlast-

ní. Hudební zaměření je bohatá směsice žánrů od 
české pop music až po hard rock. 

Aktuální sestavu tvoří zpěvák, kytarista a frontman 
Oli Vidmuch, bicí nástroje Tomáš Pařenica, basová 
kytara Martin Kučera, saxofon Jakub Vejmola, kytara 
Martin Hudeček, kytara Michal Skalický.

Středa 12. května v 19 hodin
MILUJU SVŮJ MOBIL (Viliam Klimáček)

Komedie s podtitulem Americká jízda  
o ne/komunikaci s okolím i světem jako následek 

života s technikou a na sociálních sítích místo 
reálného života se skutečnými lidmi.

Hrají: Petra Martínková/Martina F. Smékalová, 
Vítězslav Lužný, Jakub Mojžíš Krejčí/Jan Šprynar, 
Lukáš Kameníček a Aleš Procházka

Režie: Jakub Hyndrich
Po skončení představení následuje streamo-

vaný rozhovor s  tvůrci pro prestižní časopis 
Amatérská scéna.

Pátek 21. května v 19 hodin
ZHASÍNÁNÍ

SVĚTEL
Dlouho neviditelní členové divadla Point se 

kouzlem zjeví na vašich monitorech, aby společ-
ně přivítali lepší časy a rozloučili se se šestnáctou 
sezónou.

Těšit se můžete na gejzír zábavy tryskající z naší 
neutuchající touhy po divácích. Otevřete spolu 
s námi láhev s lepšími časy. 

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

 VŠECHNY AKCE SE BUDOU KONAT POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE TO VLÁDNÍ OPATŘENÍ UMOŽNÍ.

A CO DIVADLO POINT? 
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Kultura, společnost, volný čas

FILMOVÝ KLUB

PRO ČLENY FK SLEVY A JINÉ VÝHODY
ROČNÍ ČLENSTVÍ 60,-  

Kino METRO 70 provozuje filmový klub pod hlavičkou 
Asociace českých filmových klubů (AČFK). Roční členství v klubu stojí 60 Kč; 

členové mají nárok na slevu 20 Kč na každé představení filmového klubu pořádané 
kinem, dále mohou uplatnit slevy na akce pořádané AČFK (např. Letní filmová škola) 

a se slevou pořídí také publikace a DVD vydávané Asociací.

www.metro70.cz

3
březen

2. 3.  IXCANUL| PONDĚLÍ | 20:00 |
GT/FR | 2015 | 100' | DRAMA | JAYRO BUSTAMANTE | 15+

4. 3. CHVĚNÍ| STŘEDA | 20:00 | 
GT/FR/LU | 2019 | 107' | DRAMA | JAYRO BUSTAMANTE | 15+

9. 3.  VIDÍŠ MĚSÍC, DANIELI| PONDĚLÍ | 20:00 |
DK | 2019 | 135' | THRILLER | NIELS ARDEN OPLEV | 15+

 
11. 3.  PRO SAMU| STŘEDA | 17:30 |

GB/SY | 2019 | 95' | DOKUMENT | WAAD AL-KATEAB, EDWARD WATTS | 12+

  
16. 3.  DALEKÁ CESTA| PONDĚLÍ | 20:00 |

ČSR | 1948 | 104' | VÁLEČNÉ DRAMA | ALFRÉD RADOK | 12+

18. 3. 11 BAREV PTÁČETE| STŘEDA | 17:30 | 
ČR | 2020 | 120' | DOKUMENT + DEBATA | HOST: VOJTĚCH KOPECKÝ | MP

23. 3.  MALÝ JOE| PONDĚLÍ | 20:00 |
GB/DE/AT | 2019 | 105' | SCI-FI | JESSICA HAUSNER | MP

 
25. 3.  PROXIMA| STŘEDA | 20:00 |

FR | 2019 | 107' | DRAMA | ALICE WINOCOUR | 12+

 
30. 3.  VYSOKÁ DÍVKA| PONDĚLÍ | 20:00 |

RU | 2019 | 130' | HISTORICKÉ DRAMA | KANTEMIR BALAGOV | 15+

VV  LLÉÉTTĚĚV LÉTĚ

- letní kino na 3 místech
- kinokavárna
- letní zahrádka v parku
- nové toalety

- rekonstruované foyer
- nový projektor a plátno
- nové premiéry
- bezpečná opatření

MÁTE SE NA CO TĚŠIT!

www.metro70.cz
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INZERCE
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Jak chcete, aby vypadal Pro-
stějov za 10 let? Pojďme o bu-
doucnosti mluvit všichni!

Město Prostějov už několik 
let pracuje na co možná největší 
otevřenosti vůči svým občanům. 
A  právě se chystá udělat další 
významný krok, kterým se zvýší 
možnost zapojení občanů. Od 
začátku května se Prostějov stane 
jedním z měst v České republice, 
která jsou součástí projektu Pin-
City.

Už nyní může každý občan 
sledovat připravované a  reali-
zované projekty na webových 
stránkách města. Avšak aplikace 
PinCity obsahuje mimo jiné pře-
hledně zpracovanou mapu, na 
níž jsou jednotlivé projekty barev-
ně rozděleny do jednotlivých ob-
lastí - ať už to jsou velké investice, 
jako například oprava chodníku 
či revitalizace parku, nebo detaily, 
které zlepší život v dané části měs-
ta. K projektům budou uvedeny 

stručné informace (popis, rozpo-
čet, způsob financování, termíny 
a  fáze projektu, fotogalerie, pří-
padně přílohy).  

Vložené projekty si můžete 
prohlédnout na stránkách htt-
ps://prostejov.pincity.cz, a to i bez 
registrace uživatele. Dalším pří-
nosem je možnost představení 
občanských návrhů, které podle 
jejich autorů zvýší kvalitu života 
v našem městě. V rámci PinCity 
navíc bude možné každý projekt 

přímo v  aplikaci komentovat, 
diskutovat se spoluobčany i s ma-
gistrátem, označovat ty záměry, 
které se budou lidem líbit nejvíce. 
Návrhy půjde jedním kliknutím 
sdílet i na vlastních profilech na 
sociálních sítích a tím oslovit své 
známé, aby se do projektu také 
zapojili.

PinCity bude moci používat 
skutečně každý, kdo má přístup 
k počítači nebo mobilnímu zaří-
zení s připojením k internetu. Pro 

možnost vyjadřovat se k projek-
tům pak bude třeba projít jedno-
duchou registrací, která nezabere 
více než pár desítek vteřin. Samot-
né prostředí aplikace je navrženo 
tak, aby bylo pro uživatele co nej-
příjemnější a nejjednodušší. 

Samozřejmostí bude průběžné 
doplňování informací k  projek-
tům, jejich aktualizace, vkládání 
pozvánek. Prosíme občany o tr-
pělivost při spouštění této zcela 
nové aplikace.  -ori-

Magistrát připravuje novou aplikaci pro veřejnost - PinCity

Vážení občané a přátelé města 
Prostějova, 

nejprve bych vám chtěl velice 
poděkovat za množství odevzda-
ných dotazníků pro oblast životní-
ho prostředí k Novému strategic-
kému plánu a Plánu udržitelné 
mobility. Jde o dokument, který 
zajistí moderní a  udržitelný roz-
voj města. Proto jsme moc rádi za 
aktivní přístup obyvatel i návštěv-
níků města v  tomto rozsáhlém 
tříkolovém průzkumu ve formě 
dotazníků a pocitových map.

V aktuálním druhém kole prů-
zkumu k  tématu společnost se 

více zaměříme na rozvoj volno-
časových aktivit. Máte možnost 
podpořit svůj oblíbený sport nebo 
kulturní zařízení, ale zajímají nás 
i názory na rozvoj vzdělávání, so-
ciální a zdravotní péče nebo bydle-
ní.  Chápeme, že v aktuální situaci 
jsou možnosti využití obdobných 
zařízení velmi omezené, tím více 
nás zajímá, jak vylepšit stávající 
občanskou vybavenost města. 

Zkuste svoje postřehy zazna-
menat i  formou pocitové mapy, 
můžete v ní ovlivnit rozvoj kon-
krétních míst ve městě. Připravili 
jsme ji pro všechna tři kola prů-

zkumu. Myslíme si, že se může 
jednat o zábavné a moderní zpest-
ření klasických dotazníků.

Velmi nás zajímají vaše při-
pomínky, doporučení či nápady. 
Pokud máte možnost, využijte, 
prosím, ELEKTRONICKOU 
FORMU dotazníků a  pocito-
vých map na adrese www.pro-
stejov.eu/strategie Můžete využít 
i nově spuštěný informační portál 
PinCity, prozatím dostupný na 
adrese prostejov.pincity.cz. Více se 
o  této nové službě dozvíte v  jiné 
části tohoto vydání Radničních 
listů.

VYPLNĚNÉ PAPÍROVÉ 
DOTAZNÍKY lze vhodit do při-
pravené volební schránky umís-
těné před budovou radnice, zaslat 
poštou na adresu Odboru rozvoje 
a  investic, Školní 4, 796 01 Pros-
tějov či naskenované e-mailem 
na adresu: jitka.vystavelova@pro-
stejov.eu v termínu do 31. 5. 2021.

Vaše odpovědi budou zpra-
covány anonymně. Ale pokud 
v dotazníku uvedete své kontaktní 
informace (telefon nebo e-mail), 
budete zařazeni do slosování o 30 
dárkových balíčků statutárního 
města Prostějova (za každou ob-

last obdrží cenu deset vylosova-
ných). 

Smysluplný a  vyvážený stra-
tegický plán rozvoje města nejde 
zpracovat bez jeho obyvatel. O vý-
sledku průzkumu vás budeme 
informovat prostřednictvím Rad-
ničních listů, také na webových 
stránkách, 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

PRŮZKUM PRO NOVÝ STRATEGICKÝ PLÁN – SPOLEČNOST A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
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Jaké je Vaše pohlaví?

 

 ☐ město mám rád a jsem na něho hrdý
 ☐ město se mi líbí, ale mám určité výhrady (můžete uvést): 
 ☐ město se mi nelíbí, rád bych se odstěhoval (můžete uvést zásadní problém): 

 ☐ nevím, neumím posoudit

Nový strategický plán - dotazník pro oblast

SPOLEČNOST A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Děkujeme, upřednostňujeme elektronické vyplnění na www.prostejov.eu/strategie

 ☐ muž  ☐ žena

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

než 15 minut) a do města jezdím pravidelně

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

 ☐ v Prostějově nebydlím a dojíždím jen občas

 ☐ ZŠ
 ☐ Střední vzdělání
 ☐ Vyšší odborné, VŠ

 ☐  jsem student a mám do 25 let
 ☐  jsem v produktivním věku
 ☐  jsem senior, již nepracuji nebo jen příležitostně

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Kde žijete?

