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Objevte skrytý příběh Objevte skrytý příběh 
vynálezu měkkých vynálezu měkkých 
kontaktních čoček! kontaktních čoček! 
Otto Wichterle vás provedeOtto Wichterle vás provede Ilustrace: Archiv MMPv

V botanické zahradě je instalována 
netradiční výstava

V Prostějově přibudou další 
Kameny zmizelých.

Prostějov je opět Městem pro 
byznys!
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EXKLUZÍVNÍ  VYDAVATELVodní 23, 796 01 Prostějov
tel. 608 805 659, 775 341 705
email: jhreality@jhreality.cz

www.jhreality.cz

Prostějov, ul. Šárka. Prodej družstevního bytu 2+kk 
po kompletní rekonstrukci. 51 m2, přízemí, orientace 
do zahrady, podlahové vytápění. Měs. náklady 1.920 + 
inkaso 1.500 Kč. PENB – C. Cena: 2.290.000 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: 4.099.000 Kč

Kobeřice, okr. Prostějov. Prodej RD 3+1 s  dvorem 
a  možností rozšíření do podkroví. Plynové ÚT. 30 m 
od domu zahrada. Zastavěná plocha 302 m2, zahrada 
440 m2. PENB – G. Cena: 1.899.000 Kč

Brodek u Prostějov, okr. Prostějov. Prodej bývalého 
mlýna přestavěného na RD 4+1 s úžasným výhledem. 
Plynové ÚT, plastová okna, zateplení. Zastavěná plocha 
95 m2, zahrada 1.070 m2. PENB – G. Cena: 2.999.000 Kč
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Hledám ke koupi 
byt 1+1 nebo 2+kk. 
Mám hotovost. 
Tel.: 739 940 808

Sháním CHATU 
na Stražisku 
nebo v okolí. 
Mobil: 732 620 215

Koupím rodinný dům 
se zahradou, max. do 
30 km od Prostějova. 
739 989 930



Informace z města

Vážení občané,
počasí i pohled do kalendáře nám napo-

vídají, že léto je konečně tady. Žákům brzy 
skončí škola a  začnou prázdninová dob-
rodružství. Rozjedou se k  prarodičům, na 
tábory i s rodiči na dovolenou. Všem přeji, 
aby prožili pokud možno co nejnormálnější 
letní měsíce. Aby se naši senioři mohli se-
tkávat se svými potomky, aby děti prožili 
prázdniny bez omezení a  mohli vídat své 
kamarády, abychom všichni nabrali síly na 
podzimní měsíce.

Epidemie, která nám už druhý rok kom-
plikuje životy, podle všeho slábne. Význam-
ný podíl na tom má očkování. Jsem hrdý, že 
právě prostějovské očkovací centrum mohlo 
být vzorem mnoha dalším podobným zaří-
zením v celé zemi. I díky tomu se nám daří 
ochránit stále více našich spoluobčanů před 
nákazou. Přes aktuální pozitivní situaci vás 
chci vyzvat, abychom byli v nadcházejícím 
období opatrní a  vyhýbali se zbytečnému 
riziku. Zprávy z některých zemí nám uka-
zují, že ještě není vše stoprocentně za námi 
a nemoc se může vrátit.

Současný příznivý vývoj nám umožňuje 
vrátit se k další části svých běžných životů. 
Mám radost, že můžeme s přáteli na kávu 
a také na pivo, ještě více mě ale těší obnove-
ní kulturních a sportovních akcí pro diváky. 
V aktuálním vydání Prostějovských radnič-
ních listů najdete nejen program našeho 
kulturního léta, ale řadu dalších pozvánek 
na koncerty, divadelní představení a  vy-
cházky po Prostějově i okolí. Otevřela se bo-
tanická zahrada i náš akvapark. Na mnoha 
pořádaných akcích se jistě potkáme.

Přeji vám krásné léto. 

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.
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Byznysovému světu na Olomoucku 
dominuje Prostějov

„Rada města Prostějova opět 
rozhodovala o  poskytnutí peněžité 
pomoci (daru) ve výši do 15 000 Kč 
provozovatelům živností pro 
zmírnění dopadů krizových opatření 
v  souvislosti s  epidemií covidu-19, 

kterým byl zakázán maloobchodní 
prodej a  prodej a  poskytování 
služeb v  provozovně v  době trvání 
nouzového stavu v období od ledna 
do března 2021 a  kteří současně 
splnili požadované podmínky,“ 

uvedl primátora František Jura.
Na červnové schůzi byly schváleny 

žádosti za 84 000 Kč. Celkový počet 
schválených žádostí v letošním roce 
tak dosáhl počtu 206 a  zatím bylo 
vyplaceno 2.812.209 Kč. -kaa-

Prostějov je nejlepším městem 
z hlediska podnikatelského poten-
ciálu v  celém Olomouckém kraji. 
Kvalitní podnikatelské podmín-
ky jsou také v  Zábřehu a  Litovli. 
Ukázaly to výsledky srovnávacího 
výzkumu Město pro byznys 2020. 
Analytici agentury Datank v  něm 
hodnotí všech 205 obcí s  rozšíře-
nou působností v  České republice 
a  městské části hlavního města 
Prahy.

Prostějov dobře hospodaří
Prostějov podnikatelsky těží z vý-

borné dopravní dostupnosti, v rámci 
Olomouckého kraje vykazuje také 
vysoce nadprůměrný podíl pod-
nikatelů na celkový počet obyvatel. 
V rámci regionu se výrazně rozšiřuje 
mladá populace města so další nově 
přistěhovalé, přičemž jejich přírůs-
tek je v kraji jeden z nejvyšších, což 
svědčí o  atraktivitě města. Radnice 
si zakládá na dobrém nakládání s fi-
nančními prostředky, ze všech měst 
na Olomoucku vynakládá nejméně 
prostředků na dluhovou službu. O to 
více peněz může věnovat na rozvoj 
bydlení, vzdělávání nebo třeba na 
sport. Podnikatele do města láká také 
nejnižší daň z  nemovitosti. V  pro-

váděném mystery testování, které 
prostřednictvím fiktivních podni-
katelských dotazů ověřuje včasnost 
a kvalitu odpovědí, se Prostějov ne-
nechal předběhnout žádným z dal-
ších dvanácti měst s rozšířenou pů-
sobností v celém Olomouckém kraji.

„My se dlouhodobě umísťujeme 
na předních příčkách, takže to svědčí 
o tom, že podnikatelské prostředí je zde 
na velice dobré úrovni, a ukazuje se, že 
vstřícnost úřadu je v kraji nejlepší. Je to 
jedna z našich priorit a na to opravdu 
dbáme a snažíme se občanům a podni-
katelům vycházet vstříc,“ říká primátor 
Prostějova František Jura. „Snažíme se 
rozšiřovat průmyslové zóny. Bylo pro-

zíravé, že už v 90. letech se na východě 
Prostějova začaly vykupovat pozemky, 
tam máme největší průmyslovou zónu. 
Teď se snažíme rozvíjet takzvanou ma-
lou průmyslovou zónu na Brněnské 
ulici, aktuálně máme na jednání rady 
další pozemky, které bychom chtěli 
vykoupit a do budoucna je nabídnout 
podnikatelům,“ dodává náměstek pri-
mátora Jiří Pospíšil.

Celkové pořadí
1. Prostějov
2. Zábřeh
3. Litovel
4. Mohelnice
5. Přerov
6. Olomouc
7. Šumperk
8. Šternberk
9. Hranice
10. Lipník nad Bečvou
11. Jeseník
12. Uničov
13. Konice

Kontakt pro média:
David Pavlát, Project Manager
Communa, 777 771 087
david.pavlat@communa.cz

Na červnové schůzi byly schváleny žádosti za 84 000 Kč
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1. 7. - blok 28 

Husovo nám., Husovo 
nám. rekonstruovaná část, 
Husovo nám. rekonstruova-
ná část parkoviště, Joštovo 
nám., Slezská, Mojmírova, 
Předina, Dolní - obslužná 
(Dolní 15-97), Dolní - chod-
ník s  cyklostezkou, Dolní 
SSOK

20. 7. - blok 29 
Družstevní, Družstevní – 

vnitroblok, Mozartova, Mo-
zartova – vnitroblok, Rumun-
ská, Dr. Horáka (Mozartova 
- Bulharská), St. Manharda 
(Bulharská - Mozartova), Že-
ranovská bytový dům 21-25

22. 7. - blok 30 
Brněnská – obslužná komu-

nikace + parkoviště, Brněnská 

– vnitroblok, Krokova, Kro-
kova – vnitroblok, Brněnská 
(komunikace SSOK) včetně 
kruhového objezdu, Okružní 
(Určická – Krasická) 

27. 7. - blok 31 
Bulharská, Bulharská – 

vnitroblok, Dr. Horáka (Ur-
čická - Bulharská), Na Hrázi 
(Bulharská - Určická), Na 
Hrázi – vnitroblok, Okružní 
(Brněnská - Určická) a  cyk-
lostezka, St. Manharda (Bul-
harská - Určická), Waitova, 
Waitova – vnitroblok, Droz-
dovice zastávka (BUS), vnit-
roblok Bulharská – Okružní 
- Waitova

29. 7. - blok 32
J. Olivetského, Raisova, 

B.  Šmerala, B. Šmerala – 
parkoviště + vnitrobloky, 

B. Němcové, Pod Záhořím, 
U  Boží muky, Na Hrázi, B. 
Šmerala – Drozdovice, Prů-
chozí (spojka mezi B. Šmera-
la a Drozdovice), Určická ko-
munikace SSOK (Na Hrázi 
- U Boží muky vč. kruhového 
objezdu), B. Šmerala –Anen-
ská cyklostezka a  chodník 
cyklostezka - 2x most Mlýn-
ský náhon, Okružní – cyklo-
stezka Určická - Krasická

17. 8. - blok 33 
Hrázky, J. Köhlera, J. Křičky, 

J. Rokycany, J. Suka, Kpt. J. Ná-
lepky (J. Rokycany - J. Křičky), 
V. Nováka, O. Nedbala, O. Ostrči-
la, Čs. odboje, Vrahovická komu-
nikace SSOK (Majakovského – 
Rokycany) pravá strana do centra

19. 8. - blok 34 
M. Alše, Husitská, P. Ji-

lemnického, I. Olbrachta, 
K.  Světlé, Sokolovská, Ky-
jevská, Trpínky, Jaselská, 
Prešovská, Čechůvky, K. 
Světlé parkoviště + komu-
nikace policie ČR, spojka 
I. Olbrachta (M. Alše – I. 
Olbrachta), Čs. armádního 
sboru, Vrahovická (most Ro-
mže - Čs. armádního sboru)

24. 8. - blok 35
Dolní - obslužná (Dolní 

26-30), Dolní - parkoviště 1 
(U  Tří bříz), Dolní - parko-
viště 2, Dolní - parkoviště 3, 
Dolní - parkoviště 4, Dolní 
- parkoviště 5, Dolní komu-
nikace u  parkovišť, Dvořá-
kova (Ječmínkova - Šárka), 
Spitznerova, Puškinova, 
Ječmínkova, Ječmínkova - 
Dvořákova parkoviště, Dol-
ní - vnitroblok (Dvořákova 
- Dolní 26, 28, 30), Dolní 

(komunikace SSOK) včetně 
ostrůvků a  přechodů a  kru-
hového objezdu, Dolní vni-
troblok 8-24, park u  kostela 
sv. Petra a Pavla (Spitznerovy 
sady)

26. 8. - blok 36 
Dvořákova (Šárka - dálni-

ce), Jezdecká (Šárka kruhový 
objezd - Okružní), Okružní 
(Lidická - Jezdecká), Okruž-
ní - vnitroblok (Lidická - Jez-
decká), Šárka, Šárka – vnit-
roblok

31. 8. - blok 37 
Balbínova, Dobrovského 

(Lidická - Tylova), Jezdecká 
(Dolní - Šárka), Kazín, Lidic-
ká, Okružní (Brněnská- Li-
dická), Pešinova, Studentská, 
vnitroblok U Tří bříz

 -red-

Bloková čištění města červenec/srpen 2021

„Obrátili se na nás členové 
osadního výboru ve Vrahovi-
cích, že stávající hřiště již ne-
splňuje potřebné požadavky. 
Práce na jeho obnově trvaly 
skoro půl roku. Věříme, že 
lidé budou spokojeni a nové 
hřiště se jim bude líbit,“ uve-
dl primátor František Jura.

„Nové hřiště tvoří zpevně-
ná plocha v  podobě polyure-
tanového povrchu v  červené 
barvě a  doplňující plochy ze 
zámkové dlažby. Sportovní 
hřiště je oploceno a  sportovci 

mohou využívat basketbalové 
koše na ocelové konstrukci, 
chráničky se zavíčkováním 

pro osazení ocelových sloup-
ků pro nohejbalové a  volej-
balové sítě,“ popsal náměs-

tek primátora Jiří Rozehnal. 
  Zhotovitel: SPORT Con-
struction a.s.

Cena díla: 2 981 667,75 Kč 
s DPH -kaa-

 Foto: MMPv

Nové sportoviště nahradilo původní hřiště
Na sídlišti Svornosti ve Vrahovicích vzniklo zbrusu nové hřiště!
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Informace z města

INZERCE

Primátor František Jura, spolu s členy 
vedení města náměstky Jiřím Pospíši-
lem, Alenou Raškovou, Miladou Soko-
lovou a  Jiřím Rozehnalem, dne 26. 5. 
2021 ocenil a vyzdvihl činnost lidí, kteří 
po celou dobu stáli v  první linii boje 
s koronavirem a první linii řídili.

Ocenění převzali medaili primátora 
statutárního města Prostějova Františka 
Jury za aktivní přístup a plnění mimořád-
ných a významných úkolů v době pande-
mie nemoci covid-19. 

Všichni jmenovaní aktivně pracova-
li jako členové krizových orgánů, plnili 
mimořádné a  zvlášť významné úkoly 
zejména na úseku ochrany zdraví, plnění 
krizových opatření, veřejného pořádku 

a  zajištění plnění mimořádných úkolů 
v  době vládou vyhlášeného krizového 
stavu.

„Úkoly zajišťovali s  vysokým nasaze-
ním. Jmenovaní se tak s maximálním úsi-
lím, přehledem, profesio nalitou a erudicí 
podíleli v období vyhlášeného nouzové-
ho stavu na zajištění krizových opatření 
ochrany zdraví, životů a pořádku v našem 
městě. Svým přístupem, rozhodností 
v krizových situacích významně přispěli 
k  plnění úkolů orgánů veřejné správy, 
funkčnosti našeho města a  v  neposled-
ní řadě i tomu, že se naše město nestalo 
těžko zvladatelným ohniskem nákazy. Za 
tuto činnost si zaslouží velké poděkování,“ 
uvedl primátor František Jura.

Primátor předal medaile
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Medaile byly uděleny:
• MUDr. Marii Marsové, MBA
• Ing. Adolfu Labákovi
• plukovníkovi Mgr. Tomáši Adamovi
• plukovníkovi Ing. Marku Sobkovi
• policejnímu radovi PhDr. Liboru Šebestíkovi
• MVDr. Zuzaně Bartošové
• předsedovi představenstva AGEL Středomoravská nemocniční a. s.  

MUDr. Jiřímu Ševčíkovi
• náměstku ředitele nemocnice Prostějov MUDr. Martinu Pomajbikovi
• hlavní sestře nemocnice Prostějov Mgr. Marii Jouklové
• řediteli ZSS územního odboru Prostějov MUDr. Radomíru Gurkovi
• veliteli 601. skupiny Speciálních sil Prostějov plukovníkovi generálního štá-

bu Ing. Tomáši Skácelovi (ocenění převzal podplukovník Petr Mládek)
• bývalému hejtmanovi Olomouckého kraje Ladislavu Oklešťkovi (nemohl se 

z pracovních důvodů zúčastnit) -kaa-
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Odbor územního plá-
nování a  památkové péče 
dokončuje studii jižní části 
centra Prostějova.