Kdo jste?

Pokračujte, prosím, na další straně. Upřednostňujeme elektronické vyplnění na prostejov.eu/strategie

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

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

Jaký je Váš vztah k Prostějovu?



Jaké je Vaše pohlaví?

 

 ☐ město mám rád a jsem na něho hrdý
 ☐ město se mi líbí, ale mám určité výhrady (můžete uvést): 
 ☐ město se mi nelíbí, rád bych se odstěhoval (můžete uvést zásadní problém): 

 ☐ nevím, neumím posoudit

Nový strategický plán - dotazník pro oblast

SPOLEČNOST A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Děkujeme, upřednostňujeme elektronické vyplnění na www.prostejov.eu/strategie

 ☐ muž  ☐ žena

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

než 15 minut) a do města jezdím pravidelně

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

 ☐ v Prostějově nebydlím a dojíždím jen občas

 ☐ ZŠ
 ☐ Střední vzdělání
 ☐ Vyšší odborné, VŠ

 ☐  jsem student a mám do 25 let
 ☐  jsem v produktivním věku
 ☐  jsem senior, již nepracuji nebo jen příležitostně

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Kde žijete?

Kdo jste?

Pokračujte, prosím, na další straně. Upřednostňujeme elektronické vyplnění na prostejov.eu/strategie

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

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

Jaký je Váš vztah k Prostějovu?
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Informace z města

Kdyby mi ještě před rokem někdo řekl, že budu divadlo učit 
přes obrazovku počítače, asi bych se hlasitě zasmála. Nicméně 
podmínky jsou, jaké jsou, a nezbývá, než se jim přizpůsobit. 
Distanční výuka v rámci uměleckých oborů na základní umě-
lecké škole prošla za letošní školní rok určitým vývojem. Pro 
mne osobně tady byla motivace neztratit žáka, ale také to, aby 
měla výuka „na dálku“ jistou smysluplnost. Fungovala nám 
cvičení na práci s  hlasem, rozvíjení fantazie, představivosti, 
práce na charakteru postavy, konzultace přednesových textů. 
Chyběla skupinová spolupráce, dynamika, sounáležitost, po-
hybové techniky, kterých jednoduše přes obrazovku počítače 
nejsme schopni. Bylo třeba zacílit na prostředky multimediál-
ní a začít se na poli těchto platforem orientovat. Vzniklo ne-
spočet videonahrávek, ať již šlo o vánoční besídky, prezentace 
distanční výuky v rámci zadaných témat, nebo naši oblíbenou 
recitační soutěž, která probíhá v současné době taktéž distanč-
ní formou.

Jak jinak přilákat do našich 
řad ostatní zájemce, než natočit 
video o naší práci. Videoprezen-
tace uměleckých oborů je právě 
ve stádiu zrodu!

Hledáme nové talenty? Ano! 
Hledáme a  věříme, že vše už 
poběží tak, jak jsme zvyklí: tváří 
v tvář, sledovat mimiku, rozvíjet 
skupinovou dynamiku, zdo-
konalovat se ve vyjádření po-
hybem, gestem, spolupracovat 
s partnerem, užít si ten posvátný 
prostor jménem jeviště, kam 
mohou chodit jen vyvolení, 

nebo jen zajít do sekáče a hledat, 
co by si asi oblékla moje postava.

I v tanečním oboru žáci vy-
měnili prostorný sál za menší 
prostor v obývacích pokojích či 
dětských pokojíčcích. Ale i tak 
jedou naplno. Nacvičují nové 
choreografie, pracují na svém 
pohybovém rozvoji a distančně 
tvoří!

Výtvarný obor byl nucen 
přesunout se z prostoru krásné, 
velké a vybavené třídy za obra-
zovky počítačů s  kancelářským 
papírem a tužkou v ruce. Věřím, 

že výzva to byla ohromná. Jak 
zprostředkovat něco, kde kon-
takt učitele a  žáka je nedílnou 
součástí procesu tvorby? Jak udr-
žet pozornost a zájem dětí? Jaké 
možnosti tvorby jim nabídnout, 
aby jejich činnosti byly co nejroz-
manitější? Určitou satisfakcí jim 
mohou být online výstavy z dis-
tanční tvorby. Už zvládli tři, a to 
přece není tak špatný výsledek.

Nejen děti, ale i my pedago-
gové jsme se během celého roku 
naučili spoustu věcí, které vyža-
dovaly oboustrannou kreativitu. 
A na tu tvořivost „naživo“ už se 
moc těšíme!

V  hudebním oboru se uči-
telé snažili přeměnit všechna 
nová úskalí distanční výuky do 
navazujícího rozvoje malých 
i  větších hudebníků. Nebylo 
vždy snadné vmáčknout do 
objektivu kamery všechny ty 
klaviatury a  bicí soupravy, ale 
přesto se každý den v domác-
nostech široko daleko zvládly 
přečíst kilometry notového 
zápisu nově nastudovaných 
skladeb. I zde tak vzniklo pod-
houbí k  růstu nových forem 
výstupů, jako například online 
besídky či videopříspěvky na 

právě vzniklém účtu školního 
instagramu. Bylo by klamné 
nepřiznat, že distanční výuka 
hry na hudební nástroje doká-
zala zdolat všechny limity. Asi 
nejvíc bolestné rány utrpěla 
kontinuita pedagogické práce 
hudebních souborů, pěvec-

kých sborů či hudebních nauk. 
S jistotou však lze říci, že právě 
tato absence naživo sdíleného 
provozování hudby a interakce 
s živým publikem je nyní tolik 
důležitým olejem vlitým do 
ohně touhy společně dál tvořit.

 Kolektiv pedagogů ZUŠ

Touha TVOŘIT nás spojuje

 Základní umělecká škola 
Vladimíra Ambrose Prostějov

 Kravařova 14
 Program květen 2020

VÝTVARNÝ OBOR
Online výstava vyučujících výtvarného oboru 

MALUJEME SI TO
Výstavu je možné zhlédnout na: 

https://www.youtube.com/watch?v=jjSNXFYeor4&t=9s.

Vyhlášení výtvarné soutěže V LESE
Soutěž je určena pro předškolní děti, žáky základních 

a základních uměleckých škol
a víceletých gymnázií okresu Prostějov do 12 let. Soutěže 

se mohou zúčastnit také jednotlivci našeho regionu.
Práce zasílejte do 14. května 2021 na adresu 

ZUŠ Vl. Ambrose, Výtvarný obor,
Vápenice 3, 796 01 Prostějov. 
Informace na tel. 582351752, 

e-mail: vapenice@zusprostejov.cz.
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FÉROVÁ SNÍDANĚ ANEB LETOS PIKNIKUJEME PODÉVÁTÉ
Každé jaro a podzim po-

řádáme společný piknik 
v    parčíku u  knihovny. Na 
jaře se už tradičně připo-
jujeme k  projektu Férová 
snídaně neboli „férovka“. 
Že jste o  ní ještě neslyšeli? 
Je to celorepubliková akce 
na podporu pěstitelů, která 
se koná vždy druhou květ-
novou sobotu u  příležitos-
ti Světového dne pro fair 
trade. V  České republice se 
při ní každoročně sejde na 
více než dvou stech místech 
kolem 8 000 piknikujících. 

Co vlastně znamená „fair 
trade“? Je to způsob obchodu, 
který dává drobným pěstite-
lům, řemeslníkům i  zaměst-
nancům z  rozvojových zemí 
příležitost uživit se vlastní 
prací za důstojných podmí-
nek. Pokud si koupíte výrobek 
označený tímto logem (viz 
fotka), máte jistotu, že za ním 
nestojí například zneužívání 
dětské práce, nelidské pracovní 

podmínky či devastace 
životního prostředí.

Prostějovská knihovna se 
k  Férové snídani připojuje už 
od roku 2012, kdy začala tuto 
akci pro naše město organizo-
vat. Tím, že účastníci společně 
posnídají na veřejném místě, 
vyjádří fairtradové výrobě 
podporu. Na pikniku je pro 
zájemce o toto téma k dispozici 
spousta letáčků a dalších infor-
mací.

Naše knihovnice už tradič-
ně připravují pro návštěvníky 
fair trade kávu, čaj, kakao, ci-
tronovou limonádu a  malou 
ochutnávku fairtradových 
produktů. Další fair trade či 
lokální dobroty si přinesou 
sami piknikující. Třeba buchty 
upečené z vajíček od sousedky 
nebo z medu od místního vče-
laře. Kváskový chleba nama-
zaný máslem či sýrem z neda-
leké farmy. Nebo jen domácí 
marmeládu a jogurt s ovocem 
z našich sadů. Fantazii se meze 

nekladou a  přátelské ochut-
návky jsou vítány.

Těší nás, že se k nám účast-
níci snídaně rádi vracejí a také 
že každoročně přicházejí noví. 
Na férovce vládne uvolněná 
a pohodová nálada a všichni si 
užívají příjemné dopoledne.

Letos budeme bohužel mu-
set kvůli covidu-19 společný 
piknik u knihovny už podruhé 
oželet. Sympatickou akci však 
můžete podpořit i  soukromě 
- například na výletě. Férovka 
od začátku staví na dobrovol-
nících. Každý, kdo má zájem, 
se může zaregistrovat na infor-
mačním webu www.ferovasni-
dane.cz a piknik ve svém okolí 
uspořádat. Třeba jen pro přáte-
le či rodinu. 

Ukažte svůj zájem o  životy 
pěstitelů ve svém okolí i v da-
lekých zemích Afriky, Asie 
a  Latinské Ameriky. Vyrazte 
na výlet, vezměte s  sebou své 
nejbližší a do košíku si přibalte 
lokální a  fairtradové dobroty. 

Pokud nám do knihovny po-
šlete foto, rádi ho zveřejníme 
na našem facebooku. Fotky 
můžete zasílat na messenger 
knihovny nebo na e-mail sluz-
by@knihovnapv.cz. 

Tak nezapomeňte - v sobo-
tu 8. května 2021. A příští rok 
snad zase spolu u  knihovny! 
Těšíme se na vaše fotky a přeje-
me vám krásný výlet a dobrou 
chuť.
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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

Úvodní slovo Václava Horáka, statutárního zástupce 
Muzea a galerie v Prostějově

První čtvrtina roku 2021 je za námi, ale díky pandemii Covid-19 
jsme dveře Muzea a galerie v Prostějově pro návštěvníky ještě 
ani jednou neotevřeli. Výstavní plán na rok 2021 prošel úprava-
mi, které musely být prováděny za pochodu, a to není za těch-
to okolností vůbec snadné. Nicméně situaci přijímáme takovou 
jaká je. Ruce jsme do klína nesložili a na návštěvníky se připra-
vujeme. 

Oproti původnímu plánu jsme připravili a nově instalovali autor-
skou výstavu z našich depozitářů. Jde o průřezově velmi pestrou 
přehlídku předmětů napříč našimi sbírkami. Některé exponáty 
budou vystaveny poprvé. Jednotícím tématem je tentokrát flo-
ra a fauna. Instalovali jsme také výstavu o historii prostějovské 
židovské komunity v Husově sboru. 

A co muzeum chystá dál? V červnu bychom měli přivítat 
v prostorách galerie Špalíček slavného českého fotografa Jana 
Saudka, jehož dílo bude v Prostějově k vidění premiérově. A co 
se budovy Špalíčku týká, dochází zde k další změně. S radostí 
můžeme oznámit, že po téměř roční přestávce se zde chystá 
otevření kavárny. Vnitřní i venkovní prostory nyní procházejí 
rekonstrukcí, která přinese oživení a moderní design respektující 
však ducha historické budovy. Noví provozovatelé kavárny 
slibují, že se se znovuotevřením do budovy vrátí kulturní život 
a kromě vernisáží i podvečerní akustické koncerty. 

V tuto chvíli není jasné, kdy začne srdce kulturního života bít 
opět naplno. Proto nás prozatím můžete navštívit hlavně v tom 
virtuálním světě, kde Vám nabízíme videa i bohaté obrazové fo-
togalerie z výstav. O novinkách a změnách Vás budeme včas in-
formovat a to prostřednictvím sociálních sítí i webových stránek 
muzea. Děkujeme, že nám zachováváte přízeň. Přejeme všem 
brzký návrat do normálního stavu bez restrikčních opatření. 

HLAVNÍ BUDOVA, 
nám. T. G. Masaryka 2

FLORA A FAUNA Z MUZEJNÍCH DEPOZITÁŘŮ
od 25. 3. 2021 

Výjimečné kousky, které neměl ani pravidelný návštěvník zatím 
možnost spatřit, nabízí zbrusu nová výstava Muzea a galerie 
v Prostějově. Hlavní výstavní sály představují výběr ze sbírkových 
předmětů s rostlinnými a živočišnými motivy z depozitáře 
muzea. „Výstavu jsme nazvali Flora a fauna z našich depozitářů. 
Toto téma je v našich depozitářích v různých podobách hojně 
zastoupené, jde o předměty, které nesou rostlinné nebo 
živočišné motivy. A protože některé exponáty jsou zcela nové 

nebo jsme ještě neměli příležitost je vystavit a byla by škoda 
se o ně nepodělit, rozhodli jsme se je zpřístupnit touto formou,“ 
uvedl Václav Horák, historik a statutární zástupce Muzea a gale-
rie v Prostějově. 

Exponáty jsou rozmístěny do třech hlavních výstavních sálů. 
Vůbec poprvé tak bude k vidění například secesní pohovka 
s původním květinovým čalouněním z přelomu 19. a 20. sto-
letí, ale také součástky hanáckého kroje s květovým potiskem 
a v přírodovědné části výstavy najdeme skutečné živočichy 
nebo jejich schránky a také rostliny. „Muzejní botanická sbír-
ka uchovává krásu rostlin z různých biotopů Prostějovska 
v několika herbářích. Flora se na výstavě objevuje také 
v podobě fotografií z muzejního fotoarchivu. K těmto vzácným 
dobovým dokumentům patří snímky z roku 1934, kdy byla 
v Prostějově otevřena botanická zahrada,” uvedla Vladimíra 
Jašková, geoložka a jedna z kurátorek výstavy. Připomněla ještě, 
že zvláštním druhem rostlin a živočichů, které však na výstavě 
nechybí, jsou zkameněliny. Původně živé organismy nebo jejich 
schránky zůstaly uchovány v kameni a vypovídají tak o podobě 
života v dávné geologické minulosti naší planety.

K vidění však jsou i další zajímavé předměty, které nesou zdo-
bení ve formě rostlinného nebo zvířecího motivu, některé jsou 
naopak z těchto přírodních materiálů dokonce vyrobeny. Na vý-
stavě tak jsou k vidění objekty z kovu, pálené hlíny, hodiny, cíno-
vé nádobí či předměty osobní potřeby, jako jsou hřebeny, fajfky, 
šperky, vycházkové hole nebo třeba vějíře. Nechybí však ani 
knihy nebo časopisy, obrazy a dokonce i kresby jedné z význam-
ných prostějovských osobností. Přírodní motivy totiž najdeme 
také ve skicáři Jiřího Wolkera. „Během svých gymnaziálních let 
vytvořil několik studentských prací, které kromě portrétů a zá-
tiší obsahují také rostlinné a živočišné motivy. Tyto práce, které 
se běžně nevystavují, ukazují však, že Jiří Wolker nebyl jen nada-
ný básník, ale že se zajímal i o výtvarné umění,“ doplnil historik 
Filip Gregor.

Kolektiv odborných pracovníků

Na výstavě Flora a Fauna je k vidění i porcelán a keramika. Foto: archiv MGP
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MuzeuM

Na akcích budou pořizovány fotografie a obrazová dokumentace pro doku-
mentační a propagační účely MGP, p. o.

Organizace je zřizována a financována Olomouckým krajem.
Změna programu vyhrazena.

ŠPALÍČEK,
Uprkova 18

FENOMÉN SAUDEK
od 3. 6. do 5. 9. 2021

Léto ve Špalíčku bude patřit jedné z nejvýraznějších postav sou-
dobé české fotografie přitahující stálou pozornost. Tvorba spjatá 
se ženami, svět smyslnosti, zvrácenosti, nestoudnosti, slastných 
hříchů, obscénosti provokující svým ostentativním erotismem, 
ale také něhy, ostychu a pokory, to je dílo Jana Saudka.

Početná kolekce manýristických fotografií, na nichž se objevuje 
i ikonická „zeď,“ dominanta ze 70. let, ale i mnoho dalších 
a také obrazy, kterými se Jan Saudek vyjadřuje v poslední době, 
bude dovezena do Prostějova poprvé. Výstava bude uvedena 
ve spolupráci s galeristou Jindřichem Skácelem  a záštitu nad ní 
převzal první muž Prostějova Mgr. František Jura. Originálním 
doplněním budou fotografie prostějovských tvůrců, kteří tak 
chtějí vzdát poctu ikoně vzbuzující neskonalý obdiv. 

Srdečně vás zveme na tuto jedinečnou podívanou, a pokud 
pandemická situace dovolí, také na setkání s autorem, který 
přislíbil svou účast.  Můžeme také slíbit, že pro zájemce bude 
připraven katalog.

Kamila Husaříková

ČERVENÝ DOMEK PETRA BEZRUČE
Bezručova 153, Kostelec na Hané

Přesně rok uplyne ve středu 19. května od slavnostního zno-
vuotevření tzv. Červeného domku Petra Bezruče, který nese 
stálou expozici s názvem Básník slezského lidu Petr Bezruč 
(1867–1958). První návštěvnická sezóna v novém dopadla 
i přes nepříznivou epidemiologickou situaci velmi dobře. Před 
vládním uzavřením navštívilo Červený domek několik stovek 
turistů, dokonce jsme stihli uskutečnit i několik akcí: tři ko-
mentované prohlídky, pro děti Rozloučení s prázdninami nebo 
Posezení u Bezruče. Věříme však, že letošní sezóna bude mno-
hem úspěšnější. Zároveň vám děkujeme za zajímavé přírůstky 
s tématikou Petra Bezruče, které přijímáme i nadále a těšíme 
se na vaši návštěvu, třeba 15. září, kdy se bude konat další z už 
tradičních Posezení u Bezruče.

Otevírací doba a vstupné: 
duben – červen a září a říjen, út – pá: 13.00 – 17.00 
so a ne: 10.00 – 13.00 a 14.00 – 17.00
červenec a srpen, út – ne: 10.00 – 13.00 a 14.00 – 17.00
Vstupné plné 20 Kč, snížené 10 Kč

Mgr. Filip Gregor

Výstava v Husově sboru připomíná historii 
prostějovské židovské obce

Prostějov - Výstava věnující se 
historii prostějovských synagog 
a modliteben aktuálně zdobí hlavní 
sál Husova sboru Církve českoslo-
venské husitské v Prostějově. Do 
kostela, který od roku 1904 do roku 
1945 sloužil prostějovské židovské 
obci jako hlavní templ, se tak vrátila 
připomínka jeho dávné historie spo-
lu s historií prostějovské židovské 
obce.

Od června do prosince loňského 
roku bylo možné výstavu s názvem 
Prostějovské synagogy a modliteb-
ny zhlédnout ve výstavních sálech 
galerie Špalíček, teď, po dohodě 
vedení prostějovského muzea spolu s duchovní správkyní pro-
stějovské farnosti Církve čs. husitské, se na dobu jednoho roku 
přesunula do kostela na Demelově ulici. Složena je z celkem 
patnácti informačních panelů, které jsou instalovány v hlavním 
sále kostela na dřevěných stojanech. „Návštěvník se seznámí 
nejenom s problematikou prostějovských židovských templů, 
ale také jejich rabínů, kteří v těchto místech konali svá kázání. 
Nedílnou součástí je krátká historie prostějovské židovské ko-
munity zakončená pohnutými osudy místa jejich posledního 
odpočinku na Brněnské ulici,“ uvedl Filip Gregor, historik Muzea 
a galerie v Prostějově. Text doplňuje bohatá obrazová dokumen-
tace, která pochází ze sbírek Muzea a galerie v Prostějově a Zem-
ského archivu v Opavě pobočka Státní okresní archiv Prostějov.

Spolupořadatelem výstavy je spolek Hanácký Jeruzalém, který 
prostřednictvím akcí s židovskou tematikou tuto problematiku 
podporuje a ve spolupráci s Muzeem a galerií Prostějov rozvíjí.