Statutární město Prostějov 
pod záštitou České komory ar-
chitektů uspořádalo v roce 2019 
urbanistickou soutěž na dostav-
bu jižní části centra Prostějova. 
Porota složená z autorizovaných 
architektů a zástupců města sta-
novila pořadí soutěžících a udě-
lila tři ceny a  jednu odměnu. 
Návrhy všech účastníků soutěže 
byly prezentovány na výstavě ve 
foyer kina Metro 70 v listopadu 
roku 2019.

S vítězem soutěže – archi-
tektonickou kanceláří gogo-
lák + grasse s.r.o. byla nás-
leně podepsána smlouva na 
zpracování „Územní studie 
Jižní části centra Prostějova“.

Návrh územní studie byl 
dokončen na přelomu roku 
2020-2021, ale vzhledem 
k  opatřením souvisejících 
s  epidemií covidu-19, vy-
hlášených Ministerstvem 
zdravotnictví České republi-
ky, byl návrh územní studie 
představen vedení města, 
zastupitelům a  odborným 
organizacím až na konci 

měsíce dubna 2021. V  mě-
síci květnu odbor územního 
plánování a památkové péče 
vyhodnotil připomínky 
zúčastněných a  další  poža-
davky města a  vyzval zpra-
covatele k provedení dílčích 
úprav v návrhu územní stu-
die. 

V  současné době probí-
há úprava dle těchto při-
pomínek a  následně bude 
Územní studie opětovně 
prezentována na pracovním 
jednání a  pak by měla být 
dopracována. Odevzdání se 
předpokládá na podzim to-
hoto roku. 

Územní studie bude slou-
žit jako podklad pro změnu 
územního plánu a  dále jako 
podklad pro rozhodování 
v  území. K  nahlédnutí pro 
širokou veřejnost bude ulo-
žena na webových stránkách 
města. Ing. Jiří Rozehnal,  
 náměstek primátora

Studie jižní části centra města

Možná podoba dostavby jižní části centra města.

Ilustrativní pohled na nové náměstí od Koželuhovy ulice.
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Začátkem roku 2021 jsme 
informovali o  záměru měs-
ta vybudovat v  Kolářových 
sadech návštěvnické záze-
mí. Nyní budou  zastupite-
lé schvalovat finance potřebné 
pro jeho vznik.

„Pro cyklisty zde vznikne 
první místo, kde si budou moci 
nabít elektrokolo, chvíli se za-
stavit, posedět, umýt si ruce či 
využít toaletu. Pro vznik záze-
mí jsme podali žádost o dotaci 

z rozpočtu Olomouckého kraje 
v  Programu na podporu ces-
tovního ruchu a  zahraničních 
vztahů,“ uvedla tehdy náměst-
kyně primátora Milada Soko-
lová.

V jaké fázi se celý záměr na-
chází, popisuje náměstek pri-
mátora Jiří Rozehnal:

„V  květnu letošního roku 
byla zpracována projektová 
dokumentace. Zároveň byla na 
stavební úřad podána žádost 

o územní souhlas. Zahajujeme 
výstavbou hygienického zaří-
zení – typizovaného sanitár-

ního kontejneru opláštěného 
dřevěným obložením, a  jeho 
napojením na nové přípojky 

inženýrských sítí  (kanalizační 
přípojka, vodovodní přípojka, 
elektropřípojka a  svedení deš-
ťových vod). Součástí zakázky 
je i vybudování zpevněné plo-
chy.“

Celková předpokládaná 
hodnota veřejné zakázky je 
téměř 1,2 milionu korun (vč. 
DPH). Zastupitelstvo Olo-
mouckého kraje schválilo na 
tuto akci dotaci ve výši 405.500 
Kč. -kaa-

Platební morálka 
Prostějovanů 

Platební morálka by moh-
la být mnohem lepší. Dlužná 
částka se každý rok o něco zvy-
šuje, takže bych chtěl apelovat 
na ty občany, kteří zapomínají 
platit poplatky za odpad, aby 
své závazky - vůči městu, a tedy 
vůči nám všem, plnili.

Pohledávky v tomto 
směru narůstají  

Jestliže mi někdo, v  tomto 
případě město Prostějov, po-
skytuje nějakou službu, tak 
je přece úplně normální za ni 
zaplatit! Jestli je to lhostejnost, 
nedbalost, nebo vychytralost 
nevím. Konec konců přilo-
žená tabulka hovoří jasně. 
Musím však říci, že pořád je 
většina občanů, která si své 
povinnosti plní, a to jsem rád. 

Vymáhání pohledávek 
právní cestou

Úspěšnost vymáhání je 
dána zejména solventností 
těchto dlužníků a  možnost-
mi danými právními před-
pisy. Pohledávky za nezapla-

cený místní poplatek jsou po 
jejich vyměření vymáhány 
způsoby, které připouští 
právní předpisy.

1/3 z  celkové částky po-
hledávky za odpady je již vy-
máhána exekucí - daňovou, 
prostřednictvím soudního 
exekutora, dále pak přihláše-
ním či uplatněním pohledáv-
ky v  insolvenčním řízení či 
jejich kombinací tak, aby ne-
docházelo k jejich prekluzi. 

Roční poplatek 
ve výši 600 korun 

Zatím ponecháváme popla-
tek za odpad ve výši 600 Kč 
a  čekáme, jak se nový zákon 
o odpadech projeví v praxi. 

Služby společnosti FCC

Já osobně jsem spokojen, 
FCC určitě odvádí výbornou 
práci. Druhá věc je, že se nám 
často objevuje nepořádek 
kolem kontejnerů, ale za to 
nemůže FCC, ale nepořádní 
občané. Spolupráce s FCC je 
na velmi dobré úrovni, po-
kud se vyskytne nějaký pro-
blém, okamžitě jsme schopni 
jej společně řešit.

Často diskutované 
téma… plasty

Odpadů neustále přibývá, 
ale je nutné říci, že někteří 
občané nejsou schopni po-
chopit, že by se měly třeba 

platové lahve sešlápnout, 
aby nezabraly tolik prosto-
ru, velké krabice a  kartony 
se musí také roztrhat, po-
skládat nebo rozřezat. Po-
kud to lidé neudělají, pak 
se nemůžeme divit, že je 
kontejner okamžitě zaplněn 
a další příchozí nemá odpad 
kam uložit. V  okolí kon-
tejnerových stání pak bývá 
velký nepořádek, vlastně 
vzniká černá skládka. I když 
na tuto skutečnost neustále 
upozorňujeme, tak se stav 
vůbec nelepší. Ale lze říci, že 
objem kontejnerů při sešla-
pávání třeba plastových lah-
ví by mohl být minimálně 
dvojnásobný.

Svoz tříděného odpadu, 
tedy i umělých hmot
Tříděný odpad jsme sváželi 

jedenkrát týdně. Vzhledem 
k  narůstajícímu množství 

jsme zavedli svoz dvakrát za 
týden, což by mělo být dosta-
tečné za podmínky, že lidé bu-
dou ukládat odpad efektivně. 
To znamená, že budou plas-
tové lahve sešlapávat a  velké 
papírové krabice a kartony bu-
dou odkládat také rozřezané, 
poskládané nebo roztrhané.

Jak je na tom Prostějov 
se tříděním odpadů?
Musím říci, že většina ob-

čanů třídí odpad poctivě, ale 
jsou i tací, kteří se s tříděním 
neobtěžují, vše dávají do 
směsného odpadu. Těchto 
případů je také dost. Co se 
týče následného zpracování, 
tak plasty se dále recyklují. 
Ovšem v dnešní době s tímto 
druhem odpadu začíná být 
problém, protože zařízení na 
recyklaci je omezené množ-
ství a plastů je stále víc a víc.

 -kaa-

Nedávno jsme informo-
vali o  další obnově secesní 
perly Prostějova Národní-
ho domu. Dnes přinášíme 
konkrétní informace o jed-
notlivých krocích.

„Letos budeme dál po-
kračovat v  obnově této 
úžasné budovy. Tentokrát 
se činnosti budou týkat re-
konstrukce  kuchyně a  zdro-
je tepla.  Celkové náklady, 

které budou ještě schvalo-
vat zastupitelé, budou činit 
zhruba 11,44 milionu korun 
(s  DPH),“ uvedl náměstek 
primátora Jiří Rozehnal, kte-
rý má rozvoj a  investice ve 
své gesci, a dále doplnil:

„Půjde o kompletní rekon-
strukci rozvodů elektro, vody 
a  odpadů, vzduchotechniky, 
rekonstrukci a  výměnu vý-
tahu pro převážení surovin, 

budou pořízeny nové ke-
ramické obklady, podhled, 
nové podlahy a  kompletní 
gastro vybavení. Nezapomí-
náme ani na rekonstrukci 
zdroje tepla pro tuto část 
objektu. Konkrétně se bude 
jednat o  výměnu dosluhují-
cích a z části již nefunkčních 
plynových kotlů za nový 
kondenzační dvojkotel.“

 -kaa-

Návštěvnické centrum v Kolářových sadech

Platby za službu, výše poplatku, četnost svozů? 
Informuje první náměstek primátora Jiří Pospíšil:

Národní dům – kuchyně a rekonstrukce zdroje tepla
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Uzavírka silnice II/150 – ulice Vrahovická – 2. etapa 
 
Jedná se o úsek od křižovatky na nám. Padlých hrdinů po most přes Hloučelu. Celkový termín 
od 1.8.2021 do 19.12.2021.  
 
Objízdná trasa je stanovena přes ulice Újezd, Dolní, Kralická a Čs. Armádního sboru. Ulice 
Přemyslovka bude obousměrná – příjezd na parkoviště u OC Albert, v ulici bude zákaz stání. 
Příjezd na nádraží bude zajištěn přes ulici Janáčkovu. 
Vjezd do areálu bývalého Agrostroje z ulice Českobratrské. 
 
Do uzavřeného úseku nebude možný příjezd vozidly.  
 
Budou probíhat následující etapy uzavírky: 
 

1. Od 1.8.2021 do 31.8.2021 
 
Úplná uzavírka od nám. Padlých hrdinů po most přes Hloučelu, a to včetně úseku mezi 
křižovatkami ulice Vrahovické s ul. Janáčkovou a Průmyslovou 
 

2. Od 1.9.2021 do 19.12.2021 
 

Úplná uzavírka úseku od nám. Padlých hrdinů po most přes Hloučelu, ale mimo úsek mezi 
ul. Janáčkovu a Průmyslovou, který bude průjezdný. 

ZPRACOVATEL
Mgr. Radek BRABLEC
KONTAKT
Mgr. Radek BRABLEC, referent územně analytických podkladů
tel.: 582 329 192, e-mail: radek.brablec@prostejov.eu

Legenda

2. Etapa uzavírky

Objízdné trasy

Průjezd od 1.9.2021 do 19.12.2021

Uzavírka silnice II/150 – ulice Vrahovická – 2. etapa (úplná uzavírka od 1.8.2021 do 19.12.2021)

0 300 600150 Meters

* Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, © Olomoucký kraj

„V  polovině léta započne 
druhá etapa rekonstrukce 
ulice Vrahovická. Jde o  jednu 
z  nejvytíženějších tepen měs-
ta, proto považujeme za nut-

né připomenout, jak objízdné 
trasy, tak organizaci dopravy 
v této lokalitě,“ vysvětluje ná-
městkyně primátora Alena 
Rašková.

Uzavírka Vrahovické pokračuje, 
v polovině prázdnin započne další etapa

Uzavírka silnice II/150 – ulice Vrahovická – 2. etapa
Jedná se o úsek od křižovatky na nám. Padlých hrdinů po most přes Hloučelu. Celkový termín

od 1. 8. 2021 do 19. 12. 2021
Objízdná trasa je stanovena přes ulice Újezd, Dolní, Kralická a Čs. armádního sboru. Ulice
Přemyslovka bude obousměrná – příjezd na parkoviště u OC Albert, v ulici bude zákaz stání.
Příjezd na nádraží bude zajištěn přes ulici Janáčkovu.
Vjezd do areálu bývalého Agrostro je z ulice Českobratrské.
Do uzavřeného úseku nebude možný příjezd vozidly.
Budou probíhat následující etapy uzavírky:

1. Od 1. 8. 2021 do 31. 8. 2021
Úplná uzavírka od nám. Padlých hrdinů po most přes Hloučelu, a to včetně úseku mezi
křižovatkami ulice Vrahovické s ul. Janáčkovou a Průmyslovou.

2. Od 1. 9. 2021 do 19. 12. 2021
Úplná uzavírka úseku od nám. Padlých hrdinů po most přes Hloučelu, ale mimo úsek mezi
ul. Janáčkovu a Průmyslovou, který bude průjezdný.
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INZERCE

Podle zákona o pozemních komuni-
kacích je jízdní pruh nebo pás pro cyk-
listy součástí té pozemní komunikace, 
na jejímž tělese je umístěn, a samostatná 
stezka pro cyklisty je podle své povahy 
a umístění většinou místní komunikací 
IV. třídy. Pokud nejsou samostatnými 
místními komunikacemi, jsou součást-
mi místních komunikací též přilehlé 
chodníky. Na těchto komunikacích 
jsou pak zřízeny buď samostatné stezky 
pro cyklisty označené modrou svislou 
dopravní značkou s  kolem (příkazová 
značka C08a), nebo stezky pro cyklisty 
a  chodce. Ty jsou dvojího druhu – se 
samostatnými pruhy pro chodce a pro 
cyklisty („půlená“ značka C10a) nebo 
se společnými pruhy (značka C09a – 
„chodci nad kolem“).

Jízdu na kole po cyklostezkách upra-
vuje zákon o  provozu na pozemních 
komunikacích č. 361/2000 Sb., konkrét-
ně § 57. Zde je nutné dodat, že pokud je 
cyklostezka označena dopravní značkou 

C08a , může jí užít i osoba pohybující se 
na lyžích nebo kolečkových bruslích nebo 
obdobném sportovním vybavení. Účast-
níci silničního provozu jsou jak cyklisté, 
tak i chodci. Ti by měli vždy dodržovat 
instalované dopravním značení. V praxi 
to znamená, že před užitím cyklostezky 
by se měli cyklisté i chodci řídit dopravní 
značkou, která je umístěna vždy na začát-
ku i konci příslušné cyklostezky.

Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, 
vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, stezka 
pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s říze-
ným provozem zřízen pruh pro cyklisty 
a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista 
povinen jich užít.

Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty 
označená dopravní značkou „Stezka pro 
chodce a cyklisty“, nesmí cyklista ohrozit 
chodce jdoucí po stezce. Je-li v místě kří-
žení stezky pro chodce a cyklisty s jinou 
pozemní komunikací zřízen sdružený 
přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty, 
použijí se ve vztahu k tomuto sdruženému 

přechodu pro chodce a přejezdu pro cyk-
listy pro jednotlivé účastníky provozu na 
pozemních komunikacích obdobně usta-
novení upravující chování těchto účastní-
ků provozu na přechodu pro chodce a na 
přejezdu pro cyklisty.

Je-li zřízena stezka pro chodce a cyk-
listy označená dopravní značkou „Stezka 
pro chodce a cyklisty“, na které je oddělen 
pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je cy-
klista povinen užít pouze pruh vyznačený 
pro cyklisty. Pruh vyznačený pro chodce 
může cyklista užít pouze při objíždění, 
předjíždění, otáčení, odbočování a vjíždě-
ní na stezku pro chodce a cyklisty; přitom 
nesmí ohrozit chodce jdoucí v pruhu vy-
značeném pro chodce.

Pohyb chodců na cyklostezce je přes-
ně definován v § 53 zákona č. 361/2000 
Sb.