Jan Saudek s prostějovským galeristou Jindřichem Skácelem. Foto: archiv J. Skácel

Historik F. Gregor při instalaci výsta-
vy v Husově sboru. Foto: archiv MGP
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hvězdárna

Obloha v květnu
Na rozdíl od předchozích měsíců můžete pozorovat všechny planety viditelné pouhým okem. Planety Jupiter a Saturn vévodí 
ranní obloze, která se, jak jsme v úvodu zmínili, pyšní již letními souhvězdími, ale o těch někdy příště. 
Planetu Mars najdete nejsnáze, a sice po západu Slunce vysoko nad západním obzorem. Níže nad západním obzorem potom 
můžete spatřit slabší Merkur a pod ním Venuši. Kousek od nich se 13. května objeví úzký srpek nového Měsíce. Jak bude Měsíc 
dorůstat, bude se zároveň přibližovat k Zemi, až se dostane 26. května do tzv. perigea, tedy na své trajektorii do nejbližšího bodu 
k Zemi. Zrovna ten den se také bude nacházet naproti Slunci, takže dojde k superúplňku a ještě k tomu dojde k jeho zatmění zem-
ským stínem. Zatmění bohužel nebude z naší republiky viditelné, to bychom museli vycestovat někam do Ameriky, což vzhledem 
k situaci nedoporučujeme. 

Rok 2021 ve znamení oslav
Přesně před šedesáti lety v dubnu startoval na svou vesmírnou misi ruský kosmonaut Jurij Gagarin, a protože tou dobou byla 
v prostějovských Kolářových sadech už téměř dokončená hvězdárna a mezi místními vzbudil let velký ohlas, začali se na tuto pře-
lomovou událost vyptávat. A tak se díky Gagarinovi, avšak zcela spontánně, otevřela hvězdárna pro veřejnost.
O šedesát let později se pak v prostorách hvězdárny uskutečnilo setkání s jejími současnými a některými dnes už bývalými pracov-
níky, část dokonce zaznamenala reportáž Českého rozhlasu Olomouc. V ryze přátelské atmosféře jsme se probírali vzpomínkami, 
zážitky, ale také kritikou co dělat lépe a v neposlední řadě i polemizováním o budoucnosti hvězdárny. Na závěr jsme jí k 60. výročí 
popřáli mimo jiné celkovou modernizaci. Shodli jsme se totiž na tom, že hvězdárna s tak bohatou historií a obrovským potenciá-
lem by si ji, jakožto jediná hvězdárna v Olomouckém kraji s nepřetržitým provozem a stálými zaměstnanci, rozhodně zasloužila. 
A pokud můžeme prozradit, naše přání se už částečně začíná i plnit, neboť během posledních měsíců došlo k vytvoření projekto-
vého záměru celkové modernizace. 
Oslavy 60. výročí veřejné činnosti naší hvězdárny se chystáme slavit i po zbývající část roku. Začátkem června jsme plánovali vý-
stavu v jednom z hlavních výstavních sálů muzea, ale vzhledem ke koronavirové situaci, jsme se nakonec rozhodli pro venkovní 
variantu v podobě dvou prázdninových víkendů v krásném prostředí okolo hvězdárny. Na programu určitě nebude chybět večerní 
pozorování oblohy, v plánu je také zapůjčení asi čtyřmetrových modelů Měsíce a Země z brněnské hvězdárny nebo i promítání 
filmu. Mimořádně zajímavá bude i spolupráce s renomovaným Street art festivalem z Olomouce. Díky tomu by mohl na sklonku 
prázdnin ozdobit jednu ze stěn naší budovy mural, tedy velkoplošná malba. To bude velká událost, na kterou se velmi těšíme.
Termíny i podrobný program včas najdete na našich internetových stránkách www.hvezdarnapv.cz a na sociálních sítích 
Facebook a Instagram.
Na závěr bychom rádi ještě upozornili, že jsme nechali vyrobit Výroční turistickou známku, v prodeji jich je limitovaných 300 kusů 
za cenu 40 korun. Zakoupit ji můžete přímo na hvězdárně. Kvůli vládním opatřením je však prodej aktuálně možný pouze po do-
mluvě v prostorách předzahrádky. 

Těšíme se, až s námi budete moci oslavit naše kulaté výročí a přejeme krásné jarní dny.
Astronomické oddělení

Výroční turistickou známka, lze zakoupit přímo na hvězdárně. Foto: archiv MGP
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Velikonoce strávili zástupci, 
tanečníci a  příznivci prostě-
jovské Taneční školy PIROU-
ETTE netradičně sledováním 
on-line taneční soutěže Taneč-
ník roku 2021 – on-line MČR. 
V  sobotních základních a  se-
mifinálových kolech měla TŠ 
v dance artu hned 33 tanečnic 
napříč všemi věkovými katego-
riemi, od dětské až po dospě-
láckou.

Pro většinu holek to byla vůbec 
první zkušenost se sólem a pro 
dvě nejmenší, ještě školkové, 
vůbec první setkání s tanečními 
soutěžemi. O to víc potěšily čet-
né postupy do finále. V  dětech 
jich do semifinále postoupilo 

hned 11 a z celkového počtu 18 
choreografií měla tak PIROU-
ETTE velkou převahu. Do finále 
se mezi pět nejlepších nakonec 
probojovaly Vanessa Karasová 
a Elen Bendová, přičemž Elenka 
zaujala porotu svým videem už 
v základních kolech a umístila se 
na krásném druhém místě.

V  juniorech v  základní lize 
byly úspěšné všechny čtyři 
zástupkyně PIROUETTE – 
Štouračová, Kovářová, Pospíšilo-
vá i Sovíčková. Do finále mezi pět 
nejlepších se z nich probojovala 
Karolína Kovářová a stejně jako 
před ní Bendová v dětech i ona 
získala pomyslnou stříbrnou me-
daili za druhou příčku.

V  juniorech reprezentovala 
ještě i  Vanesa Burdová, ale ten-
tokráte v profi lize. V neskutečné 
konkurenci 36 choreografií se 
dostala do semifinále. Tam už 
ji mezi čtyři nejlepší porota ne-
posunula, ale i tak skvělý výkon 
a veliká spokojenost.

Neméně skvělých výsledků 
dosáhly i  zástupkyně hlavní vě-
kové kategorie. Všechny tři zís-
kaly postup do finále mezi čtyři 
nejlepší. A ač zlato nezískaly, tak 
druhé místo Denisy Chytilové, 
třetí Anny Vystavělové i  čtvrté 
Adély Lužné jsou velmi uspoko-
jivým výsledkem.

V  dnešní nelehké době je 
skvělý už jenom fakt, že se tolika 

dětem chtělo a podařilo zapraco-
vat na své choreografii, zvládlo se 
natočit tolik krásných tanečních 
videí a  organizátorům z  týmu 
Taneční skupiny roku se poda-
řilo uspořádat on-line soutěž 
v  tak obrovském měřítku. Tre-
nérky připravující tanečnice TŠ 
PIROUETTE na tuto soutěž Iva 
Kuptíková, Petra Vránová, Vero-
nika Votavová i Tereza Vránová 
jsou na všechny náležitě pyšné. 
Pro všechny je to velká motivace 
do další práce na sobě, zlepšování 
se a překonávání překážek i sebe 
sama.

TŠ PIROUETTE reprezen-
tovaly: Nikol Šamalíková, Domi-
nika Hubáčková, Julie Hrstková, 

Victorie Bauerová, Elen Bendo-
vá, Nikola Frömlová, Amálie Ha-
sová, Claudie Krestová, Rozálie 
Lužná, Patricie Naniašová, Amé-
lie Pavlínová, Dorota Pospícha-
lová, Nikola Přecechtělová, Emili 
Slouková, Viktorie Trnečková, 
Tereza Vidmuchová, Viktorie 
Valášková, Michaela Vlachová, 
Adéla Vragová, Kristýna Zemán-
ková, Sofie Šlamborová, Jolana 
Špičáková, Vanesa Burdová, Va-
nessa Karasová, Karolína Ková-
řová, Eliška Skřebská, Alžběta 
Žilková, Klára Pospíšilová, Agáta 
Sovíčková, Kristýna Štouračová, 
Denisa Chytilová, Adéla Lužná 
a Anna Vystavělová.

 Taneční škola  PIROUETTE

TŠ PIROUETTE válí i v lockdownu. On-line

Anna Přehnalová 
Dominika Procházková 
Jakub Javorský 
Tobiáš Pohůnek 
Leontýna Sekaninová 
Zlata Špičáková 
Pavel Sedlák  

Michael Dokoupil  
Adam Mohelník  
Valérie Kalužová 
Marek Dopita  
Richard Kosina  
Izabela Merdová 
Vítek Berka  

Jiří Kašík  
Tobiáš Březina
Matyáš Polišenský 
Martina Bílá  
Veronika Maňáková 
Oliver Jahl
Gabriela Konšel  

Adriana Fialová
Amálie Klíčová  
Valérie Šipulová 
Melody Mia Rafaelová 
Ema Zapletalová 
Tobiáš Hošík 
Rozárka Schwarzová 

Adéla Zerzánková  
Přemysl Páleník 
Alice Kukusíková
Anna Kukusíková  
Jakub Antoníček  
Eliška Antoníčková 
Pavel Spurný  

Malvína Miklíková 
Vilém Drmola  
Eliška Žáková 
Bruno Blumenschein 
Michal Pajer 
Ilona Mlčochová 

NOVÍ OBČÁNCI NOVÍ OBČÁNCI města Prostějovaměsta Prostějova
Vítání dětí ze dne 1. 4. 2021

Statutární město Prostějov 29

Prostějovské radniční listy  WWW.PROSTEJOV.EU



Kultura, společnost, volný čas

K V Ě T E N  2 0 1 2

30 Statutární město Prostějov

 WWW.PROSTEJOV.EU Prostějovské radniční listy



Kultura, společnost, volný čas

INZERCE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ŽELEZNÉHO  
PROSTĚJOV, SÍDLIŠTĚ SVOBODY 3578/79   

 796 01 Prostějov 
tel: 582 302 411, 730808081, fax: 582 302 446, IČO: 47922770,e-mail: zsjz@zsjz.cz 

 
 

Sportovní středisko se sportovní třídou 
 

 

                          ATLETIKA – královna sportů 
   Nabízíme  studium  ve  sportovních  třídách  zaměřených  na atletiku s více jak 48-letou 
tradicí na základní škole, která je nyní podporovaná trojnásobným Olympijským vítězem a 
držitelem světového rekordu v hodu oštěpem Janem ŽELEZNÝM a nese jeho jméno. Škola má 
výborné studijní a sportovní výsledky se zaměřením nejen na atletiku. Škola je zařazena do 
projektu MŠMT a Českého atletického svazu. Sportovní středisko se Sportovní třídou jsou 
základním článkem péče o sportovně talentovanou mládež v Prostějově, které mají úzkou 
návaznost na Sportovní centrum mládeže Olomouckého kraje a Atletický klub Prostějov.   
 

Ve školním roce 2021 / 2022 otevíráme sportovně atletickou třídu v 6. ročníku 
 
   Výběrové testování dětí 5. tříd proběhne distanční formou: 
 
Do pátku 14. 5. 2021 v domácím prostředí (viz. 
přiložený popis jednotlivých disciplín na www školy 
(člunkový běh, dálka z místa, leh - sed, přeskoky přes 
švihadlo 
 
     PODROBNÉ INFORMACE NA WWW.ZSJZ.CZ 
 

ZAČÁTKEM ČERVNA BY, POKUD TO SITUACE DOVOLÍ, PROBĚHLO NA ŠK. 
HŘIŠTI 2. KOLO PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA – V MALÝCH SKUPINÁCH 
 
Našim žákům nabízíme:  
- rozšířenou výuku TV (dle tříd 4/5 hodin týdně) 
- atletické tréninky vedené kvalifikovanými trenéry 1. třídy AC Prostějov 
- 2x ročně sportovní soustředění 
- 2 tělocvičny, atletickou tréninkovou dráhu, posilovnu, saunu, tenisové kurty 
- zapojení do mistrovských atletických soutěží za Atletický klub Prostějov 
- kvalitní výuku a možnost perspektivního výkonnostního růstu 
- možnost studia na středních školách se zaměřením na sport, SG GJW v Prostějově,  
                                                                      Sportovní management na SOŠPO Prostějov 
- možnost zařazení do Sportovního centra mládeže Olomouckého kraje v Prostějově 
 
Kontaktujte nás, poskytneme Vám bližší informace.   
ZŠ Jana Železného: Mgr. Michal Esterka  604781446, zsjz@zsjz.cz 

http://www.zsjz.cz  
Vedoucí trenér: Mgr. Dalibor Ovečka    604821175, D.Ovecka@seznam.cz 
AC Prostějov:    David Šustr    774897393, atletika.pv@volny.cz 
 
Přijďte mezi nás, rádi rozvineme talent Vašich dětí. 
 

CYKLOSTEZKA Z PROSTĚJOVA 
DO KOSTELCE NA HANÉ

středa 5. 5. – úterý 11. 5.
Samoobslužná trasa plná úkolů pro 

malé i  velké cyklisty na cyklostezce 
z Prostějova do Kostelce na Hané. Tra-
sa začíná u železničního přejezdu u sil-
nice směr Smržice na konci Kostelec-
ké ulice a končí u vlakového nádraží 
v Kostelci na Hané. Cestou vás čekají 
zastavení s úkoly a zajímavé informace 
o naší krajině.

HRÁTKY V PARKU 
středa 12. 5. – úterý 18. 5.

Hravá stezka plná úkolů pro malé 
i  velké bude vyvěšena v  parku na 
Husově náměstí po celý týden. Čekají 
nás informace o stromech, rostlinách 
i  zvířatech žijících ve městě, ale také 
zábavné otázky a úkoly.  

POD ZÁPOVĚDSKÝM KOPCEM 
středa 19. 5. – úterý 25. 5.

Pokud bude povoleno shromaž-
ďování lidí, proběhne akce formou 
společné vycházky ve středu 19. 5., 
sraz v Kostelci na vlakovém nádraží 
v 8:20. V opačném případě povede 
samoobslužná trasa vycházky pro 
seniory z Kostelce na Hané na pří-
rodní památku Pod Zápovědským 
kopcem a  zpět. Trasa začíná u  fot-
balového hřiště na Legionářské ulici. 
Bude vyznačena fáborky a mapkou 
a bude doplněna informacemi a hra-
vými úkoly. Délka trasy asi 5 km. 
Aktuální info na www.iris.cz a na tel. 
603 730 594.

ODEMYKÁNÍ STUDÁNEK
sobota 22. 5. – neděle 23. 5.

Pokud bude povoleno shromažďo-
vání lidí, povede společná vycházka 
pro rodiny s  dětmi kolem studánek 
ze Seče na Pohodlí. Sraz v  sobotu 
22.  5.  v  8:35 na aut. zastávce Lipo-
vá-Seč (vhodný autobus jede z  PV 
v 7:55, st. č. 10). Návrat po 12. hod. 
V opačném případě bude připravena 
na celý víkend samoobslužná trasa 
vycházky doplněná hravými úkoly 
a informacemi pro děti i dospělé, za-
čátek u aut. zastávky Seč, konec u aut. 
zastávky Pohodlí. Délka trasy asi 4 km, 
aktuální info na www.iris.cz a na tel. 
603 730 594.

Z LUTOTÍNA NA BĚLECKÝ MLÝN
středa 26. 5. – úterý 2. 6.

Pokud bude povoleno shromaž-
ďování lidí, projdeme se společně 
z Lutotína na Bělecký mlýn. Cestou 
navštívíme aspoň 2 studánky, chrá-
něné území Na Hůrkách, památ-
nou lípu, kapličku v  Mokřinách 
a  hradiště Bílovický hrad. Sraz ve 
středu 26. 5. v 8:20 na vlakové za-
stávce Lutotín (vhodný vlak jede 
z  PV v  8:02, nastupujte do před-
ního vagónu). Návrat po 12. hod. 
Pokud setkávání povoleno nebude, 
bude připravena na celý týden sa-
moobslužná trasa vycházky dopl-
něná hravými úkoly a  informace-
mi, začátek u žel. zastávky Lutotín, 
konec u žel. zastávky Zdětín. Dél-
ka trasy 5-6 km, aktuální info na  
www.iris.cz a na tel. 603 730 594.

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 květen 2021 tyto akce:
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Informace z města

Celý večer proběhne dle aktuálních nařízení vlády. Kostely budou otevřené od 18  22 hod a může dojít ke změnám v programu. Více sledujte na WWW.NOC.KOSTELU.CZ, 
facebook.com/prostejovfarnost/, prostejov.evangnet.cz, cb.cz/prostejov, cmgpv.cz/aktualne a na vývěskách kostelů. VŠECHNY VÁS SRDEČNĚ ZVEME

PROGRAM NOCI KOSTELŮ 2021

Záštitu převzal primátor Statutárního města Prostějov Mgr. František Jura.

KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO

18:00 POZDRAV PRIMÁTORA MĚSTA PROSTĚJOVA 18:00 PÍSNIČKY Z EVANGELICKÉHO ZPĚVNÍKU 18:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

18:05 VYPROSME SI BOŽÍ POŽEHNÁNÍ 19:00 PÍSNIČKY Z TAIZÉ 18:15 ZKAMENĚLÁ POHÁDKA

Mše svatá. 20:00 KONCERT EXAUDI Komentovaná prohlídka kostela a sakristie.

19:00 ZPÍVÁME SHŮRY Zpívají sólisté pěveckého sboru Exaudi. 21:30 POCTA VOJTĚCHU ŘÍHOVSKÉMU

Koncert mezzosopranistky Pavly Zbořilové a přátel. 22:00 ZÁVĚR

20:00 PROHLÍDKA KOSTELA

S průvodkyněmi SOŠ podnikání naživo nebo na videu.

21:00
KOSTEL SV. CYRILA A METODĚJE

Za varhany usedne varhanní mistr David Postránecký.

22:00
MODLITEBNA CÍRKVE BRATRSKÉ

18:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ A ZVONY

18:10 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

18:00 DIVADÉLKO PRO MALÉ I VELKÉ 19:00 KONCERT MLADÝCH

Naživo nebo ze záznamu.

17:30 – 20:30 VZHŮRU K NEBESŮM 18:30 PROHLÍDKY MODLITEBNY

21:00 ZÁVĚR 20:00 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

Prohlídka kostela a Paxu s průvodcem.

18:00 - 22:00 PUTUJEME V KOČÁRU 21:00 MODLITBA ZA BOŽÍ POMOC

Ztišení a zakončení modlitbou.

KAPLE SV.CYRILA A METODĚJE-CMG
18:00 - 19:00 PROJÍŽĎKY PO NÁMĚSTÍ TGM

KAPLE SV. ANNY
19:00 KAPLE VE ŠKOLE 19:20 kostel sv. Cyrila a Metoděje (Brněnská)

20:00 Sbor českých bratří (U kalicha) 18:00 JAK TO VŠECHNO ZAČALO

20:15 kostel sv. J.Nepomuckého (u Milosrdných) Krátký pohled na historii kapličky.

21:00 - 22:00 PROJÍŽĎKY PO NÁMĚSTÍ TGM Kaple bude otevřena do 21:00 hod.

Účinkují Gabriela Němcová (zpěv) a Ondřej Mucha 
(harmonium).Během večera bude otevřena modlitebna a kvetoucí 

zahrada, na zahradě lavičky, hádanky pro děti, 
drobné občerstvení.

VARHANNÍ KONCERT

POŽEHNÁNÍ MĚSTU PROSTĚJOV

Během večera posezení a zábava pro děti i dospělé na 
Rajské zahradě.

Vystoupení mladých hudebníků za doprovodu kláves, 
saxofonu atd. 

Výstup na věž kostela v půlhodinových intervalech pro 
5 osob s průvodci a výkladem (zajišťují studenti SOŠ 
podnikání a obchodu). 

Projížďky a historický kočár připravilo Muzeum 
historických kočárů Čechy pod Kosířem.

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

Celý večer proběhne dle aktuálních nařízení vlády. Kostely budou otevřené od 18 - 22 hod a může dojít ke změnám v programu. Více sledujte na WWW.NOC.KOSTELU.CZ, 
facebook.com/prostejovfarnost/, prostejov.evangnet.cz, cb.cz/prostejov, cmgpv.cz/aktualne a na vývěskách kostelů.

VŠECHNY VÁS SRDEČNĚ ZVEME

Upozornění: program, počty účastníků a podmínky účasti mohou být upravovány v závislosti na vlád
ních protiepidemických opatřeních. Před návštěvou Mozaiky si, prosím, ověřujte konání dané akce na 
webové či facebookové stránce příp. emailem či telefonicky viz kontakty níže.

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
Pondělky 9.30 – 11.30 – program pro rodiče s malými dětmi Vám rozšíří obzory, zatímco Vaše děti 
si zlepší své sociální, pohybové, hudební a manuální schopnosti. Přijďte si odpočinout od každodenní 
rutiny, získat nové přátele a dozvědět se důležité informace. Rodinná atmosféra v malých skupinách 
rodičů a dětí. Probíhá každé pondělí mimo státní svátky. 
Úterky 17.30 – 19.00 – vzdělávací semináře s hlídáním dětí
4. 5. Manipulace versus hranice ve vztazích – seminář s Mgr. J. Rozehnalovou
11. 5. Grafomotorický vývoj dětí – seminář s dětskou psycholožkou Mgr. A. Bartouškovou
25. 5. Kurz Výchova teenagerů – 5 lekcí (25. 5. – 22. 6.)
Autoři kurzu: Nicky a Sila Lee (VB, 4 děti). Lektoruje: Mgr. J. Rozehnalová (4 děti).
Přihlášky přijímáme do 23. 5. na níže uvedených kontaktech. 
Čtvrtky 17.00 – 19.00 – vzdělávací a volnočasová setkání s hlídáním dětí.
20. 5. Ukrajinská kuchyně – činachy a pirohy
27. 5. Drátkování – tvořivá dílna s E. Svobodovou, DiS.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. Pro aktuální informace sledujte naše webové či facebookové 
stránky. Pokud nemáte tu možnost, získáte informace také telefonicky, viz kontakty níže.