Je-li zřízena stezka pro chodce a cyk-
listy označená dopravní značkou „Stez-
ka pro chodce a cyklisty“, nesmí chodec 
ohrozit cyklistu jedoucího po stezce.

Je-li zřízena stezka pro chodce a cyk-
listy označená dopravní značkou „Stez-
ka pro chodce a  cyklisty“, na které je 
oddělen pruh pro chodce a  pruh pro 
cyklisty, je chodec povinen užít pouze 

pruh vyznačený pro chodce. Pruh vy-
značený pro cyklisty může chodec užít 
pouze při obcházení, vcházení a vychá-
zení ze stezky pro chodce a  cyklisty; 
přitom nesmí ohrozit cyklisty jedoucí 
v pruhu vyznačeném pro cyklisty. 

Městská policie provádí v ulicích města 
i  preventivní akce zaměřené na cyklisty. 
Cílem celé akce je kontrola cyklistů, zda 
mají správně vybavené jízdní kolo, po-
případě koloběžku dle zákona. Kdo má 
vše v pořádku, byl mu věnován drobný 
dárek v  podobě reflexního doplňku na 
oděv. V opačném případě jsou nalepeny 
reflexní samolepky na místa, kde cyklis-
tům chyběly odrazky. Nejčastěji se jedná 
o scházející odrazky ve špicích kol. Stráž-
níci cyklistům na akcích vysvětlují, jak je 
velice důležité býti viděn, upozorňují na 
povinnost využívání cyklostezek a  do-
držování zákona o  silničním provozu. 
Osobám mladším 18 let jedoucím na 
kole nebo koloběžce je připomenuta po-
vinnost mít při jízdě nasazenou a řádně 
upevněnou cyklistickou přilbu.

Za předcházející rok řešili strážníci přes 
sto přestupků týkajících se porušení pravi-
del silničního provozu cyklisty.

 Městská policie ProstějovNejprve definice vraku podle zákona 
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunika-
cích. Na dálnicích, silnicích a místních 
komunikacích je zakázáno odstavovat 
silniční vozidlo, které je pro závady 
v  technickém stavu zjevně technicky 
nezpůsobilé k provozu na pozemních 
komunikacích a obnovení způsobilosti 
by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo 
opravu podstatných částí mechanismu 
nebo konstrukce silničního vozidla. 
Dále se jedná o  vozidlo, které není 
možné identifikovat prostřednictvím 
identifikačního čísla vozidla umístěné-
ho na karoserii nebo rámu vozidla, za 
čelním sklem nebo na výrobním štítku.

Je nutné rozlišit vozidla, která opravdu 
vykazují známky vraku, a vozidla, která 
mají pouze propadlou technickou kon-
trolu anebo jen vypuštěné pneumatiky 
a  jejich poškození není jinak závažné. 
Odstranění autovraku může dle zákona 
provést pouze vlastník pozemní komu-
nikace. V drtivé většině případů je majite-
lem město Prostějov, které odtažení vraků 
zajištuje prostřednictvím specializované 
firmy na ekologickou likvidaci autovraků.

Lidé si často myslí, že odstranit takové 
vozidlo z komunikací a parkovišť města 
je možné poměrně rychle. Novelizovaný 
zákon o pozemních komunikacích dává 
však jasné termíny. Umožňuje, mimo 
jiné, vlastníkům pozemních komuni-
kací vyzvat provozovatele vozidla, které 
je technicky nezpůsobilé k  provozu po 
dobu delší jak 6 měsíců (propadlá STK) 
ke zprovoznění vozidla, případně jeho 
odstranění mimo pozemní komunikaci. 
Po marném uplynutí výzvy (2 měsíce) 
bude vlastník pozemní komunikace 
(město) oprávněn vozidlo z pozemní ko-

munikace odstranit a odstavit na vhodné 
místo a oznámit tuto skutečnost provo-
zovateli s  uvedením možnosti vyzved-
nutí. Pokud ani v tomto případě provo-
zovatel vozidla na oznámení nereaguje 
ve lhůtě 3 měsíců, rozhodne na návrh 
vlastníka pozemní komunikace silniční 
správní úřad o povolení prodeje dotče-
ného vozidla ve veřejné dražbě.“

V  současné době je komplikace 
v rámci prodloužení neplatné STK kvůli 
epidemii covidu-19. Platnost propadlých 
technických prohlídek vozidel STK se 
u vybraných automobilů prodlužuje o 10 
měsíců. To samé platí i v případě propad-
lých řidičských nebo profesních průkazů. 
Konkrétně se prodloužení týká dokladů 
propadlých v období od 1. září 2020 do 
30. června 2021.

Pokud hlídka zjistí vozidlo, které vyka-
zuje známky vraku, vše zadokumentuje 
včetně fotografií a  oznámí vlastníkovi 
komunikace. Samozřejmě strážníci také 
oznamují příslušným správním orgá-
nům vozidla, kterým propadla technická 
kontrola (více jak 6 měsíců) nebo nemají 
sjednané či mají propadlé povinné ruče-
ní. Strážníci pravidelně monitorují sou-
časný stav odstavených vozidel – vraků 
a spolupracují na jejich odstranění s od-
borem správy a údržby majetku města. 
K  dnešnímu dni strážníci správnímu 
orgánu z  důvodu podezření přestupku 
dle zákona č. 168/1999 § 16/1 (neplatné 
zákonné pojištění) za rok 2020 a  2021 
oznámili 57 provozovatelů uvedených 
vozidel. Od začátku roku 2021 bylo ozná-
meno správnímu orgánu 41 vozidel, jenž 
mají propadlou technickou prohlídku 
více jak 6 měsíců.

 Městská policie Prostějov

Cyklostezky podle zákona o pozemních komunikacích

Problematika autovraků
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Město Prostějov připravi-
lo na podporu turistického 
ruchu ve městě pro letošní 
prázdniny akci #Prostějov 
baví. V čem spočívá?

„Jde nám o to, aby turisté, 
kteří do města přijedou, tu 
také nějakou dobu pobyli. 
Zároveň tím chceme pod-
pořit naše prostějovské uby-

tovatele a  propagovat služby 
a  atrakce, které Prostějov 
nabízí. S  kolegou a  před-
sedou komise pro cestovní 
ruch a  podporu podnikání 
Markem Moudrým jsme se 
inspirovali ve městech jako 
Znojmo nebo Praha, kde 
zase naopak mohou benefity 
využívat třeba Prostějované, 

kteří do těchto měst o prázd-
ninách zavítají. Jinými slovy 
aktivita #Prostějov baví je 
určena čistě návštěvníkům, 
kteří nemají trvalé bydliště 
v Prostějově. Pokud se v na-
šem městě ubytují alespoň 
na 2 noci, mohou zdarma 
navštívit například aquapark, 
kino Metro (nebo letní kino 

Metro), Šmoulíkov a  Laser 
Arénu, zajít si do prostějov-
ského muzea včetně galerie 
Špalíček, eventuálně zajet do 
Červeného domku v Kostelci 
na Hané,“ vysvětluje náměst-
kyně primátora Milada So-
kolová.

Tak ať #Prostějov baví ne-
jen návštěvníky města! -jg-

#Prostějov baví
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Také o  letošních let-
ních prázdninách mohou 
návštěvníci města Pro-
stějova zdarma využít 
průvodcovskou službu, 
kterou finančně podpořil 
Olomoucký kraj. Loňské 
premiérové prohlídky in-
teriéru radnice se setkaly 
s  velkým zájmem, proto 
i  letošní léto jsou součástí 
průvodcovských okruhů. 
Prohlídky radnice dopl-
ňují tradiční komentova-
né prohlídky centra města, 
kostela Povýšení sv. Kříže 
a výstupy na věž. Letos po-
prvé si turisté a  obyvatelé 
města mohou projít no-
vou trasu Prostějov židov-
ský.  Je to okruh zaměřený 
na prostějovskou židovskou 
komunitu a vede od zámku 
přes ulici Školní, nám. Sva-
topluka Čecha, ulice Deme-
lovu, Křížkovského a končí 
u  tzv. Špalíčku. Tyto okru-

hy s  průvodcem doplňuje 
individuální okruh Po 
stopách Jano Köhlera (na 
TIC je možno získat mapu 
s  jednotlivými zastaveními 
tohoto okruhu).

Turistickou sezónu bu-
dou symbolicky zahajo-
vat 9. července Prohlídky 
s  primátorem. První pro-
běhne od 14.00 hod. a dru-

há od 15.30 hod. Zájemce 
o  tyto prohlídky, které 
provede osobně primátor 
František Jura, uvidí i běž-
ně nepřístupné prostory 
radnice, jako jsou napří-
klad primátorská pracov-
na, zasedací místnost rady 
nebo bývalý předpokoj 
prostějovských starostů. 
Na prohlídky se musí zá-
jemci předem telefonic-
ky objednat na tel. čísle 
800  900  001. Primátorské 
prohlídky také turistickou 
sezónu v Prostějově symbo-
licky uzavřou, a to 3. září se 
stejnými časy. 

Průvodcovská služba je 
realizována ve spolupráci 
se Střední odbornou školou 
podnikání a obchodu. 

Nedílnou součástí letoš-
ních turistických okruhů 
Prostějovem je i  nedávno 
spuštěná aplikace Skryté 
příběhy, která plní funkci 

jak hry pro rodiny s dětmi, 
tak i funkci vzdělávací. 

„Hra může být vítaným 
zpestřením pro volné dny, 
a  to nejen pro návštěvníky 
města, ale i pro místní,“ říká 
primátor František Jura.

O  co vlastně jde? Vybe-
re se cíl výletu, stáhne se 
do mobilu připravená mise 
s  off-line mapou, audiona-

hrávkou příběhu a herními 
instrukcemi, no a  účastník 
se vydá za zábavou:

„Na každé trase se účast-
níci zaposlouchají do příbě-
hu vyprávěného historickou 
postavou, která je spojena 
s daným místem a která prá-
vě řeší nějaký malér nebo 
obtížný záměr. Na jednotli-

vých zastaveních účastníci-
pomáhají poznávat historii 
tím, že řeší úkoly, a  za to 
sbírají body. Naším skrytým 
příběhem je příběh objevení 
měkkých kontaktních čoček 
akademikem Otto Wichter-
lem a  já věřím, že se lidem 
bude líbit. Scénář je opravdu 
zajímavý a zábavný. Hlas na-
šemu průvodci propůjčil he-
rec David Matásek a začátek 
trasy je u  hlavního vlako-
vého nádraží v  Prostějově,“ 
dodala náměstkyně primá-
tora Milada Sokolová.

Hru si můžete stáhnout do 
mobilu z  Google Play nebo 
App Store.

Ing. Marek Moudrý 
předseda komise pro cestov-

ní ruch a podporu podnikání 
Mgr. Jana Gáborová, 

vedoucí oddělení vnějších 
vztahů MMPv

Prostějovské turistické léto

Termíny prohlídek radnice
s primátorem v roli průvodce:

9. 7. 2021 ve 14.00 a v 15.30 hod. 
na zahájení turistické sezóny

3. 9. 2021  ve 14.00 a v 15.30 hod. 
na ukončení turistické sezóny

Nutno se objednat na Turistickém informačním 
centru, počet účastníků v jedné skupině je max. 20.

Tel.: 800 900 001
Účastníky čeká i hudební překvapení
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LETNÍ KINO
ZÁMEK | VELODROM | HVĚZDÁRNA

PÁ2/7  ZÁMEK
21:30  Kill Bill akční | 111' | titulky | 100,-
  nebo zvýhodněné vstupné 150,- na oba díly

SO3/7   ZÁMEK
21:30 Kill Bill 2 akční | 137' | titulky | 100,-

  PÁ9/7  ZÁMEK
21:30 Návrat do budoucnosti
  sci-fi | 111' | titulky | 100,-

PÁ16/7  ZÁMEK
21:30 Nová šichta 
  dokument | 91' | ostravsky | 100,-

SO17/7  VELODROM
21:30 Gump - pes, který   
  naučil lidi žít
   rodinný | 90' | česky | 140,-

PÁ23/7  ZÁMEK
21:00 Hororový filmový kvíz    
  startovné 50,-

22:00 Vymítač ďábla 
  horor | 122' | titulky | 100,-

SO24/7  HVĚZDÁRNA
21:00 Interstellar                   
  sci-fi | 169' | titulky | zdarma

PÁ30/7  ZÁMEK
21:30 Top Gun akční | 106' | titulky | 100,- 

SO31/7  VELODROM
21:00 Fotbalový Skřítek      
  komedie | 102' | česky | 130,- 
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Chlast
Čtvrtek 1/7 • 15:00

drama • 2020 • Dánsko • 117 min.
režie: Thomas Vinterberg

Exis tu je  teor ie , že  malá  dávka 
alkoholové intoxikace otevírá mysl 
k poznání světa a zvyšuje kreativitu. 
Tato teorie zaujme tř i  unavené 
středoškolské uči te le:  pust í  se 
do experimentu, při kterém si po celý 
den udržují hladinu alkoholu v krvi. 
Když Churchill dokázal vyhrát druhou 
světovou válku s notnou dávkou 
alkoholu, kdo ví, co způsobí pár kapek 
jim a jejich studentům? 

Bábovky
Úterý 6/7 • 15:00

komedie • 2020 • Česko • 97 min. 
režie: Rudolf Havlík

Všichni jsme propojeni. Vztahy, prací, 
náhodami, nenávistí nebo láskou. 
Všichni jsme součástí té nejsložitější 
sítě, která je utkána z emocí, mezi nimiž 
nechybí humor, ironie, bolest, napětí 
a pochopitelně i láska a vášeň. 
Bábovky mapují současné partnerské 
i rodinné vztahy, ukazují zábavné 
a trefné situace z každodenního života, 
které zná každý z nás.

Podfuk za všechny prachy
Čtvrtek 15/7 • 15:00

komedie • 2020 • USA • 104 min. 
režie: George Gallo

Producent Max má za sebou propadák 
a na krku mafiána, který mu na něj 
půjčil peníze. Rozhodne se vydělat 
balík peněz pojistkou na svou vlastní 
hlavní filmovou hvězdu a nenápadně ji 
odpravit  během kaskadérského 
kousku. Z nastražené nehody ale jeho 
tučně pojištěná hvězda vyjde živá. Max 
přidává další nebezpečné scény, ale 
toho zatracenýho chlapa je prostě 
nemožné zabít! 

Peggy Guggenheim: 
Posedlost uměním
Úterý 20/7 • 15:00

umění na plátně • 2015 • USA • 96 min. 
režie: Lisa Immordino Vreeland

Nadčasová žena, která formovala svou 
dobu. To je Peggy Guggenheim, které 
její bohaté dědictví pomohlo stát se 
ú s t ř e d n í  p o s t a v o u  s v ě t o v é h o 
moderního umění. Byla součástí 
kulturních otřesů 20. století a do její 
pestré sbírky patří Pablo Picasso, 
Salvador Dalí a mnozí další. Přes 
všechny životní tragédie se vždy 
upínala ke svému cíli – vybudovat 
jednu z  nejdůleži tějš ích sbírek 
moderního umění.

Anny
Čtvrtek 29/7 • 15:00

dokument • 2021 • Česko • 67 min.  
režie: Helena Třeštíková

Ča s o s b ě r n ý  d o ku m e n t  H e l e n y 
Třeštíkové sleduje příběh stárnoucí 
prostitutky Anny. Film ji sleduje 
od konce syrových 90. let v kulisách 
nočních pražských ulic a veřejných 
záchodků. Přestože žije na spo-
lečenském dně, ona sama nikdy 
neztrácí svou lidskou důstojnost, 
humor nebo víru ve štěstí. Film 
zachycuje 16 let životního příběhu 
svérázné ženy, která vždycky vidí raději 
nebe nežli dno.