Přejeme všem pevné zdraví a pokojné dny! Těšíme se brzy na viděnou!
Adresa: Raisova 1159, Prostějov, bližší info: J. Rozehnalová 776 347 021, mozaika@zebrik-os.cz, 
FB: mozaika.multikulturni.centrum, www.zebrik.org.

Aktivity projektu Pro zdravou rodinu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina (MPSV), 
dále je podpořil Olomoucký kraj a statutární město Prostějov. Aktivity projektu Integrační aktivity  

pro cizince podpořilo statutární město Prostějov a Olomoucký kraj.

Až do 31. 7. 2021 bude z důvodu opravy vodovodu v ul. 
Česká provedena částečná a úplná uzavírka dle etap.

částečná uzavírka - ul.Česká - od křižovatky s ul. Šlikova 
po ul. Jungmanova - posuvné prac. místo 

úplná uzavírka - křižovatka MK - Rostislavova x Česká 
a Krátká x Česká, Prostějov

na dobu:                  
Etapa 1  6. 4. 2021 – 30. 4. 2021 (Rostislavova x Česká)
Etapa 2  1. 5. 2021 – 31. 5. 2021 (Krátká x Česká)
Etapa 3   1. 6. 2021 – 31. 7. 2021 (ul. Česká – posuvné 

pracovní místo)
Objízdná trasa není stanovena

Částečná uzavírka 
ul. Česká

PROGRAM 
NA KVĚTEN
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Zachraň
začarovaný
 Prostějov!

Zlá čarodějnice na nás uvrhla kletbu, pomůžeš nám ji odčarovat? 
Od 24.4.2021 TĚ ČEKAJÍ ČARODĚJNÉ ÚKOLY NA HLOUČELE!

VYZVEDNI SI SVOJI KOUZELNICKOU KNÍŽKU zdarma: 
Sportcentrum-DDM PV hala a Dětské dopravní centrum (po-pá)

nebo v občerstvení U Matesů, U Abrahámka a U Mazánka.
INFO: www.sportcentrumddm.cz 

 
 CHCEŠ MÍT SVOJI FOTKU V GALERII 

ČARODĚJNIC PROSTĚJOVA?
PŘIJĎ 30.4.2021 14-18h v masce
DO FOTOKOUTKU U Abrahámka  
nebo POŠLI SVOJE "ČARODĚJNÉ FOTO"  
do 13.5.2021 na e-mail: 
souteze@sportcentrumddm.cz 

V minulých dvou číslech 
Radničních listů jsem psal 
o tom, jak město Prostějov 
(ne)pečuje o svůj většinový 
podíl ve společnosti VaK. 
A  ejhle! V  minulém čísle 
se najednou objevil v  rub-
rice s  názvem „Informace 
z města“ celostránkový člá-
nek VODA NA PROSTĚ-
JOVSKU. Nejedná se však 
o informace z města, jak by 
se mohlo zdát. Podepsaná 
Markéta Bártová je tisko-
vou mluvčí společnosti Mo-
ravská vodárenská, dceřiné 
společnosti Veolia. Právě té 
společnosti, která si od Vo-
dovodů a kanalizací Prostě-
jov pronajala „trubky“, skrz 
které teče voda, kterou pla-
títe. V článku jste si přečetli, 

že odvádění zisků z prodeje 
vody do zahraničí není tak 
hrozné a  že vstup soukro-
mých společností do české-
ho vodárenství je k  užitku. 
Pokud se podíváte na web 
www.pravdaovode.cz, udě-
láte si názor sami. 

23. února se konalo zase-
dání Zastupitelstva města 
Prostějova. Jistě jste někde 
četli, že se radní Sokolová 

„vzdává benefitů zaměst-
nance magistrátu“ a  „šetří 
městu nemalé prostředky“. 
O  co tedy jde? Odměny 
členů zastupitelstev se řídí 
tabulkou, kterou vydává 
vláda. V  tabulce jsou uve-
deny pozice a  kategorie sa-
mosprávných celků (obec, 
kraj,…). Rozlišuje se, zda 
jste uvolnění členové zastu-
pitelstva a chodíte na radnici 

„do práce“, anebo neuvolně-
ní a máte své běžné zaměst-
nání a funkci na radnici „až 
po práci“. Radní Sokolová 
byla uvolněnou náměstkyní 
(81  847 Kč měsíčně). Pro-
tože je nyní také uvolně-
nou krajskou zastupitelkou 
(90 559 Kč), rozhodla se, že 
se v  Prostějově stane „pou-
ze“ neuvolněnou náměstky-
ní (50  224  Kč). Netíží mne 

dilema, zda měsíčně obdrží 
172 nebo 140 tisíc. Problém 
je jinde. Podle mého názoru 
je na Kraji i v Prostějově tolik 
práce, že není možné, aby ji 
zvládal jeden člověk v  jedné 
pracovní době. Pokud by to 
zvládnutelné bylo, znamená 
to, že uvolněná náměstkyně 
pro životní prostředí a  kul-
turu (Mgr. Hemerková) byla 
v minulém volebním období 
zbytečný luxus a vyhazování 
peněz?

Firma, kterou bývalý radní 
Grulich označoval za květin-
ku, kterou si budou hýčkat, 
chcípla. Dřevo Prostějov, 
dceřiná společnost firmy 
Lesy města Prostějova, kon-
čí fúzí s  mateřskou firmou. 
Po podivném experimentu 
z  laboratoře minulého vede-
ní města a bývalého ředitele 
LMP zůstaly 3 miliony ztrá-
ty a  spousta otazníků. Na 
nesmyslnost vzniku dceřiné 
firmy jsem upozorňoval od 
jejího vzniku. Marně.

Zachovejte si optimismus 
i přes všechny trable doby.

Mgr. Petr Ošťádal, 
zastupitel,

Starostové a nezávislí, 
zastupitelský klub 

Na rovinu!

Stalo se…
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INZERCE

Lidi moc nečtou a nezajímají se, ale 
rádi soutěží. Tak tu máte soutěž a výsled-
ky můžete posílat na soutez@zmenapro-
prostejov.cz. 

Obrázek 1) Pozemky mezi nemocnicí 
a lesoparkem Hloučela v návrhu V. změny ÚP

Obrázek 2) Současný stav územního 
plánu (Úplné znění po změně č. III. a IV.)

Obrázek 3) Legenda územního plánu
Na základě zadání V. změny ÚP, které 

schválilo Zastupitelstvo města Prostějova 
někdy na podzim 2019 (které ale neobsa-
hovalo rozšíření ploch bydlení severně od 
nemocnice), vytvořil zpracovatel tento ná-
vrh. Písemné připomínky se mohly podá-
vat do 9. 4. 2021, veřejné projednávání ještě 

bude. Schválené to zatím není, hegemonem 
schválení této změny bude 35 členů zastupi-
telstva, nikoliv architekti, nikoliv rada.

Až zas někdy budeme řešit desítky 
či stovky metrů a cenu za metr o stov-
ku víc nebo míň, vzpomeňte si na tyto 

hektary. Zábor ZFP a ústupky develope-
rům zde vidíte, vliv na lesopark Hlou-
čela rovněž. Role města při cenotvorbě 
za metr je neoddiskutovatelná. Otázka 
je, kdo je město. Nelze nad tím mávnout 
rukou.

Jinak kdo je vlastníkem pozemků, 
které mají být zhodnoceny tímto způso-
bem, můžete zkusit dohledat na www.
CUZK.cz, ale nepodaří se vám dohledat 
skutečné spolumajitele pozemků – fy-
zické osoby.

Bližší informace (význam vybarvení, 
regulativy, textovou a výkresovou část) 
najdete na webu města, soutěž najdete 
na www.zmenaproprostejov.cz. 

Soutěž najdi 10 rozdílů 
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INZERCE

Dne 7. 4. 2021 se konalo mi-
mořádné zastupitelstvo města. 
Hlavním bodem bylo schválení 
podání žádosti o  dotaci z  roz-
počtu Ol. kraje ve výši 1 mil. Kč 
na rekonstrukci velké tělocvičny 
na ZŠ E. Valenty. Bod byl schvá-
len relativně rychle, proč také 
ne, když se jedná o smysluplnou 
akci a  ještě pro sportování na-
šich dětí, které je v této covidové 
době tristní. Také rychle jsme 
schválili a  dle mého názoru 
velmi dobře dotační program 
Péče o  historické dědictví ve 
výši 2 mil. Kč. Mimo jiné se 
jedná i o poskytnutí 194 tis. Kč 
na restaurování skulptury sv. 
Floriána před fasádou kostela 
sv. Cyrila a  Metoděje na Br-
něnské ulici. Možná bychom 
se mohli dočkat jeho umístění 
na Floriánském náměstí, kam 
„Floriánek“ bezpochyby patří, 
a umocnil by tak pěkný dojem 
z rekonstrukce celého náměstíč-
ka. Vcelku rychle a dobře jsme 
schválili 85 tis. pro Záchrannou 
stanici v Němčicích nad H. pro 
zajištění péče pro zraněné živo-
čichy a trvalé handicapy z Pro-

stějova. Dlouhá diskuse se však 
odehrála k problematice parko-
vání našich občanů před vlast-
ním domem. Tři materiály po-
jednávaly o odkupech pozemků 
pro svá auta na ul. Lidické, Olo-
moucké a ve Vrahovicích. Všem 
se prodej zamítl, poněvadž dle 
strategie města by se např. z dů-
vodu budování eventuálních 
staveb nebo oprav různých sítí 
(elektřina, plyn, vodovod, od-
pady) na soukromé pozemky 
mohlo hůře dostat. Což jsme 
v  diskusi snad všichni zastupi-
telé uznali. Dle stejné „strategie“ 
se různé zábory a úpravy před 
domem, na kterých si obyvate-
lé ať už s povolením, či bez něj 
vybudovali své parkovací plo-
chy, zlegalizují bez nároku na 
úhradu vynaložených nákladů 
tím, že jim město nabídne pro-
nájem tohoto místa. Nyní je to  
200 Kč/m2 ročně. Rodina v Li-
dické ulici si slušně v roce 2017 
a znovu v 2020 požádala o úpra-
vu 20 m2 pro parkování svého 
auta v  zatravněné ploše. Když 
jí nebylo opakovaně vyhověno 
z  důvodu záboru zelené plo-
chy, byť ve stejné ulici je tako-
vých záborů několik, požádala 
si o  odkup. Pak jsem v  diskusi 
s  nadsázkou poznamenal, že je 
tedy lepší si něco zabrat na černo, 
však později se to zlegalizuje. Viz 
„zpatlaně“ napsaná 1. perlička ze 
zastupitelstva ve Večerníku z 12. 
4. S ohledem na to, jak se ve měs-
tě vykácela spousta vzrostlých 
stromů, mi připadá nedovolení 
zabrání 20 m2 zelené plochy jako 