METRO SENIOR: 
KÁVA V CENĚ FILMU

Měl by někdo chuť na šálek dobré 
brazilské kávy? V Metru 70 servírujeme 
kávu v ceně kultury: přijďte do kina a ke 
stříbrnému plátnu dostanete černé 
kafe zdarma. A nebo s mlékem - taky 
zdarma. Zážitek z filmu je ovšem 
k nezaplacení! Projekce jsou vždy 
v 15:00 a navzdory zažitému názvu 
ochotně pustíme do sálu i ke stolu 
všechny věkové kategorie.

METRO SENIOR
Č E R V E N E C  2 0 2 1
speciální projekce filmů brzy odpoledne
přístupné všem bez omezení věku • za 70 Kč

Chlast
Čtvrtek 1/7 • 15:00

drama • 2020 • Dánsko • 117 min.
režie: Thomas Vinterberg

Exis tu je  teor ie , že  malá  dávka 
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světovou válku s notnou dávkou 
alkoholu, kdo ví, co způsobí pár kapek 
jim a jejich studentům? 

Bábovky
Úterý 6/7 • 15:00

komedie • 2020 • Česko • 97 min. 
režie: Rudolf Havlík

Všichni jsme propojeni. Vztahy, prací, 
náhodami, nenávistí nebo láskou. 
Všichni jsme součástí té nejsložitější 
sítě, která je utkána z emocí, mezi nimiž 
nechybí humor, ironie, bolest, napětí 
a pochopitelně i láska a vášeň. 
Bábovky mapují současné partnerské 
i rodinné vztahy, ukazují zábavné 
a trefné situace z každodenního života, 
které zná každý z nás.

Podfuk za všechny prachy
Čtvrtek 15/7 • 15:00

komedie • 2020 • USA • 104 min. 
režie: George Gallo

Producent Max má za sebou propadák 
a na krku mafiána, který mu na něj 
půjčil peníze. Rozhodne se vydělat 
balík peněz pojistkou na svou vlastní 
hlavní filmovou hvězdu a nenápadně ji 
odpravit  během kaskadérského 
kousku. Z nastražené nehody ale jeho 
tučně pojištěná hvězda vyjde živá. Max 
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Posedlost uměním
Úterý 20/7 • 15:00

umění na plátně • 2015 • USA • 96 min. 
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Nadčasová žena, která formovala svou 
dobu. To je Peggy Guggenheim, které 
její bohaté dědictví pomohlo stát se 
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INZERCE

Soutěž vyhlašoval Olomoucký 
kraj a v kategorii stavby dopravní, 
inženýrské a  vodohospodářské si 
čestné uznání odneslo i město Pro-
stějov. O vítězích cen v pěti kategori-
ích rozhodla odborná porota.

Do soutěže se letos přihlásilo více 
než třicet projektů z  celého kraje, 
od rodinných domů až po dopravní 
nebo průmyslové stavby.

„Jsem moc rád, že jsme získali toto 
ocenění a  zařadili se mezi ty, kteří 
si odnesli čestné uznání.  Dopravní 
terminál slouží a  já věřím, že lidem 
se také líbí,“ usmíval se při přebírání 
ocenění náměstek primátora Jiří Ro-

zehnal.
„Osobně mám velkou radost 

z  různorodosti a  pestrosti předsta-
vených staveb. Dokládají, že v  na-
šem regionu žijí a  pracují šikovní 
architekti i  stavitelé, kteří do díla 
dávají nejen svůj um, ale často i kus 
svého srdce,“ uvedl hejtman Josef 
Suchánek.

Letošní ročník byl oproti jiným 
výjimečný – stejně jako ostatní ob-
lasti veřejného života i  Stavbu roku 
ovlivnila epidemie covidu-19. Sa-
motné hodnocení projektů tak pro-
bíhalo on-line. Zdroj a foto: Ol. kraj 
/ PIK

Střední zdravotnická škola Prostějov 
otevírá v prvním pololetí školního roku 
2021/2022 již šestnáctý a  snad první 
„pocovidový“ běh kurzu pro seniory, 
který má název Odpovědným pří-
stupem ke stáří, zdravý životní styl 
a  ochrana člověka za mimořádných 
událostí, který je pořádán díky finanční 
podpoře statutárního města Prostějova.

     Je určen všem seniorům, kteří ne-

chtějí jen sedět doma, ale chtějí se něco 
dozvědět například o těchto tématech: 
Mimořádné události – poskytování prv-
ní pomoci, předcházení onemocněním, 
relaxační techniky, očista organismu.

Veškerou problematiku přednášejí 
zkušení lektoři, kterými jsou vyučující 
na škole.

Kurz bude zahájen v září 2021, ter-
mín bude upřesněn všem přihláše-

ným, je v rozsahu třiceti hodin, vždy 
v odpoledních hodinách a zájemci se 
mohou přihlásit buď na e-mail: sko-
la@szdravpv.cz, kde uvedou heslo 
KURZ SENIOR 16, nebo telefonicky 
na čísle 582 343 861. Počet účastníků 
je omezen.

Předchozích patnáct běhů kurzu se 
setkalo s mimořádným ohlasem a mi-
nule jsme šli i navzdory pandemii a jak 
uvedli sami účastníci, byl pro ně pod-
nětem k  většímu zájmu o  sebe sama. 
Účastníci na závěr obdrží i  certifikát 
o absolvování. -mm-

Úterý 6. července v  17 hodin 
v  Kolářových sadech u  hvězdárny 
a  v  pátek 30. července v  18 hodin 
u  jízdárny Cavalo u  Hloučely - tyto 
termíny a  místa si mohou zapsat do 
diáře všichni zájemci, kteří se chtějí na-
učit nordic walking. Lekce s  certifiko-
vanou lektorkou Lenkou Sehnalovou se 
uskuteční díky podpoře grantu Zdravé 
město Prostějov, a jsou tedy pro účast-

níky zdarma včetně zapůjčení holí. Na 
lekcích se dozvíte nejen to, jak nordic 
walking pomáhá při různých zdravot-
ních potížích, při snižování nadváhy 
a zlepšování kondice, ale především se 
naučíte správnou techniku a rovnou si ji 
vyzkoušíte. Zájemci o účast hlaste pře-
dem telefonicky nebo SMS na čísle 732 
635 360, případně mailem na adrese le-
nix98@gmail.com.  (les)

Lekce nordic walkingu 
v červenci

Zdravotnická škola zve znovu seniory ke studiu

INZERCE
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Prostějovský dopravní terminál získal 
ocenění v soutěži Stavba roku 2020
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INZERCE

 
Termín:  9. – 13. 8. 2021 
      Po – Pá     7:30 – 16:00 

Cena:   1800,- Kč 
 

 
Místo: Vápenice 9, Prostějov 

 

Více informací a online přihlášení 
v sekci - Tábory - 
www.sportcentrumddm.cz 
zsevcikova@sportcentrumddm.cz 

                                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příměstský tábor 
 

pro začátečníky 8 – 10 let 

AUTO - PYTELA s.r.o.
Konečná 516, Prostějov - Držovice
Tel. +420 583 035 040
www.autopytelaprostejov.hyundai.cz
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Před dvaceti lety byl odhalen památník na místě 
starého židovského hřbitova v Prostějově

11. července 2001 byl od-
halen památník na místě 
starého nebo též druhého 
židovského hřbitova v Pro-
stějově v dnešní Studentské 
ulici.

Podnět k  jeho zřízení 
dala prostějovská rodačka 
Maud Beerová z Tel Avivu. 
V  devadesátých letech na-
vštěvovala rodný Prostějov 
a  všímala si neutěšeného 
stavu židovských objektů. 
31. července 1997 napsala 
dopis tehdejšímu starosto-
vi města Janu Šverdíkovi. 
Uvedla v  něm mimo jiné 
toto: „Naproti kostela sv. 
Petra je místo, kde se nachá-
zel náš starý židovský hřbi-
tov. I  to by se mělo označit. 
Naši potomci a  jiní turisté 
česky neumí, proto by vše 
mělo být přeloženo aspoň do 
angličtiny, židovské objekty 
do hebrejštiny.“ Dalším ini-

ciátorem byl tehdejší ředitel 
Reálního gymnázia a základ-
ní školy města Prostějova 
PhDr. Václav Kolář. 

Město Prostějov potom ve 
spolupráci s  Židovskou obcí 
v Brně nechalo vybudovat pa-
mátník. Autorem návrhu byl 
Ing. arch. Blahoslav Adamík. 
Pomník ve tvaru dvou mra-
morových desek připomíná 

židovské macevy a  nese čes-
ko-hebrejský text: „V  těchto 
místech byl v  letech 1801–
1908 židovský hřbitov.“ Okolí 
je vydlážděno a  uprostřed je 
několik velkých kamenů. Je 
zde však chyba v  letopočtu. 
Není to datum zániku hřbi-
tova, ale datum ukončení po-
hřbívání. Hřbitov byl v  roce 
1943 arizován německým 

vedením radnice. V  letech 
1943–1944 byly náhrobky 
vytrhány a  městem rozpro-
dány kamenickým firmám 
a soukromníkům a pohřebiš-
tě bylo zdevastováno. Dodnes 
se v  zemi nacházejí ostatky 
téměř dvou tisíc židovských 
obyvatel Prostějova.

Památník byl slavnostně 
odhalen před dvaceti lety – 
11. července 2001 – za účasti 
vedení města Prostějova, čle-
nů Židovské obce Brno, hos-
tů z Izraele a prostějovských 
občanů. Společně jej odhalili 
starosta města Prostějova 
Jan Tesař a  Marta Krausová 
z  Izraele. S  krátkým proslo-
vem vystoupil vrchní kantor 
Židovské obce Brno Arnošt 
Neufeld. „Krvácí a  bolí mě 
srdce, stojíme před školou, do 
které chodí děti, a my nemá-
me děti ani mladou generaci. 
To je následek holocaustu. 

Zachránila se pouze střední 
generace, která žije ve smíše-
ných manželstvích. A  ta už 
tak nedodržuje naše nábo-
ženské tradice,“ uvedl Arnošt 
Neufeld. Tehdejší předseda 
Židovské obce Brno Petr We-
ber poděkoval městu Prostě-
jovu a  všem jeho občanům 
za vybudování památníku. 
„Je dobré, že město má paměť. 
Horší už je, že často přichá-
zíme – a  nejen v  Prostějově 
– na mrtvá místa. Podobné 
pomníčky jsou často jedinou 
připomínkou kdysi kvetoucí 
židovské komunity,“ řekl ve 
svém vystoupení Petr Weber. 
Zároveň vyslovil přání, aby 
sem alespoň jedenkrát ročně 
přišli žáci se svými učiteli na 
hodinu občanské výchovy 
a  připomněli si význam to-
hoto místa a  stručnou his-
torii prostějovské židovské 
komunity. Hana Bartková

Před sto lety – 24. červen-
ce 1921 – proběhla v  Pro-
stějově slavnost odhalení 
pomníku Karla Havlíčka 
Borovského. Konala se 
v  roce 100. výročí naroze-
ní tohoto našeho význam-
ného novináře, publicisty, 
básníka a  neohroženého 
bojovníka za svobodu a de-
mokracii.

Pomník byl pořízen zá-
sluhou Národní vzdělávací 
jednoty Havlíček. Základní 
kámen byl položen 29. čer-
vence 1906. Politická situace 
doby a  léta 1. světové války 
však pořízení pomníku od-
sunuly o patnáct let. Jednalo 
se však o  první Havlíčkův 
pomník na Hané.

Slavnost byla zahájena 
23. července večer v Národ-
ním domě Smetanovou Li-
buší v podání členů Drašaro-
vy společnosti. 

Hlavní slavnost proběhla 
v  neděli 24. července 1921. 
Zahájila ji hudba a slavnost-
ní fanfáry z  věže radnice. 
Hosté, členové spolků, před-
stavitelé města a  občané se 
shromáždili  před budovou 
zámku. Odtud vyšel v 10 ho-
din průvod po trase Blaho-
slava ulice – Kravařova ulice 
– Wilsonovo náměstí (nyní 

T. G. Masaryka) – Hálkovo  
náměstí (nyní Hlaváčkovo), 
kde byla slavnostní tribuna. 
Tvořili jej členové Sokola, 
městské rady, zástupci škol, 
spolků, vlády,  zemské sprá-
vy, legionářů a vojska. Čest-
nými hosty byli spisovatel 
a novinář František Sekanina 
ze Spolku českých beletristů 
Máj, ministr veřejných prací 
František Kovářík, okresní 
hejtman František Stud-
nař, starosta města Stanislav 
Manhard, poslanci František 
Geršl a Jan Pelikán a senátoři 
Felix Časný a Alois Měchura. 

„Slunce pražilo a  silnější 
vítr připomínal hybný a  ne-
klidný život Havlíčkův. Neza-
pomenutelnou a jednou z nej-
krásnějších scenérií, jaké kdy 
zažilo naše město, byl oka-
mžik, kdy obstupovaly dívčiny 
v malebných krojích pomník, 
v pozadí Národní dům, vpra-
vo skupina šesti malebných 
stromů. V  této době kráčelo 
právě pevným krokem sokol-
stvo kolem pomníku Peliká-
nova,“ popsal průběh slav-
nosti pedagog a  publicista 
Štěpán Kožušníček.

Hlavní projev pronesl 
spisovatel František Sekani-
na. Nastínil Havlíčka jako 
národního činitele, politika, 

skvělého novináře a neohro-
ženého bojovníka za naše 
národní práva.  Předseda 
spolku Havlíček Josef Lerch 
potom předal pomník do 
péče města. Za toto poděko-

val starosta Stanislav Man-
hard a  zároveň krátce při-
pomněl význam Havlíčkova 
díla. Slavnost pokračovala 
odpoledne národní veselicí 
v  zahradě Akciového pivo-

varu. Večer mohli přítom-
ní zhlédnout v  divadelním 
sále  Národního domu hru 
Karel Havlíček Borovský od 
Františka Ferdinanda Šam-
berka.

Pískovcový pomník je 
dílem olomouckého socha-
ře Julia Pelikána. Zhotovila 
jej firma Polášek – Urban 
(Přerov– Prostějov). Vlast-
ní socha zachycuje postavu 
K.  H.  Borovského v  život-
ní velikosti, s  nakročenou 
pravou nohou, v  dobovém 
oblečení s  pláštěm přes levé 
rameno, s pravou rukou po-
krčenou, držící svitek novin. 
Levá ruka se zaťatou pěstí je 
svěšena podél těla. V obdél-
níkové vpadlině podstavce 
je bronzový reliéf: „Havlíček 
se loučí s rodinou.“ Na všech 
čtyřech stranách při horní 
hraně podstavce jsou situ-
ovány nápisy: „Přislibujte si 
mně“,  „Vyhrožujte si mně“, 
„Poroučejte si mně“, „Přece 
zrádcem nebudu!“

Od 3. 5. 1958 je pomník 
nemovitou kulturní památ-
kou. V letech 2016–2017  byl 
komplexně restaurován včet-
ně statického zajištění, úpra-
vy okolí a  pořízení nového 
dobového podstavce.

 Hana Bartková

Výročí měsíce
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Stejně jako loni byla i  Noc 
kostelů 2021 kvůli pandemii 
koronaviru covid - 19  a  s  ní 
souvisejícími opatřeními bo-
hužel jiná. Do poslední chvíle 
jsme nevěděli, co z  připrave-
ných programů budeme moci 
uskutečnit a jakým způsobem. 
Přesto by bylo smutné, kdyby-
chom složili ruce v klín s kapi-
tulujícím povzdechem, že se 
nedá nic dělat. Proto děkuji 
všem organizátorům a  účin-
kujícím letošního (doufejme, 
že posledního pandemického) 
ročníku za jejich odhodlání 
podílet se na této skvělé akci. 
Že byli ochotni a  schopni 
podpořit „otevřené kostely“ 
s  nadějí, že se projeví zdravá 
lidská touha poznávat a zkou-
mat vzácná díla našich předků 
i z jiného úhlu pohledu. A pře-
devším děkuji všem návštěvní-
kům, kteří se nebáli přijít a při-
šli v  opravdu hojném počtu. 