absurdní a arogantní. Ve Vraho-
vicích se postavila nová zástavba, 
s úzkou ulicí V. Nováka, kde je 
v  podstatě nutnost si vybudo-
vat vlastní stání pro automobil, 
protože v případě parkování na 
ulici už by byl průjezd jen pro 
jedno auto. Doporučil jsem tedy  
v souladu s doporučením odbo-
ru dopravy, aby do vybudování 
širších komunikací bylo nájem-
né odpuštěno či sníženo o vlastní 
náklady nájemce, ale to neprošlo. 
Myslím si, že by se měla vytvořit 
skupina, která by se opravdovou 
koncepcí parkování ve městě pří-
mo a v přilehlých částech města 
zabývala. Poslední „žhavou“ 
diskusí byly provedené nanoná-
střiky oxidem titaničitým na la-
vice ZŠ E. Valenty. Myslím si, že 
vedení města v dané době a na 
základě zjištěných poznatků té 
doby chtělo v  dobré víře něco 
udělat v rozbujelé covidové pan-
demii pro naše děti, vnoučata. 
Když se zvedla proti nástřikům 
vlna odporu, který byl někdy od 
některých jedinců na sociálních 
sítích až za hranicí slušného 
chování, město nástřiky ukonči-
lo. Nyní soudní znalec v oboru 
toxikologie potvrdil, že nano-
nástřiky nejsou závadné. Komu 
jinému lze už věřit? Já říkám, 
všeho moc škodí. Pokud bu-
deme jíst každý den špekáčky, 
12 hodin denně se opalovat na 
slunci atd., i dobrá věc je škodli-
vá. Tak je to i s nanonástřiky dle 
mého názoru.

Ing. Petr Kousal, předseda 
Klubu KDU-ČSL

Mé postřehy z mimořádného ZM

NABÍDKA  PORADENSTVÍ 
,,CPR Prostějov vám nabízí podporu a doprovázení při hle

dání řešení v čase náročné životní etapy, v čase osobní či man
želské krize a mentoring osobám, které hledají nové, efektivněj
ší přístupy k dětem, s cílem obnovovat, posilovat a uzdravovat 
vztah s  dítětem/dětmi, zejména (ale nejenom) v  čase jejich 
dospívání.“

Kdy: Každé pondělí od 16:00 po předchozí domluvě
V případě zájmu se můžete hlásit na  tel.: 732 293 954 

nebo e-mailem na adresu: cprprostejov@ado.cz. nebo  ko-
renkovam@email.cz

V PŘÍPADĚ PŘÍZNIVÉ EPIDEMIOLOGICKÉ 
SITUACE PLÁNUJEME OTEVŘÍV

OD ČERVNA ADAPTAČNÍ PROGRAM 
PRVNÍ ŠKOLIČKA

program bude probíhat 
každé úterý a čtvrtek od 8.30 do 11.30 hod 

V  omezeném rozsahu bude provoz i  během letních 
prázdnin!

Dopolední adaptační kroužek pro děti od 2 do 4 let. Účast 
v kroužku usnadňuje přípravu na nástup do MŠ, připravu-
je na separaci 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 
přihlásit u  Bc. Blanka Neckařová, tel.: 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

CENTRUM PRO RODINU 
PROSTĚJOV z. s.

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

cprprostejov@ado.cz, tel. 732 293 954
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Poslední více než rok je ve znamení 
pandemické krize, pronikající do všech 
oblastí našeho života, a dotkla se napros-
to všech věkových i  sociálních skupin. 
Různé části společnosti jsou různě po-
stižené a taky se s tím různě vyrovnávají. 

Zčásti pomáhá stát i místní samosprávy, 
z větší části je to však na bedrech každého 
z nás. Z hlediska naší společné budouc-
nosti musí být absolutní prioritou starost 
o naše děti. Ty jsou na tuto situaci velmi cit-
livé a zranitelné zrovna jako celý současný 
vzdělávací systém. Vnímáme, že škola plní 
nejen vzdělávací funkci, ale v rozhodující 
míře utváří u dětí jejich vztah ke kolektivu 
a celé společnosti. Je tak nezastupitelným 
socializačním činitelem. Žádná forma 
distanční výuky totiž nemůže nahradit 
zkušenosti, které žáci získají přímo ve ško-
le. Naopak, ukazuje se, že tato forma vy-
učování, spolu se sociální izolací dětí vede 
zejména u  žáků základních a  středních 
škol k řadě problémů, včetně psychických. 
Ty pak mají dlouhodobý dopad jak na 
rozsah získaných znalostí, tak na jejich bu-
doucí začlenění do společnosti. Jedním ze 
základních práv je právo každého občana 
na kvalitní vzdělání, které musí stát zajiš-
ťovat legislativně i metodicky a v dostateč-
ném rozsahu v rámci veřejného školství. 
Protože tuto problematiku považujeme 
za důležitou jako zastupitelé města i jako 
občané, uspořádali jsme na toto aktuální 
téma petiční akci.

V poslední době vzniklo více podob-
ných petic, které však testování odmítají 
zcela. My však chápeme, že současnou 
pandemii nelze podceňovat. Jedná se o ne-
moc, která u ohrožených skupin způsobu-
je velmi vážné zdravotní problémy, a proto 
je nutné je efektivně ochránit. Trochu jiná 
situace je ovšem u dětí a mladistvých, kteří 
i podle dostupných statistik vykazují nej-
menší ohrožení. U nich lze přistoupit na 
to, co jsme navrhli v naší petici. Jsme pro 
neinvazivní testování dětí ze slin nebo lí-
zátkovou metodou. Rozhodně odmítáme 
různé výtěry z nosních dutin, které je trau-
matizují. Pravidelným testování se tak od-
halí pozitivní jedinci, ale zbytek kolektivu 

může absolvovat výuku bez roušek. Kdo si 
myslí, že se v nich děti vydrží ve škole sou-
středit osm hodin, nikdy neučil.

Těší nás, že jsme během naší petič-
ní akce na Hloučele posbírali za čtyři 
hodiny skoro dvěstěpadesát podpisů. 
To je jeden každou minutu! Zájem nás 
samotné překvapil. Je vidět, že vás ob-
čany toto téma nesmírně zajímá. Mezi 
petenty bylo i mnoho kantorů, kteří se 
svěřovali s tím, jak právě na jejich škole 
testování bude probíhat. Někde dětem 
pomoci můžou, jinde ne, někde mohou 
rodiče do školy, jinde ne. Prostě meto-
dika je nejednotná, stejně jako samot-
né testy. Vadí nám oba testy, Singclean 
i LEPU, protože si má dítě v obou přípa-
dech tyčinkou šťourat v nose. Velký pro-
blém máme především s  rychlotestem 
Singclean, u  něhož si má třeba takový 
prvňáček vrazit špejli dva a půl centime-
tru do nosu. Schválně, jak velkou nosní 
dutinu má šestileté dítě? 

Neméně důležité je i  fyzické zdraví 
našich dětí. Proto považujeme uzavření 
sportovišť za velmi škodlivé s  přímým 
dopadem na jejich imunitní systém, po-
tažmo celkový zdravotní stav. Po zvládnutí 
covidové krize tak budeme řešit problém 
s  obézními dětmi se všemi negativními 
dopady. Dokonce i u dětí, které donedáv-
na aktivně sportovaly, není jisté, zda se po 
ročním výpadku k těmto aktivitám vrátí.

Petici jsme předali našemu poslanci Ra-
dimu Fialovi, který bude tuto občanskou 
iniciativu prezentovat v  Poslanecké sně-
movně Parlamentu ČR.

Ještě jedna poznámka. Často nám 
vkládají do úst, že jsme proti jakémukoliv 
testování. To není pravda. Vítáme aktuál-
ní testování ve firmách, při kterém se po-
tvrdilo, že nakažených je méně než jedno 
procento. Tím pádem se jakákoliv dřívější 
úvaha o lockdownu průmyslu nezakládá 
na reálných faktech.

V době, kdy čtete tyto řádky, tedy zhru-
ba tři týdny po napsání článku, již budete 
vědět, jak vše dopadlo.

Pavel Dopita a Martin Křupka 
zastupitelé Prostějova za SPD

Parkování je ve většině měst pro-
blémem. Prostějov není výjimkou. 
V naší ulici vyřešili někteří lidé par-
kování po svém. 

Na své náklady si rozšířili místa pro 
parkování před svými domy tak, aby 
nezabírala nevhodná místa ve veřej-
ném prostoru. Tato parkovací místa 
udržují v pořádku a čistotě. Nyní mají 
za tato parkovací místa platit nájem, 
který mi na periferii města přijde příliš 
vysoký. 

Tato parkovací místa byla vybu-
dována před mnoha lety v době, kdy 
majitelé domů podnikali, měli velkou 
rodinu a  více aut. V  dnešní době je 
většina z nich již v důchodového věku, 
mají třeba jen jednou auto nebo jim 
tato stání slouží jen pro rodinné návště-
vy. Tito lidé, kteří využívají parkování 
jen zčásti nebo vůbec, mají platit vyso-
ké částky za parkovací místa, zatímco 
jiní, kteří parkují na veřejných komu-
nikacích a brání výhledu do křižovatky 
v  ulicích J. Suka nebo Kpt. Nálepky, 
nemusí platit nic. Přitom jejich auta už 
vystála v silnici důlky. Doufám, že stej-
ná pravidla budou platit pro všechny 
a město bude měřit všem stejným me-
trem. Např. nelegálně postavené garáže 

už dva roky nikdo neřeší a brzy budou 
možná dodatečně zlegalizovány. Ale 
vybrat peníze od běžných občanů za 
parkování je tak snadné. 

Když už chce město vybírat od ob-
čanů peníze, mělo by jim nabídnout 
i  jinou alternativu parkování. Dopo-
ručoval bych vybudování zálivů na 
parkování v ulicích J. Suka a V. Talicha. 
Obě místa jsou v  majetku města. Dr. 
Martin Hájek navrhoval dát lidem par-
kovací místa na městských pozemcích 
do výpůjčky, protože se občané o tyto 
pozemky města starají a  pečují o  ně. 
To mi taky přijde jako spravedlivější 
řešení.