Věřím a  doufám, že se vám 
i  letos podařilo objevilo něco 
zajímavého, možná dosud 
skrytého, v  novém světle po-
znání. Že pro vás byla tato noc 
radostným setkáním s tím, co 
nás přesahuje, a jistotou, že ni-
kdy nejsme sami. 

Děkuji také panu primáto-
rovi, který tradičně a  s  radostí 
tuto akci podpořil svou záštitou, 
a  městu Prostějov za finanční 
podporu, kterou nám, jak již 
řadu let v minulosti, poskytlo. 

Letos se otevřelo 7 kostelů 
a  modliteben: kostel Povýšení 
sv. Kříže, kostel sv. Jana Nepo-
muckého, kostel sv. Cyrila a Me-
toděje, kaple sv. Anny, kaple sv. 
Cyrila a  Metoděje na Cyrilo-
metodějském gymnáziu, mod-
litebna Českobratrské církve 
evangelické a modlitebna Círk-
ve bratrské. Na poslední chvíli 
se otevřel i kostel Církve česko-
slovenské husitské s  výstavou 

Prostějovské synagogy.
Noc kostelů zahájilo vyzvá-

nění zvonů a po nich v kostele 
Povýšení svatého Kříže pozdra-
vila návštěvníky náměstkyně 
primátora paní Milada Soko-
lová. V  souvislosti s  letošním 
výročím 1100 let od úmrtí 
babičky svatého Václava svaté 
Ludmily vzpomněla i  na naše 
babičky a dědečky, kterým pan-
demie tolik ovlivnila život a řada 

z nich nás opustila. A vyslovila 
naději, že po těžké době posled-
ního roku se zase budeme moci 
scházet a navštěvovat stejně tak 
jako v tento večer Noci kostelů.

Na programu byly koncerty, 
prohlídky, vyhlídky z věže, po-
hádky a hry a soutěže pro děti. 
Program jako každoročně zpes-
třil kočár s koňmi z Muzea ko-
čárů. Povoz byl tentokrát větší, 
takže se v projížďkách po pros-

tějovských kostelích i  tradičně 
po náměstí svezlo víc hlavně 
dětí. 

Věřím, že Noc kostelů je mi-
mořádnou příležitostí zastavit 
se pod klenbou chrámů a mod-
liteben a  vnímat ve večerním 
a nočním čase genia loci těchto 
míst.

Jana Tobolová
koordinátor Noci kostelů 

v Prostějově

Poděkování

Také květiny v Botanické 
zahradě Petra Albrechta ví-
tají přicházející léto, a tak se 
zvolna loučíme s květy jara 
a těšíme se na ty letní. Mezi 
nimi zaujímají zvláštní mís-
to růže. Některé kvetou již 
v  průběhu května, jiné če-
kají na slunné léto. Na jaké 
se tedy můžeme v červnové 
zahradě těšit? Stále ještě 
dokvétá vzácná růže bedr-
níkolistá. V rozáriu vytváří 
rozkvetlou stěnu s  velký-
mi, avšak křehkými květy 
růže svraskalá a kousek od 
ní roste nádherný kultivar 
růže šípkové „Rubrifolia“, 
který je všechno, jen ne oby-
čejný…

Ať ale nezůstáváme jen 
u růží, jednou z dominant za-
hrady je nádherně kvetoucí 
keř kolkvície krásné a oprav-
du dělá čest svému jménu. 
Kolkvície je obsypaná něžně 
růžovými kvítky, které navíc 
sladce voní. Zajímavostí to-

hoto keře je i  jeho odlupují-
cí se borka, která vytváří na 
starších větvích dlouhé cáry 
a  dokáže přilákat pozornost 
i v zimním období.

Samozřejmě atraktivních 
květin je v  zahradě k  vidě-
ní mnohem více. Nádherně 
rozkvetlá je kolekce kakos-
tů, parádu dělají žluté květy 
pryskyřníku i  barevní orlíč-
ky. A  komu to nestačí, pro 
toho je připraveno ve spo-
lupráci s  Kulturním klubem 
Duha další lákadlo, a  to vý-
stava soch umělkyně Nikoly 
Emmy Ryšavé. 

Nikola se vždy zabývala 
různými kreativními výrazy, 
takže umělecká tvorba pro ni 
byla jasnou volbu. Od studia 
keramiky se přes design dře-
věných hraček dostala až ke 

studiu sochařství v  ateliéru 
Lukáše Rittsteina na Aka-
demii výtvarných umění 
v  Praze. Studium úspěšně 
ukončila v  roce 2019. Práce 
Ryšavé jsou plné neskuteč-
ných postav, často s antropo-
morfními prvky. Jsou někdy 
groteskní a jindy strašidelné. 
Inspiračními zdroji jsou jí 
literatura, amatérský zájem 
o  psychoanalýzu a  hlavně 
její vnitřní svět. Má za se-
bou mnoho výstav v  České 
republice, ale i  v  zahraničí. 

Ve spolupráci s  kurátorem 
aktuální výstavy v  botanic-
ké zahradě s  názvem Holy 
Garden Mirou Macíkem 
uspořádala v roce 2019 hned 
dvě výstavy. První se kona-

la ve výstavních prostorách 
kulturního klubu Duha 
v Prostějově a další v  indus-
triální hale multifunkčního 
prostoru Vnitroblock v  Pra-
ze. Kromě toho se každoroč-

ně účastní projektu VÁCLAV 
ART, který zprostředková-
vá umění lidem v  ulicích, 
a  to na Václavském náměstí 
v Praze a v jeho bezprostřed-
ní blízkosti. Na výstavě Holy 
Garden sochařka představuje 
kolekci šesti soch inspirova-
ných pohádkovými námě-
ty, které jsou rozprostřeny 
v  celém prostoru zahrady. 
Některé z nich je jednoduché 
najít hned, jiné jsou ukryty 
v zákoutích. Výstava je vhod-
ná jak pro milovníky umění, 
tak i pro rodiny s dětmi, kte-
ré mohou hledání soch po-
jmout jako interaktivní hru. 

 Libor Marčan, 
 Mira Macík
 Foto: Libor Marčan, 
 Vendula Burgrová

ČERVNOVÁ BOTANICKÁ ZAHRADA - TO JE VOŇAVÁ 
KOLKVÍCIE, PRVNÍ KVĚTY RŮŽÍ I NETRADIČNÍ VÝSTAVA
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Informace z města

INZERCE

Vsaďte na jistotu 
a pracujte s námi
na pozici

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

SKLADNÍK

ELEKTROTECHNIK

STROJNÍ ZÁMEČNÍK

MĚŘÍCÍ TECHNIK

ZÁMEČNÍK - BRUSIČ

21
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18
30

79
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V  nedávné době se jmé-
no našeho družstva SENZA, 
chráněné dílny, sídlící na Ty-
lově ulici v Prostějově, spojo-
valo se vzpomínkou na jeho 
zakladatelku Mgr. Renatu Če-
kalovou, která nás opustila po 
dlouhé těžké nemoci. 

SENZA družstvo tady ov-
šem zůstává a  nadále bude 
sloužit k  účelům, ke kterým 
bylo založeno. Nadále bude 
sociálním družstvem, kte-
ré bude zaměstnávat lidi se 
zdravotním postižením, na-
dále bude vařit a  rozvážet 
obědy, a  to včetně diet žluč-
níkové a  diabetické, a  taktéž 
prát prádlo pro občany města 
Prostějova a  jeho přilehlých 
částí. V této velmi těžké době, 
době plné nejistoty, smutku 
a strachu se snažíme všem li-
dem, nejen starým a nemoc-
ným, ale všem spoluobča-
nům, poskytovat služby, které 
v Prostějově snad ani nemají 
obdoby. Sami naši zdravotně 
postižení zaměstnanci, pa-
třící do nejohroženější sku-
piny lidí, zabezpečují lidem 
jednu z hlavních a zásadních 

so ciálních potřeb, a  to roz-
vážku teplého jídla přímo do 
domovů, bytů a  u  některých 
nemohoucích občanů i přímo 
do kuchyní. Naši zaměstnan-
ci přísně dodržují nařízená 
hygienická pravidla, aby ne-
ohrozili bezpečí a  životy na-
šich klientů. Sami se snaží jim 
přinést do domovů dobrou, 
optimistickou náladu, která 
je povzbudí a pohladí na duši. 
Chceme, aby tito občané vě-
děli, že jsme a  budeme tady 
pro ně a že se budeme snažit 
jim jakkoliv pomoct a  po-
skytnout jim alespoň částečné 
zpestření života v této nelehké 
době. Naším cílem je pomá-
hat ostatním, a proto jsme se 
rozhodli navýšit kapacitu naší 
kuchyně. Budeme rádi za kaž-
dého nového strávníka, který 
bude potřebovat naše služby 
a který tím, že se stane naším 
klientem, podpoří práci zdra-
votně postižených lidí. Jsme 
tu pro vás a bližší informace 
o naší firmě můžete získat na 
tel. čísle 582 337 830. 

Zaměstnanci SENZA  
družstva, chráněné dílny

Vážený pane primátore a ve-
dení AGEL Středomoravské 
nemocniční a.s. Prostějov.

Chtěla bych Vám moc po-
děkovat za skvělé zorganizování 
a  zajištění bezproblémového 
očkování proti covidu-19 ve spo-
lečenském domě Prostějov ul. 
Komenského 6.

Je velmi povzbuzující a potěšu-
jící, jak se všichni společně staráte 
o své občany. Cítíme, že Vám na 
nás záleží, dáváte nám pocit jisto-

ty a klidu k žití v našem krásném 
městě Prostějov. Velice si Vás, ne-
jen za to, vážíme a děkujeme!

Naše poděkování samozřejmě 
také patří všem lékařům a zdra-
votním sestrám, které v této ne-
lehké době pracují více než na 
100% a s nasazením všech sil nám 
pomáhají zvládnout epidemii co-
vidu-19 a obětavě se zapojují i do 
očkování – díky, díky Vám!

V neposlední řadě si zaslouží 
naše poděkování všichni dob-

rovolní pracovníci, kteří přispěli 
ochotou a  vstřícností ke klidné-
mu a  dynamickému průběhu 
očkování v KaS centru.

Přeji Vám všem hodně pevné-
ho zdraví, klidu a pohody a elánu 
do další náročné práce.

Krásnou zaslouženou dovole-
nou!

Ze srdce, s úctou a velkým 
díkem Alena Žáková  

s rodinou Prostějov.
Prostějov, 7. 6. 2021

Šimon Coufal 
Thea Janečková
Samuel Ungermann
Jan Zatloukal
Eliška Hlavová  
Nikola Golská  
Jakub Martinec 
Natálie Čechová 
Denis Hlaváč  
Tereza Procházková 
Vanesa Procházková 

Angelina Mirgová 
Elizabeth Elena Ku-
charičová 
Eliška Všetičková 
Mariana Caletková 
Jonáš Sedláček 
Tomáš Novotný 
Ellie Marková 
Tobiáš Přikryl 
Veronika Coufalová 
Naďa Rajsová  

Nela Kučerová 
Natálie Páralová 
Denisa Boráňová 
Jan Rajchman  
Anna Rajchmanová 
Magdaléna Malá  
Vít Langer  
Eliáš Dítě  
Benjamin Peter 
Karel Černý 
Elena Hepnarová 

Madlen Bílková  
Matěj Kopecký 
Viliam Rais  
Rudolf Gabčo  
Elena Wantulová 
Matěj Raček  
Adéla Hrubanová 
Sebastian Jakubovský

SENZA je tu pro vás

Velké poděkování

Vítání dětí ze dne 27. 5. 2021:

NOVÍ OBČÁNCI NOVÍ OBČÁNCI města Prostějovaměsta Prostějova
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S knihovnou po stopách prostějovské historie
Připravili jsme pro vás 

novou prázdninovou sou-
těž. Provedeme vás při ní po 
stopách slavných prostějov-
ských osobností a pokusíme 
se ukázat vám Prostějov 
z  jiného úhlu. Dozvíte se 
spoustu zajímavostí z histo-
rie našeho města a  objevíte 
jeho skrytá zákoutí. A navíc 
můžete soutěžit o  zajímavé 
ceny. 

Prostějov má mnoho krás-
ných památek. Muzeum, no-
vou radnici, Národní dům či 
lavičku Jiřího Wolkera zná 
jistě každý. Denně však míjí-
me bez povšimnutí spoustu 
drobných, méně známých, 
přesto ale také významných 
míst a pamětihodností. I ony 
jsou nedílnou součástí prostě-
jovské historie. Některé z nich 
vám proto chceme předsta-
vit. Nechte se tedy vést po 
stopách slavných prostějov-
ských rodáků a  historických 
událostí a objevujte zajímavé 
souvislosti.

Vaším úkolem bude na-
vštívit 10 konkrétních míst 
(jejich popis najdete v  sou-
těžním formuláři) a  správ-
ně odpovědět na 10 otázek, 
které s  nimi úzce souvisejí. 
Začneme u knihovny: na její 
budově, hned vedle vstupních 
dveří, najdete pamětní desku 
s portrétem známého noviná-
ře a  spisovatele Edvarda Va-
lenty. Všimli jste si jí někdy? 

Tak tedy schválně, na kterou 
stranu se na portrétu dívá? 
Vpravo, nebo vlevo? 

Na opačné straně vcho-
du do knihovny vidíte další 
pamětní desku, a  to Jiřího 
Wolkera. Víte, že Valen-
ta a  Wolker byli v  dětství 
kamarádi? A  že Valentu 
vychoval strýc František 
Kovářík, majitel významné 
prostějovské továrny Wi-
kov? Že procestoval Severní 
Ameriku s  Janem A. Ba-
ťou, ale také Indii, Guyanu 
a Madeiru? Že má jeho psa-
ní souvislost se svérázným 
moravským polárníkem 
a  dobrodruhem Janem Es-
kymo Welzlem? 

Podobných otázek a  za-
jímavých zastavení pro vás 
máme připraveno ještě devět. 
Nemusíte mít obavu - všech-
na místa se nacházejí ve stře-
du města a  v  jeho blízkém 
okolí. Můžete je navštívit v je-
den den (celá procházka vám 
nezabere příjemným tempem 
víc než hodinku) nebo je mů-
žete navštěvovat postupně 
a úkoly řešit v průběhu prázd-
nin. Záleží jen na vás. 

Soutěžní formulář s  ma-
pou jednotlivých stanovišť 
bude k vyzvednutí v knihov-
ně na Skálově náměstí a také 
v knihovně pro děti a mládež 
na ulici Vápenice. Pro zájem-
ce máme připraven seznam 
zajímavých knih o prostějov-

ské historii, které si můžete 
vypůjčit. Zaujalo vás některé 
konkrétní místo a  rádi byste 
se dozvěděli víc? Zeptejte se, 
poradíme vám.