Silnice a  chodníky ve Vrahovicích 
jsou v dezolátním stavu. Každou chví-
li jsou rozkopané a  do původního 
stavu už je nikdo pořádně neuvede. 
I moje dvouletá dcera jede na odráže-
dle raději po silnici než po chodníku, 
na kterém by akorát tak spadla a roz-
bila si pusu. Má rozum a vidí, že po 
chodníku prostě jet nejde. Závěrem 
bych chtěl uvést, že aspoň doufám, že 
vybrané peníze od občanů budou po-
užity na opravu silnic a chodníků ve 
Vrahovicích. 

 Tomáš Peka, STAN / Na rovinu! 

INZERCE

INZERCE

Děti zpátky do škol
! LAST M

IN
UTE !

PROSTĚJOV A OKOLÍ
26.06.2021

LET VRTULNÍKEM 

VÍCE INFORMACÍ NA 
WWW.FORFREEDAYS.CZZPROSTEJOV
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Parkování ve Vrahovicích

Domluvte  si
schůzku

774  421  818
WWW.VNB-REALITY.CZ

PRODÁM
VAŠI

NEMOVITOST
Ing. Marie Vymazalová, 

váš realitní makléř

21
03

22
30

34
2

Statutární město Prostějov 37

Prostějovské radniční listy  WWW.PROSTEJOV.EU Názory, komentáře, informace



Inzerce

Dvě nové výrobní haly vyrostou v areálu prostějovské 
společnosti WINDMÖLLER & HÖLSCHER Machinery. 
V  nových moderních budovách, šetrných k  životnímu 
prostředí, by se mělo začít montovat už v  létě příštího 
roku.  To s  sebou přinese vytvoření více jak 100 nových 
pracovních míst a další růst firmy.  Do budoucna se budou 
rozšiřovat například i kapacity parkovacích míst a šaten 
s čímž počítají další stavební projekty. 

Společnost WINDMÖLLER 
& HÖLSCHER je díky je-
dinečnému spektru strojů 
a  systémů na výrobu, potisk 
a  zpracování flexibilních 
obalů již několik desetiletí 
lídrem trhu a  technologic-
kou špičkou. „Že jste o našich 
strojích ještě neslyšeli? Poka-
ždé, když vezmete do rukou 
zubní pastu, sáček s  chipsy 
nebo si povezete domů pytel 
s cementem, nedívejte se jen 
na obsah. Můžete se zamyslet 
nad tím, co to bylo za důmy-
slné stroje, které tyto obaly 
vyrobily a potiskly,“ přibližu-
je výrobní portfolio společ-
nosti personální manažerka 
Vladimíra Trávníčková. 

Hlavní sídlo společnosti 
W&H se nachází v Německu 
v  Lengerichu, kde se v  roce 
1869 začala psát její historie. 
V roce 2005 založila společ-
nost svou první a  jedinou 
zahraniční výrobní pobočku 
v  Prostějově. Prostějovský 
závod se zabývá vývojem, 

konstrukcí a  montáží stro-
jů a  montážních celků na 
výrobu flexibilních obalů 
z  fólie a  z  polypropylenové 
tkaniny, tiskařských strojů 
a strojů pro další zpracování. 
„Unikátní výrobní portfo-
lio a  celosvětová působnost, 

a především naši zaměstnan-
ci vytváří stabilní firmu. Sta-
bilita a  výborná schopnost 
překonávat krize se osvědčila 
jak v roce 2009, tak v aktuál-
ní krizi spojené s  pandemií 

koronaviru. Nyní se sou-
středíme na přijímání no-
vých zaměstnanců, abychom 
mohli uspokojit požadavky 
našich zákazníků po celém 
světě. Aktuálně hledáme přes 

šedesát spolupracovníků 
a s výstavbou nových hal bu-
deme potřebovat dalších více 
jak 100 zaměstnanců,“ shr-
nuje jednatel Lukas Musiol.  
V  současnosti zaměstnává 
závod v  Prostějově více než 
550 zaměstnanců.

Společnosti se daří zajis-
tit zaměstnancům co neja-
traktivnější a  nejpříjemnější 
pracovní prostřední a  pra-

covní podmínky. „Velkým 
benefitem je moderní, čisté 
a  tiché pracovní prostředí. 
Na montáži a elektromontáži 
se pracuje v  jednosměnném 
provozu, máme dotované zá-
vodní stravování, dovolenou 
25 dnů, výhodné mobilní ta-
rify pro celou rodinu a mno-
ho dalšího. Zaměstnanci na 
administrativních pozicích si 

cení flexibilní pracovní doby 
a  flexibilních forem spolu-
práce,“ přibližuje pracovní 
podmínky Vladimíra Tráv-
níčková. 

Firma ale také nezapomí-
ná na pomoc druhým. Hned 
na začátku pandemie dodala 
Nemocnici AGEL Prostějov 
dodávku ochranných po-
můcek. Ve třech etapách se 
zhruba měsíčním intervalem 

předali zaměstnanci Wind-
möller & Hölscher Machi-
nery zástupcům nemocnice 
větší množství jednorázo-
vých roušek a  ochranných 
obleků. „Snažíme se být ne-
jen atraktivním zaměstnava-
telem, ale také dobrým sou-
sedem ve zdejším regionu,“ 
uzavírá personální manažer-
ka. (pr)

Prostějovská firma 
WINDMÖLLER & HÖLSCHER Machinery 

i v této době roste a investuje 
do nových výrobních hal a zaměstnanců
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Známé české rčení „kdo nemovitost koupí, neprohloupí“ pla-
tí i nyní, a to navzdory složité pandemické situaci, která za-
sáhla celosvětovou ekonomiku. Jsou zde určité jistoty – tře-
ba ta, že trh s nemovitostmi si jako jeden z mála udržel svou  
pozici a sílu v současném turbulentním světě investic.

Jak úspory ztrácejí hodnotu
Lidé mají tendenci nechávat své úspory ležet pasivně na běžných 
účtech v bankách, kde postupně mírou inflace ztrácejí hodnotu. Běž-
ná míra inflace se pohybuje okolo 3 procent ročně a během ekonomic-
kých krizí může inflace značně stoupat k výrazně vyšším hodnotám.
Například pokud máte na běžném účtu úsporu 51 500 Kč, při míře in-
flace 3 procenta budou mít vaše úspory po roce hodnotu 50 000 Kč.

Nemovitosti jako investiční stálice -
- výnosy až 3 procenta nad inflací

Ani svět zmítaný pandemií nezastavil trend investování do nemovitostí 
a nemovitostních fondů. Hlavními zdroji ovlivňujícími výkonnost nemovi-
tostních fondů jsou příjmy z pronájmu a změna hodnoty fondem vlastně-
ných nemovitostí. Pro klienty představují dlouhodobě stabilní výnos 1 až 
3 procenta nad inflací nebo inflačním očekáváním. 
V zahraničí lidé do nemovitostních fondů investují i 40 procent svých pe-
něz vyčleněných na dlouhodobé zhodnocení. V České republice je tento 
podíl mnohem menší, pohybuje se kolem 10 procent. Koronavirus zájem 
o investování mírně zpomalil, ale v prvních dvou měsících tohoto roku za-
znamenaly fondy napříč všemi segmenty opět nárůst zájmu investorů.
Tento nárůst zájmu o investování potvrzují i zástupci fondu NEMO a očeká-
vají, že trend bude pokračovat.  

Nemovitosti jsou v současné době 
jednou z nejbezpečnějších investicí

Fond NEMO je jedním z  nejvýnosnějších nemovitostních fondů 
v České republice určených pro širokou veřejnost. Ani během tur-
bulentního období nezaznamenal jediný ztrátový měsíc a  svým 
klientům i v současné situaci vydělává až 5 procent ročně.
Investuje do komerčních nemovitostí obsazených spolehlivými ná-
jemníky s dlouhodobými nájemními kontrakty. V současné době 
má fond ve vlastnictví kancelářskou budovu v Modřanech v ulici 
Mezi Vodami 31, kde sídlí společnost Nestlé, nemovitost na Vác-
lavském náměstí 62 a nemovitost v ulici Pekařská v Praze, kde sídlí 
společnost Volkswagen Financial Services. Minimální investice do 
fondu je pouhých 500 CZK.
Zaměření fondu na sektor prémiových kancelářských nemovitostí, 
který byl i v nejdramatičtější fázi loňského roku zasažen v porovná-
ní s ostatními sektory nejméně, se ukázalo být vítěznou strategií.
Nemovitostní fond NEMO se zaměřuje především na projekty 
s nižší mírou rizika, které ale zároveň splňují požadavek na vyšší 
hodnotu výnosu z  pohledu tržního průměru. Vzhledem k  pravi-
delným příjmům v  podobě nájemného za prémiové kancelářské 
prostory je i výnos fondu relativně stabilní a pohybuje se v rozmezí 
0,3 až 0,5 procenta měsíčně. Výsledkem dané investiční strategie 
by tak měla být schopnost dosahovat čistého výnosu pro investory 
mezi čtyřmi až pěti procenty ročně.
Více o fondu a investování se můžete dozvědět v naší nové kan-
celáři v Prostějově, Žižkovo náměstí 12. Jaromír Karafiát
 Tel.: +420 255 797 556
 Drahoslava Dobešová
 Tel.: +420 255 797 580

INVESTUJTE S NÁMI 
DO NEMOVITOSTÍ

 V ČESKÉ REPUBLICE!
Fond NEMO investuje do komerčních nemovitostí na území České republiky. Investorům tak 
přináší dlouhodobé a stabilní zhodnocení.
Nemovitostní fondy díky své transparentnosti a stabilnímu zhodnocení chrání vaše prostředky 
před inflací. Objevte i vy mnohé výhody investic do nemovitostních fondů a staňte se spolu-
majiteli prémiových kancelářských budov a získejte podíl na výnosu z jejich pronájmů.
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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

před

Jednu šachtu Vám zkontrolujeme kamerou zadarmo. 

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

po

+420 601 153 200

www.plicedomu.cz

21
04

19
30

45
5

21
04

19
30

45
3

PŮJČOVNA 
PROFESIONÁLNÍHO 
NÁŘADÍ
V NAŠEM SORTIMENTU NAJDETE VŠE 
OD STAVBY AŽ PO ZÁBAVU.

SV servisní, s.r.o., Kojetínská 4665/9a, 796 01 Prostějov 
Email: info@sv-pujcovna.cz | Tel.: 702 152 594
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