Informace o  soutěži, for-

mulář ke stažení i  seznam 
s knižními tipy najdete na na-
šem webu: www.knihovnapv.
cz/pvsoutez. Vyplněné for-
muláře odevzdejte v knihov-
ně nejpozději do 31. srpna 

2021. Odpovíte-li správně na 
všechny otázky, budete zařa-
zeni do slosování. Tři vylo-
sovaní výherci získají knižní 
ceny. Tak neváhejte a vydejte 
se s námi poznávat Prostějov!  
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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

KAMILA HÁJKOVÁ - DOPOSUD
do 29. 8. 2021 

Průřez tvorbou mladé talentované malířky pocházející 
z Jeseníku a v současné době žijící v Prostějově, si mohou 
návštěvníci prohlédnout v jednom z velkých výstavních sálů 
hlavní budovy muzea. Obrazy malované akrylovými barvami 
zaujmou technikou nanášení barev  v silných vrstvách špachtlí. 
V kolekci 38 obrazů je častým dominantním prvkem žena 
ve svých proměnách. Ve výrazném barevném provedení dalších 
obrazů se odrážejí i prožitky a emoce všedních i nevšedních 
dní vnímány něžným ženským pohledem. Názvy jednotlivých 
obrazů naznačují spojení s jarem a vším, co toto krásné období 
přináší. Tak se přijďte podívat na Lásku, Omámení, Hřích, 
Rozkvět, Počátek,…

Kamila Husaříková

FLORA A FAUNA Z NAŠICH DEPOZITÁŘŮ
do 29. 8. 2021 

Výstava Flora a fauna z našich depozitářů návštěvníkům nabízí 
ukryté poklady. Vůbec poprvé je například k vidění secesní 
pohovka s květinovým čalouněním z přelomu 19. a 20. století 
a také obraz s názvem Dívky u tůně, jehož autorem je Vlaho 
Bukovac. Veřejnosti se zde představuje také Jiří Wolker jako 
nadaný výtvarník a nechybí ani užitkové předměty jako jsou 
sošky, zbraně, součásti hanáckého kroje nebo třeba mince. 

HLAVNÍ BUDOVA, 
nám. T. G. Masaryka 2

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

Prostějovská kulturní sezóna se dočkala svého startu a my 
se těšíme z toho, že jsme této mimořádné události byli součástí. 
Začátkem června jsme totiž v galerii Špalíček otevřeli výstavu 
fotografií Jana Saudka, legendárního fotografa, který má na poli 
české fotografie své nezastupitelné místo. 

Věříme, že si návštěvníci najdou cestu i do dalších výstavních 
prostor, ale i na akce, které pořádáme.  Rád bych vás tak upozor-
nil na doslova hvězdné léto, které připravuje naše astronomic-
ké oddělení. Červenec totiž do Kolářových sadů přinese oživení 
v podobě programu k šedesátému výročí hvězdárny.  Kalendář 
sice ukazuje letní dny, ale my v muzeu máme plné ruce práce. 
Už teď začínáme pracovat na dalších výstavách a prozradit mů-
žeme, že podzim u nás bude patřit jménu T. G. Masaryka a jeho 
návštěvám v Prostějově, světu numismatiky a také se vrátíme 
do miliony let vzdálené historie a to až do období karbonu. 

Přeji vám odpočinkové léto a těšíme se na setkání s vámi. 

V přírodovědné části výstavy návštěvníci najdou skutečné ži-
vočichy nebo jejich schránky a také rostliny. Zvláštním druhem 
rostlin a živočichů v muzejních depozitářích jsou totiž zkame-
něliny. Flóra se však na výstavě objevuje také na fotografiích                             
z muzejního fotoarchivu a v přírodovědně zaměřených knihách 
a časopisech z bohaté muzejní knihovny čítající kolem 22 000 
svazků. 

Bc. Petra Pášová

Žena, 2019, akryl, plátno 100 x 120. Foto: archiv MGP

Přírodovědná část výstavy ukazuje také zkameněliny. 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

ČERVENÝ DOMEK PETRA BEZRUČE
Bezručova 153, Kostelec na Hané

Bezručův domek rozšiřuje otevírací dobu, chystá knihovničku

Hned dvě dobré zprávy se nesou z Červeného domku Petra 
Bezruče v Kostelci na Hané. Muzeum a galerie v Prostějově 
navázalo spolupráci s tamní Městskou knihovnou a společnými 
silami teď pracují na veřejné knihovničce, která bude sloužit 
nejen malým a velkým čtenářům, ale všem návštěvníkům 
a kolemjdoucím. Druhou dobrou zprávou je, že o prázdninách 
bude pamětní síň Petra Bezruče přístupná v rozšířeném 
otevíracím čase. V červenci a srpnu bude mít otevřeno od úterý 
do neděle a to od 10 do 13 a od 14 do 18 hodin. Plné vstupné 
je 20 korun, snížené 10 korun.

FENOMÉN SAUDEK 
do 5. 9. 2021

Na kolekci více než šedesáti fotografií a obrazů světoznámé 
osobnosti české fotografické scény 20. a 21. století, Jana Saudka, 
aktuálně lákají výstavní sály galerie Špalíček Muzea a galerie 
v Prostějově. 

Výstava nazvaná Fenomén Saudek nabízí průřez tvorby legen-
dárního fotografa, nechybí ani dnes už kultovní fotografie z 60. 
a 70. let.

Na obdivovatele Saudkových neorealististických fotografií, ale 
i ty, které jeho tvorba pobuřuje, čeká přehlídka černobílých, 
sépiových i kolorovaných fotografií, které jsou pro dílo Jana 
Saudka typické. Svět žen, svět smyslnosti až zvrácenosti, vyjádření 
niterných pocitů. Z nejznámějších a nejceněnějších fotografií si 
návštěvníci mohou prohlédnout mimořádnou fotografii Life, 
Hey Joe, Johanna, Boeing 737, Černé slzy, New York, Marie 1. 
Dva sály galerie jsou pak vyhrazeny prostějovským tvůrcům, 
kteří svými díly vzdali Janu Saudkovi poctu. I zde najdou 
návštěvníci zajímavé a invenční fotografie, kterými se místní 
fotografové prezentují po boku legendy.

Vernisáž výstavy se uskutečnila ve čtvrtek 3. června v centru 
Prostějova, před hlavní budovou muzea a to za přítomnosti více 
než tří set zájemců, kteří se chtěli především s autorem setkat, 
pořídit si s ním fotografii nebo získat jeho podpis. Na prohlídku 
výstavy vás nyní zveme v již klidné atmosféře, zájemci si mo-
hou po dohodě s rodinou zakoupit vystavené fotografie, obrazy 
a také knihy, katalogy, plakáty a pohlednice. Výstavní projekt 
Fenomén Saudek je uváděn ve spolupráci s Galerií umění 
Prostějov, záštitu přijal primátor František Jura. 

Veřejnosti budou fotografie přístupné až do 5. září letošního 
roku. Výstavní sály jsou otevřené denně mimo pondělí, od 9.30 
do 12.00 a od 13.00 do 17.00.  Plné vstupné na výstavu Jana 
Saudka je 80 korun, snížené pak 40 korun. 

Kamila Husaříková

PŘEDMĚT MĚSÍCE 
Sv. Jan Nepomucký - zlacená dřevořezba 

Zbyněk Žůrek, etnograf Muzea a galerie 
v Prostějově tentokrát představuje 
pozlacenou dřevořezbu Sv. Jana 
Nepomuckého, jako připomínku výročí 
300 let od jeho blahořečení. Návštěvníci 
ji najdou ve vstupní části v hlavní 
budově muzea, hned za pokladnou.

Před třemi sty lety, 31. května 1721, 
byl blahořečen Jan Nepomucký, pů-
vodně Jan či Johánek z Pomuku, ge-
nerální vikář pražského arcibiskupa, 
brutálně umučený 20. března 1393 
v Praze na rozkaz Václava IV. Spolu 
s blahořečením byla zahájena jeho 
kanonizace, tedy cesta ke svato-
řečení. Později byl uctívaný jako 

svatý Jan Nepomucký, mučedník katolické církve a jeden 
z českých zemských patronů.

Vydejte se Prostějovem za poznáním
Chcete si ověřit, jak dobře znáte centrum Prostějova? Pak bys-
te se měli vydat po stopách Papírového průvodce centrem 
města, kterého pro vás připravila edukátorka Muzea a galerie 
v Prostějově. Vybrat si můžete z několika okruhů. Vždy zhru-
ba půlhodinová procházka vás provede například po náměstí 
T. G. Masaryka, okolo zámku, hradeb, kina Metro, projdete 
se okolo Národnímu domu, budovy muzea až na Svatoplukovu 
ulici. Během cesty na malé i velké účastníky čeká několik otázek 
a tam, kde slova nebudou stačit, je potřeba i něco nakreslit.

Pracovní listy s názvem Městem za poznáním jsou zdarma 
ke stažení na webových stránkách Muzea a galerie v Prostějově, 
www.muzeumpv.cz 

Tak neváhejte a vydejte se za poznáním centra Prostějova.

Foto: archiv MGP

Jan Saudek otevřel svou výstavu v galerii Špalíček. Foto: archiv MGP
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hvězdárna

Hvězdné léto
Dny jsou dlouhé a noci krátké, ale zato teplé. Letní hvězdná obloha tak často zastihne lidi trávící dlouhé večery venku, ať už 
v pohodlí zahrádek, či v přírodě. A co je na noční obloze čeká? Jistě nepřehlédnou letní trojúhelník tvořený Vegou, nejjasnější 
hvězdou souhvězdí Lyry, Denebem, nejjasnější hvězdou souhvězdí Labutě a Altairem, nejjasnější hvězdou souhvězdí Orla. Avšak při 
troše trpělivosti a tmavé oblohy mohou spatřit i jiná méně jasná, zato však velmi zajímavá souhvězdí. Patří k nim malá roztomilá 
souhvězdí Lištičky, Šípu, Delfína a Koníčka. Ty lze spatřit mezi Labutí a Orlem.

Slabší souhvězdí doporučujeme sledovat v první polovině července, kdy Měsíc nebude přesvětlovat noční oblohu. Jak se bude 
každým dnem od Slunce oddalovat a dorůstat, mine dvě planety – Venuši a Mars, které budou v té době velmi blízko u sebe. 
Jejich blízké setkání neboli konjunkci, budete moci za jasného počasí sledovat po setmění v pondělí 12. 7. 

Programová nabídka na červenec

Kromě pravidelných pozorování Slunce a večerních pozorování (časy a dny pozorování najdete na našich webových stránkách), 
bude v tomto měsíci k vidění každou středu od 15:30 pohádka Vyprávění o Sluníčku.

Přednáška v červenci

Vzhledem k předlouhé pauze způsobené koronavirem, jsme se rozhodli i letos pokračovat v pásmu odborných přednášek 
v prázdninových měsících. Přednáška, která se měla uskutečnit již v říjnu roku 2020, se nyní dočkala nového data – 22. 7. 2021. 
Přednášet nám přijede pan Dušan Majer z Kosmonautix a vyprávět nám bude o megaprojektu SpaceX. 

Červencový program k 60. výročí hvězdárny

Zapište si do kalendářů datum 24. 7. 2021 - bude se slavit! Na toto sobotní odpoledne je připraven vskutku bohatý program. 
Od 15:00 bude v prostoru předzahrádky a vstupní chodby k vidění menší výstava o historii prostějovské hvězdárny. V 18:00 
se můžete těšit na vystoupení Divadla fyziky – ÚdiF, jehož protagonisté nám hravou formou ukáží, že fyzika může být i zábava. 
No a po velkém úspěchu venkovního promítání jsme se i letos rozhodli ve spolupráci s Kino Metro 70 uspořádat projekci filmu 
v prostoru Kolářových sadů. Milovníci hudby Hanse Zimmera si přijdou na své, na plátně totiž poběží dnes již kultovní sci-fi 
Interstellar. Začátek projekce je plánován na 21:00. Doufáme, že si tento den užijete s námi.

UPOZORNĚNÍ: V týdnu od 26. 7. - 30. 7. bude hvězdárna uzavřena.
Na veškeré programy je nutné se předem objednat 

na telefonních číslech 724 013 039 nebo 606 050 695.

Změna programu vyhrazena.
Vstupné 40Kč / 20Kč
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MIMO PŘEDPLATNÉ

SEZÓNA 2021

divadelní pokladna: 582 329 603
email: predprodej@divadloprostejov.cz 
www.divadloprostejov.cz

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

15 HODIN
DOPRODEJ

15 HODIN
DOPRODEJ

11 HODIN

15 HODIN
DOPRODEJ

17 HODIN

15 HODIN
DOPRODEJ

Václav Čtvrtek: VODNÍK ČESÍLKO 
(náhradní titul za POHÁDKA O NEVYŘÁDĚNÉM DĚDEČKOVI)
Režie: Michal Sopuch
DIVADLO SCÉNA ZLÍN

Pavel Šrut, Vendula Borůvková: LICHOŽROUTI
(náhradní titul za ANIČKA A BYLINKOVÉ KOUZLO)
Režie: Lukáš Kopecký 
SLOVÁCKÉ DIVADLO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

PROSTĚJOVSKÉ HODOVÉ SLAVNOSTI

Konrád Popel: ZÁHADA DĚDEČKOVA DVORKU
Režie: Konrád Popel
DIVADLO PLYŠOVÉHO MEDVÍDKA

Pavel Nauman: POHÁDKY O MAŠINKÁCH
Jevištní adaptace a režie: Šimon Spišák
DIVADLO LOUTEK OSTRAVA

NOC DIVADEL
Vojtěch Fatka, Petr Jarčevský, Michal Chovanec, Ondřej Klíč: 

LETEM SOKOLÍM
Režie: Petr Jarčevský
DIVADLO BOLKA POLÍVKY BRNO

Pavel Vašíček: VYŠLA HVĚZDA NAD BETLÉMEM
(náhradní titul za ANIČKA A BYLINKOVÉ KOUZLO)
Režie: Jakub Vašíček
DIVADLO DRAK HRADEC KRÁLOVÉ

NE             

29. srpna

NE             

19. září

NE             

12. září

NE             

24. října

SO             

20. listopadu

NE             

5. prosince

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

PŘEDPLATNÉ ČTYŘLÍSTEK | POHÁDKOVÉ SOBOTY A NEDĚLE PRO DĚTI A RODIČE
DOKONČENÍ PŘERUŠENÉ SEZÓNY 2019/2020

PŘEDPLATNÉ DVOJLÍSTEK | POHÁDKOVÉ SOBOTY A NEDĚLE PRO DĚTI A RODIČE
SEZÓNA LEDEN – ČERVEN 2021

HRAJEME PRO DETI
v
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NAUČNÁ STEZKA 
KLADECKO

DEN NA LOUCE 
S BYLINKOVOU VÍLOU

pátek 2. 7. 
Společná vycházka pro rodi-

ny s  dětmi na louky V. Kosíře 
spojená s  hravými aktivitami. 
Seznámíme se s  bylinkami 
i živočichy zde žijícími, pomů-
žeme Bylinkové víle zachránit 
vzácnou louku a  nakonec nás 
čeká hledání pokladu. Sraz na 
hl. nádr. v  7:45, společný od-
jezd vlakem v  8:02 do Kaple 
u  Čelechovic. Návrat do 14 
hod., délka trasy 4-5 km.

PODÉL HLOUČELY
 Z LIPOVÉ NA MALÉ

 HRADISKO
středa 7. 7.

Vycházka nejen pro seniory 
podél horního toku Hloučely. 
Cestou projdeme několika ko-
lem studánek, uvidíme zbytek 
památných Lipovských buků 
a dojdeme do Okluk, odkud se 
vydáme na Malé Hradisko. Ráno 
společný odjezd v 7:55 autobu-
sem do Lipové (st. č. 10). Návrat 
do 13:30, délka trasy asi 7-8 km.

KYTIČKOVÁ VÍLA
čtvrtek 8. 7. – sobota 17. 7.
V  prostějovské botanic-

ké zahradě bude umístěna 
samoobslužná hravá stezka 
s  informacemi a  hravými 
úkoly pro všechny generace. 
Rodiče s dětmi i další zájemci 
si stezku mohou projít sami 
kdykoliv během otevírací 
doby. Ve všední dny kromě 
pondělí je otevřeno od 8 do 
18 hod., v sobotu od 10 do 16 
hod., v  neděli a  v  pondělí je 
zavřeno.

MOTÝLÍ KRMÍTKA 
čtvrtek 8. 7. od 16 hod., 

Ekocentrum Iris,  
Husovo nám. 91

Akce nejen pro rodiny s dět-
mi, při které se dozvíme, jak 
můžeme přilákat na svou zahra-
du motýly. Zjistíme, jaké kve-
toucí keře a byliny pro motýly 
vysadit, jak vypadá motýlovník, 
a nakonec si vyrobíme ozdobné 
krmítko pro motýly. Svůj vý-
robek si můžete odnést domů. 
Materiál na krmítka bude k dis-
pozici. 

LESNÍ VYCHÁZKA 
DO PTENÍ

úterý 13. 7. 
Vycházka pro rodiny s dětmi 

z  Běleckého mlýna do Ptení 
plná hravých aktivit. Ráno 
sraz na hl. nádraží v 7:45, spo-

lečný odjezd vlakem v 8:02 do 
zastávky Zdětín. Návrat ze Ptení 
do 13:30.

Z PROSTĚJOVIČEK 
K ALOJZOVU

středa 14. 7.
Vycházka pro seniory a dal-

ší dospělé zájemce, během níž 
budeme putovat okrajem vo-
jenského újezdu z Prostějoviček 
do Křenůvek. Odtud se vydáme 
do lesů u Alojzova a k cennému 
mokřadu, cestou budeme hle-
dat kešky. Ráno společný odjezd 
v 7:35 autobusem do Prostějovi-
ček (st. č. 10). Návrat do 13:30, 
délka trasy 6-7 km.

POHÁDKOVÁ 
STEZKA PARKEM

pátek 16. až sobota 24. 7.
Samoobslužná hravá stezka 

s mnoha úkoly bude vyvěšena 
v parku na Husově náměstí. Ro-
diče s dětmi si ji mohou projít 
samostatně kdykoliv v uvedené 
dny.

CYKLOVÝLET KRALICE 
– HRUBČICE – BEDIHOŠŤ

úterý 20. 7. 
Společný cyklovýlet nejen 

pro rodiny s dětmi povede po 
cyklostezkách z  Prostějova do 
Kralic na Hané, Hrubčic a Be-

dihoště. Sraz v 9 hod. na Huso-
vě nám. u hl. vchodu do školy. 
Cestou budou pro všechny 
připraveny informace i  hravé 
aktivity.

RAČÍ ÚDOLÍ
středa 21. 7.

Vycházka pro seniory 
a  další dospělé zájemce, při 
níž se vydáme vlakem až do 
severovýchodního okraje Ry-
chlebských hor. Společně se 
projdeme kolem zámku Ján-
ský Vrch, najdeme studánku 
u  kaple sv. Antonína, užije-
me si vyhlídku na Čertových 
kazatelnách, prozkoumáme 
zachovalou zříceninu hradu 
Rychleby a  navštívíme Račí 
údolí se zrekonstruovanou 
budovou Tančírny. Ráno spo-
lečný odjezd vlakem v 6:35 do 
Javorníku, sraz na hl. nádraží 
v 6:20. Návrat v pozdně odpo-
ledních hodinách. Délka trasy 
asi 10 km.

STEZKA PARKEM 
SE ZVÍŘÁTKY

pondělí 26. 7. až středa 4. 8.
Samoobslužná hravá stezka 

s mnoha úkoly na Husově ná-
městí bude zaměřena na infor-
mace a hravé úkoly o zvířatech. 
Rodiče s dětmi si ji mohou pro-

jít samostatně kdykoliv v uvede-
né dny.

ZA PRAMENEM PUNKVY
úterý 27. 7. 
Vycházka pro rodiny s dětmi 

do lesů Drahanské vrchoviny 
spojená s  hledáním pramene 
Luhy (která je zdrojnicí Pun-
kvy), meteoradaru Skalky, 
partyzánské chaty a  dalších 
místních zajímavostí. Ráno spo-
lečný odjezd autobusem v 8:15 
do Benešova (st. č. 11), návrat 
z Protivanova do 13:30.

K ROZHLEDNĚ KOPANINCE
středa 28. 7.

Vycházka pro seniory a další 
dospělé zájemce povede z Malé-
ho Hradiska do Repech, kde na-
vštívíme rozhlednu Kopaninku. 
Odtud budeme pokračovat do 
Nivy, ve které se nacházejí cen-
né mokřadní louky. Ráno spo-
lečný odjezd autobusem v 8:15 
do Malého Hradiska (st. č. 11), 
návrat z Nivy do 13:30. Délka 
trasy asi 9 km.

Akce finančně podpořilo 
statutární město Prostějov, 

Olomoucký kraj  
a MŽP v rámci projektu  

Mezigenerační  
vzdělávání v přírodě.

Český svaz ochránců přírody Ekocentrum Iris 
Husovo náměstí 91, Prostějov, www.iris.cz, iris@iris.cz, 

Tel: 603 730 594, 737 898 777; facebook: Ekocentrum Iris 

plánuje na červenec 2021 tyto akce:

INZERCE
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Informace z města

Nedostatek dárců krve 
v  souvislosti s  očkováním 
proti koronaviru řeší aktuál-
ně transfúzní služby napříč 
Českem. Výjimkou není ani 
AGEL Transfúzní služba 
v  Šumperku či hematolo-
gicko-transfuzní oddělení 
Nemocnice AGEL Prostějov, 
kde mnohé dárce krve musí 
po očkování vyřadit z  od-
běru i  na celý měsíc. Další 
zájemci pak nemohou daro-
vat krev kvůli tomu, že jsou 
koronavirem přímo nakaže-
ni nebo kvůli cestování do 
zahraničí – zejména pak do 
rizikových zemí, kde hrozí 

vyšší riziko nákazy korona-
virem. 

Největší část dárců krve 
je nyní omezena v  darování 
kvůli očkování proti korona-
viru. „Na základě doporučení 
Společnosti pro transfuzní 
lékařství České lékařské spo-
lečnosti Jana Evangelisty 
Purkyně je stanoven odstup 
sedmi až osmadvaceti dnů 
od vakcinační dávky. V  pří-
padě mRNA vakcín, tedy 
Pfizer a  Moderna, a  protei-
nových vakcín, což je Nova-
vax a  Sanofi, je to zmíněný 
týden. V případě vektorových 
vakcín Astra Zeneca a  John-

son & Johnson je ale interval 
celých 28 dnů od každé vak-
cinační dávky,“ vysvětluje 
příčinu aktuálních kompli-
kací v  oblasti odběrů krve 
MUDr. Štefan Repovský, 
primář hematologicko-
-transfuzního oddělení Ne-
mocnice AGEL Prostějov.

O  další část dárců přitom 
transfuzní služby dočasně 
přicházejí i z důvodu samot-
ného onemocnění. „V případě 
onemocnění covidem-19 mo-
hou dárci přijít po 14 dnech od 
uzdravení, tedy od odeznění 
všech příznaků, nebo po 1 mě-
síci od pozitivního PCR testu,“ 

upřesňuje primář Repovský. 
Vůbec nejdelší omezení v da-
rování krve ovšem čeká na 
cestovatele. Ti, kteří vycestují 
do zahraničí v rámci Evropy, 
nemohou darovat krev po 
dobu jednoho měsíce. Ces-
tovatelé mimo Evropu pak 
dokonce dlouhých 6 měsíců.

Situaci nyní navíc kompli-
kuje fakt, že v  nemocnicích 
aktuálně došlo k  ukončení 
omezení souvisejících s  plá-
novanou operativou, s  čímž 
souvisí zvýšené nároky na 
spotřebu transfuzních pří-
pravků. Ty přitom mají ome-
zenou délku spotřeby, takže 

nebylo možné se jimi v uply-
nulých měsících předzásobit. 

„Doba je složitá, ale bude-
me dělat vše pro to, abychom 
situaci i přes omezení zvládli. 
Potřebné jsou aktuálně všech-
ny krevní skupiny a  každý 
jeden dárce nám pomůže. 
Uvítáme teď opravdu každého 
zájemce,“ uzavírá MUDr. Re-
povský s tím, že přijít darovat 
krev či plazmu mohou v rám-
ci skupiny AGEL zájemci na 
kterékoliv z odběrových stře-
disek v  nemocnicích v  Pros-
tějově, Přerově, Jeseníku i No-
vém Jičíně či na Transfúzní 
službu AGEL v Šumperku. 

Lékaři gastroenterologic-
kého oddělení Nemocnice 
AGEL Prostějov nově objed-
návají pacienty ke kolosko-
pickému vyšetření prostřed-
nictvím e-mailu. Pacienti 
v době epidemie tak nemusí 
osobně docházet do ambu-
lance. Stačí, když žádanku 
pošlou elektronicky.  

Díky aktivnímu přístupu 
lékařů Nemocnice AGEL Pro-
stějov se zvyšuje zkvalitňování 
poskytnuté péče. Lékařský tým 
gastroenterologického odděle-
ní sestavil seznam doporučení 
ke koloskopickému  vyšetření, 
kterou automaticky zasílají 
objednaným pacientům. 
Dlouholeté zkušenosti lékařů 

totiž odhalily, že důkladná 
příprava je klíčová.  „Ucelený 
přehled doporučení pomáhá 
pacientovi lépe se orientovat 
v  postupu vyšetření. Někdy se 
stává, že střeva pacienta jsou 
nedostatečně vyprázdněná 
a  lékař pak není schopen pro-
vést kvalitní vyšetření. Seznam 
doporučení má pacienty poučit, 
aby se nestávalo, že se pacienti 
musí znova objednávat, navíc 
se kvalitní přípravou zkracuje 
i  doba vyšetření a  zlepšuje se 
přehlednost a  tím záchyt pa-
tologických lézí,“ vysvětluje 
lékař gastroenterologického 
oddělení Nemocnice AGEL 
Prostějov MUDr. Petr Kon-
vička.

Seznam doporučení je 
osvětou pro všechny objed-
nané pacienty. Pacienti se 
dozvědí všechny potřebné 
informace o vyšetření a jak se 
na něj připravit. Snažíme se 
v  textu uceleně prezentovat, 
čemu se vyhnout v  posled-
ním týdnu před vyšetřením, 
stejně tak nabízíme i seznam 
vhodných potravin, které je 
možné konzumovat v  rámci 
přípravy. 

Formou e-mailu je navíc 
možné domluvit se i v přípa-
dě dalších dotazů, můžeme 
zohlednit dietní omezení 
pacienta a  zejména ujasnit 
specifické situace týkající se 
přípravy u  pacientů užívají-

cích antiagregační či antiko-
agulační léčbu, u  kardiaků, 
diabetiků či jiných rizikových 
skupin. Někdy je ovšem osob-
ní pohovor nevyhnutelný, 
zejména v  případě zvažová-
ní vyšetření v  analgosedaci. 
Formou e-mailu je možné 
se i  k  vyšetření objednávat, 
žádanka od praktického lé-
kaře není nezbytná, pokud se 
jedná o  screeningovou kolo-
skopii na základě výzvy pojiš-
ťovny či pozitivního testu na 
okultní krvácení.  V současné 
době jsme schopni zajistit 
termíny v  horizontu několi-
ka týdnů od podání žádosti, 
vždy zohledňujeme i indikaci 
vyšetření. 

Gastroenterologické od-
dělení Nemocnice AGEL 
Prostějov nabízí miniinva-
zivní postupy a  metody a  je 
schopné vyšetřit celou řadu 
onemocnění a  ušetřit tak 
klien ty od rozsáhlých operač-
ních zákroků. Lékaři ročně 
provedou více než 3000 en-
doskopií, čekací doba je mini-
mální, u plánovaných výkonů 
v řádu několika dnů a většina 
endoskopických vyšetření 
je prováděna ambulantně. 
Oddělení rovněž sleduje 
a  léčí pacienty s  chorobami 
zažívacího ústrojí, jako je 
onemocnění jater, žlučových 
cest, slinivky břišní, žaludku, 
tenkého a tlustého střeva. -bo-

Očkování proti covidu-19 komplikuje situaci na transfuzních službách 

Pacienti gastroenterologického oddělení Nemocnice AGEL Prostějov 
se mohou nově objednávat ke koloskopickému vyšetření online

INZERCE
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BlahopřejemeBlahopřejeme
70 let

• Olga Kleinerová
• Mgr. Ing. Jiří  

Komínek
• MUDr. Vlastimila 

Minaříková
• Jana Sychrová
• Jitka Machačová
• Ivan Nehera
• Marie Pazderová
• František Rozehnal
• Antonín Kraváček
• Jozef Homza
• Vladislav Špičák
• Bedřich Křupka
• Jiřina Pelikánová
• Vít Zatloukal
• Ing. Milan Lorenčík
• Antonín Handl
• Marie Mayerová
• Marta Zbořilová
• Vlasta Kleinerová
• Věra Hornová
• Zdeňka Hrubá
• Eliška Fančovičová
• Ing. Josef Roháček

75 let
• Helena Kučerová
• Ivan Burget
• Marie Paňáková
• Vladimír Franc
• Václav Černý
• Alena Jančíková
• Jaroslav Beneš
• Marta Dvořáková
• Alexej Sadovský
• Jana    Vítková
• Zdeněk Roháček
• Ing. Alois Matyáš
• Jana Kalvodová
• Jitka Vítková
• Miroslav Valenta
• Mgr. Marie Navrátilová
• Jana Stará
• Antonie Kmentová
• Jiří Dosoudil
• Ludmila Brandecká
• Jiřina Fifková
• Ing. Jaroslav Jakubec
• Věra Otáhalová
• Ing. Antonín Vychodil
• Ludmila Černochová

• Miloš Havel
• Marie Hejlová

80 let
• Miloslav Pazdera
• Jindřiška Grmelová
• Melpomeni Fellnerová
• Mgr. Milada Sobotková
• Zdenka Justanová
• Ing. Antonín Žáček
• Ladislav Zapletal
• Zdeňka Novotná
• MUDr. Vlastimila Svitavská
• Vlastimil Boháč
• Růžena Mlatečková
• Marie Samsonová
• Olga Sekaninová
• František Pavlů
• Zdeněk Argaláš

85 let
• Marie Přikrylová
• Františka Hořavová
• Drahomíra Pelcová
• Marie Protivanská

• Zdeněk Melka
• Anna Benešová
• Oldřich Horák
• Vojtěch Spáčil
• Marie Spáčilová
• Ludmila Mánková
• Karel Martínek
• Zdeněk Pazdera

90 let
• Vincenc Zatloukal
• Božena Lechnerová
• Vladimír Pavel

91 let
• Irena Stříteská
• Jaroslava Pospíšilová
• Zdeňka Laníková
• Květuše Červinková

92 let
• Marie Neoralová
• Jana Boráňová
• Eleonora Kunertová

• Helena Vymazalová
• Ludmila Pudilová
• Jaroslav Přehnal
• Milada Zapletalová

93 let
• Květoslav Müller
• Marketa Thielová
• Ing. Vladimír Král

94 let
• Emanuel Petrželka
• Věra Robová
• Dobromila Petrželová

95 let
• Zdeňka Štaflová

100 let
• Františka Daňová

101 let
• Božena Zikušková

Seznam jubilantů, kteří v měsíci
květnu 2021 oslavili svá jubilea

MY JSME ITAB
Požadavky:

ITAB Shop Concept CZ, a.s. ProstějovZa drahou 4735, itab.com /  / 

SKLADNÍK
Co nabízíme:

Bližší informace Vám rádi poskytneme na tel. čísle: 516 805 876 nebo na e-mailové adrese: kristyna.varekova@itab.com. 

Společnost ITAB Shop Concept CZ, a.s., přední evropský výrobce pokladních systémů, regálů 
a osvětlení, hledá pro nový závod v Prostějově kolegy na následující pozici:

zkušenosti na pozici skladníka
základní znalost práce na PC
obsluha a řízení VZV
samostatnost, zodpovědnost

náborový příspěvek
zaměstnanecké věrnostní benefity
5 placených dní zdravotního volna
příspěvek na zaměstnanecké stravování
práci v přátelském kolektivu 
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NABÍDKA PORADENSTVÍ 

,,CPR Prostějov vám od nabízí podporu a doprovázení při hledání řešení v čase 
náročné životní etapy, v čase osobní či manželské krize a mentoring osobám, které 
hledají nové, efektivnější přístupy k dětem, s cílem obnovovat, posilovat a uzdravo-
vat 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  korenkovam@email.cz
V PŘÍPADĚ PŘÍZNIVÉ  EPIDEMICKÉ SITUACE BUDE 

OD ČERVNA OTEVŘEN 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 roků. Účast v kroužku 

usnadňuje přípravu na nástup do MŠ, připravuje na separaci od rodičů a na-
vazování 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: cprpro-
stejov@ado.cz.

Aktivity projektu „Rodina - tam vše začíná 2021“ jsou podpořeny z dotační-
ho 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

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

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

http://www.vorisek.org/

Evid. č. 1609/21 (Nero) - pes kříženec německého ovčáka, nalezen dne 2. 6. 
2021, místo nálezu: ul. Plumlovská

Evid. č. 1597/21 (Borec) – pes kříženec, nalezen dne 7. 5. 2021, místo 
nálezu: ul. Vrahovická
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Ve čtvrtek 1. července 
2021 budou v  Prostějo-
vě uloženy další kameny 
zmizelých. Ty připomínají 
tragické osudy občanů za 
II. světové války. Kromě 
povražděných židovských 

spoluobčanů si tentokrát 
připomeneme i  zavražděné 
členy prostějovského So-
kola. Ukládání vyvrcholí 
ve 13:00 pietním aktem 
na Pernštýnském náměstí 
č. 6.

Letošní ukládání se koná 
za finanční podpory statu-
tárního města Prostějova 
ve spolupráci se spolkem 
Hanácký Jeruzalém a  pro-
stějovskými sokolskými 
organizacemi. -jg- 

Ukládání kamenů zmizelých 

Mimořádná akce
Vážení příznivci našeho 

spolku, nabízíme vám volné 
místa na výlet na hrad Hel-
fštýn, který se uskuteční dne 
20. 7. 2021. 

Prohlídneme si středověký 
hrad, který prošel v letech 2017 

až 2020 výraznou rekonstrukcí, 
a  poté se zajedeme podívat do 
lázeňského města Teplice nad 
Bečvou, kde si projdeme lázeň-
ské nábřeží a ochutnáme vodu ze 
zdejších léčivých pramenů. 

Zájemci, hlaste se na telefon-

ním čísle 582 360 295 nebo na 
adrese: LIPKA, z. s., Tetín 1506/1, 
Prostějov. Rádi vám poskytneme 
bližší informace. 

Setkání Akademie seniorů 
se uskutečňují za podpory sta-
tutárního města Prostějova.

Milí výletníci, s  velkou 
radostí hlásím, že už opět 
jezdíme na jednodenní vý-
lety! Vzhledem k  brzkému 
datu uzávěrky tohoto vý-

tisku Radničních listů však 
ještě nebylo možné zveřej-
nit všechny plány na červe-
nec. Letáčky s  aktuálními 
výlety proto najdete:

u nás v obchůdku Filemon 
& Baucis (nám. T. G. Masa-
ryka 18)

v  Turistickém infor-
mačním centru Prostějov 

(nám. T. G. Masaryka 12).   
Můžete se ale samozřejmě 
podívat také na web: www.
filemon-baucis.cz. Telefon je 
722 464 228.

Akce jsou pořádány ve 
spolupráci se Zdravým měs-
tem Prostějov.

TĚŠÍME SE NA VÁS!
Jana Šmudlová

VÝLETY PRO SENIORY V ČERVENCI 2021

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
Sběratelský trh

V neděli dne 18. 7. 2021 proběhne historicky první 
sběratelský trh na prostějovské tržnici.

Od 7 do 12 hodin.
K prodeji budou starožitnosti, staré hračky, obrazy, 
staré knihy, historický porcelán, hodinky, starožitné 

sklo a mnoho dalšího zajímavého zboží...
Pro veřejnost vstup zdarma, prodávající 200 kč za stůl.

Pro více informací volejte tel. 608 805 775 
Srdečně zve Jindřich Skácel 
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Stalo se

Názory, komentáře, informace

Milí spoluobčané, 
toto číslo Prostějovských rad-
ničních listů vyjde před prázd-
ninami, tak vám nebudeme 
nabízet naše názory, úvahy, 
doporučení či komentovat 
předchozí období. Zasloužíte 
si klid a  odpočinek, protože 
média nás v posledním období 
„masírovala“ dost a dost. 

Určitě si vyrazíte do teplých 
krajů odpočívat či  jen tak vy-
razíte do krásných koutů naší 
vlasti za aktivním pohybem. Já 
sám jsem si se spolužáky z do-

pravní školy vyrazil na začátku 
června na Šumavu, nachodili 
jsme nejen pár desítek kilometrů 
pěšky, ale i v našich letech jsme si 
sjeli 26 km Studené Vltavy a byl 
to náš již 77 společný „čundr“. 
V  drtivé většině jsme se setka-
li nadšenými turisty a  milou 
obsluhou v  pohostinstvích, ale 
také i  s  obsluhou, která si ještě 
nevšimla, že už platí  rozvolněná 
covidová opatření, a  turisté se 
tedy právem dožadují občerstve-
ní, a to  i za nemalé peníze, např. 
v  jedné šumavské restauraci 

nabízeli pivo za 53 Kč a  bryn-
dzové halušky se slaninou za 
185 Kč. I to je důsledek covidu. 
Věřím, že se budete potkávat jen 
s milými lidmi, a přejeme vám 
s  kolegyní Zuzkou Bartošovou 
mnoho slunečných dnů nejen 
v přírodě, ale i na duši, mnoho 
krásných chvil v kruhu vlastní 
rodiny či s  přáteli, poznávání 
nových „světů“, prostě načerpá-
ní nových sil do dalšího období. 
 Vaši zástupci za  
 KDU-ČSL Ing. Petr Kousal 
 a MVDr. Zuzana Bartošová

20. 4. 2021 proběhlo jedná-
ní městského zastupitelstva, 
tentokrát v  hale Sportcentra 

DDM. Po opakovaném tlaku 
opozice byl po více než roce 
opět zajištěn přímý přenos 
a  obrazový záznam, který si 
můžete přehrát i  z  videoar-
chivu (https://live.publicst-
ream.cz/prostejov/archiv). 
Chtěl bych poděkovat za-
městnancům magistrátu, kte-
ří zajišťovali technické zázemí 
v nelehkých podmínkách. 

Schválili jsme výkup prvních 
pozemků pro „zelený prstenec“ 
na jihu města. O  problému 
s  nedostatkem souvislé zelené 
plochy na jihu města jsem již 
několikrát psal. I když některé 

politické subjekty v Prostějově 
mají „zelený prstenec“ ve vo-
lebním programu několik vo-
lebních období, první pozemky 
se vykoupily právě 20. 4. 2021. 
Jde o pozemky o rozloze zhru-
ba 5000 m2, ale aspoň něco. 
V  dohledné době ale neoče-
kávejte, že by se na jihu města 
něco kromě polí zazelenalo. 
Majitelů, kteří by pozemky 
v  oblasti „zeleného prstence“ 
prodali, je velmi málo. Buďme 
tedy rádi za Mládkovy (mini)
sady za dvacet milionů. 

Dalším velkým tématem, 
které se na jednání zastupi-

telstva probíralo, je měření 
rychlosti. Možná si vzpomí-
náte, že v minulosti se ve měs-
tě rychlost měřila. Skončilo to 
však ostudou a  neoprávněně 
vybíranými pokutami. Od 
té doby stojí na některých 
místech města opuštěné še-
divé radarové „ptačí budky“. 
V  minulém volebním ob-
dobí zastupitelé tyto budky 
od společnosti Czech Radar 
odkoupili za 2,3 milionu. 
Radní Fišer se nechal v  roce 
2016 slyšet, že zařízení vlast-
ně nepotřebují, že jim jde jen 
o  elektrické přípojky. Proč 

tedy nyní zastupitelstvo mělo 
schválit dalších 300 tisíc pro 
elektrické přípojky a  základy 
nových měřičů? Ptal jsem se 
na to na jednání zastupitel-
stva, ale nikdo z  radních mi 
neodpověděl. Osobně bych 
v  Prostějově raději viděl jiná 
preventivní opatření ke zvý-
šení bezpečnosti na prostě-
jovských silnicích. 

Přeji vám hezké léto! 
Tento příspěvek byl zaslán 

redakční radě 12. 5. 2021 
Petr Ošťádal

Starostové a nezávislí, 
zastupitelský klub Na rovinu!

Po dlouhé zimě se nám 
vrací teplé dny a  snad nám 
vydrží celé léto. Všichni se 
těšíme a plánujeme, jak toto 
léto prožijeme, kde ho stráví-
me. Máme za sebou období, 
které si budeme ještě dlouho 
pamatovat, a  navíc nevíme, 
jaký vývoj to bude mít dál. 
Každopádně nás situace 
spojená s  pandemií mnohé 
naučila a ukázala nám i jiné 
cesty, a to třeba ty, jak trávit 
volný čas. Přiznejme si, že 

většina z nás za odpočinkem, 
i aktivním, jezdíme mnoho-
krát spousty kilometrů, ale 
jaká jsou v  okolí Prostějova  
zajímavá místa mnohokrát 
nevíme, protože nás to táhne 
někam dál s pocitem, že čím 
víc dál od domu, tím více za-
jímavého nás čeká.

Už jsem několikrát četl, že 
se zvyšuje zájem o  tuzemské 
dovolené a o pronájem rekreač-
ních chalup. Je to pochopitelné 
z mnoha důvodů a myslím, že 
se tento trend bude zvyšovat. 
Po roce 1989, kdy se prahlo po 
moři a  po jakékoli možnosti 
vycestovat, kdy jsme si užívali 
cestování po světě, se přece jen 
možná snažíme zastavit nebo 
spíš zpomalit a využít volný čas 
na maximum a kvalitně. Zahra-
ničí určitě bude stále atraktivní, 
ale tuzemsko a případně region, 
kde žijeme, bude nejspíš pár let 
více v kurzu než dříve. 

 Pojďme se podívat na ně-
která místa ne až tak známá, 

ale možná kolem nich jezdíte 
na své chaty nebo na výlety na 
kolách. Věřím, že by byla škoda 
se aspoň jednou u nich na chvíli 
nezastavit.

Například mlýn v  Dětkovi-
cích z přelomu 18. a 19. století. 
Dnes je tento mlýn přestavěn 
k  bydlení a  rekreaci, ale první 
majitel byl mlynář Tesařík a po 
něm další 4 mlynáři. Poslední 
byl mlynář Svozil, který v roce 
1938 utekl před válkou do Ame-
riky.

Další větrný mlýn najdeme 
v  Jednově a  je z  roku 1842. 
V  roce 1931 ho poškodila 
vichřice, a  tak přestal sloužit 
původnímu účelu a  v  roce 
1952 byl upraven k  obytným 
účelům. U Dobrochova najde-
me malou dřevěnou rozhled-
nu, která se jmenuje Štátule. 
Je 10 m vysoká a  postavili ji 
turisté z  Kelčic. Z  rozhledny 
je vidět na Jeseníky, Záhoří, 
Drahanskou vrchovinu, Hos-
týnské vrchy.

Zajímavou historii má větrný 
mlýn v  Přemyslovicích z  roku 
1884. Původně na tomto místě 
stál mlýn beraního typu, který 
do Přemyslovic přivezli v  roce 
1841 z Plumlova. V roce 1883 
byl přesunut o 60 m dál. Tento 
přesun provedlo prý 55 mužů 
a za odměnu dostali putnu sli-
vovice a 7 kop tvarůžků. Ovšem 
za nejasných okolností tento 
mlýn do rána shořel. Mlynář si 
na tomto místě do roka postavil 
mlýn nový.

Nám nejznámější bude mlýn 
Bělecký, na který se lze dostat 
i vlakem. Tento mlýn a vlastně 
dnes hotel a  restaurace dispo-
nuje vlastní oborou, rybníkem 
a k dispozici jsou stáje s jezdec-
kým areálem.

V  posledních letech se stala 
pro mnohé rozhledna Velký 
Kosíř (442 m n. m.) oblíbeným 
cílem, a to pro všechny věkové 
kategorie. Velkou výhodou je 
asfaltová cesta až k  rozhled-
ně, tak i proto po cestě potkáte 

mnoho rodičů s kočárky a ma-
lými dětmi. Tato rozhledna je 
postavena v roce 2013. Je vysoká 
28 m a má 158 schodů, po je-
jichž vystoupání se vám otevřou 
výhledy na Drahanskou vrcho-
vinu, Hanou a  Nízký Jeseník. 
Vedle rozhledny stojí dřevěný 
přístřešek s ohništěm, kde si lze 
opéct špekáčky nebo se případ-
ně schovat před deštěm. Sám na 
tuto rozhlednu chodím často, 
protože je to pro nás Prostějo-
váky krásná procházka s  pří-
jemným cílem. Tradicí jsou buď 
Vánoční, nebo Silvestrovské 
výšlapy s  opékáním špekáčků, 
kdy u rozhledny lesáci prodávají 
guláš a svařák. 

Region Prostějovska je pří-
jemný pro jízdu na kole, pro-
cházky nebo pro ty, kteří se rádi 
proběhnou. Užívejme si náš re-
gion naplno a klidně si sdílejme 
třeba na sociálních sítích místa, 
která si zaslouží navštívit. Přeji 
všem příjemné a veselé léto.

Martin Křupka, SPD

Přejeme krásné léto!

Náš region má co nabídnout
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Informace z města

Užijte si prázdniny! Ať už ve městě, či u vody!
Aquapark koupelky – provoz o prázdninách:

červenec-srpen
pondělí-neděle   9.00-20.00 hod.

Areál je otevřený v případě příznivého počasí - informaci o otevření aqua-
parku si můžete ověřit na telefonním čísle 778 416 662.

Koupaliště Vrahovice:

červenec-srpen
pondělí-neděle   9.00-20.00 hod.

Areál je otevřený v případě příznivého počasí - informaci o otevření Kou-
paliště Vrahovice si můžete ověřit na telefonním čísle 582 301 793.

INZERCE

23. - 24. ČERVENCE 2021

SLATINICKÁ STRUNA
Soutěž kapel i jednotlivců

v kategorii autorských písní.

SLATINICKÁ PALETA
Prezentace výtvarníků ve 

věku od 4 do 100 let.

Relaxační a umělecké aktivity, taneční vystoupení,
jarmark, lázeňská kuchyně a další...

RANGERS - PLAVCI
KONCERT, MODEROVANÁ PROJEKCE, AUTOGRAMIÁDA, FOCENÍ

W W W . L A Z N E S L A T I N I C E . C Z

VSTUP ZDARMA
PARK LÁZNÍ
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MC Cipísek
 
V červenci probíhají letní programy s Cipís-

kem pro předem přihlášené - programy jsou 
obsazeny, zapisujeme náhradníky.

 
Zájemci o pravidelné programy od září se mo-

hou už teď předběžně registrovat do přihlašovací-
ho systému MC Cipísek.

Zápis na další školní rok proběhne přes registrační systém koncem srpna.
Registrovaná zájemci obdrží informační e-mail o nabízeném programu 

a zápisech během měsíce srpna. 
 

Bližší informace najdete na: www.mcprostejov.cz
www.facebook.com/cipisekprostejov

e-mail:  mcprostejov@centrum.cz
INZERCE
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Informace z města

Dětské hřiště v Čechovicích 
už slouží

V sobotu (12. 6. 2021) na novém víceúčelovém hřišti 
v  Čechovicích zástupci vedení města, 1. náměstek pri-
mátora Jiří Pospíšil a náměstkyně primátora Alena Raš-
ková a Milada Sokolová, slavnostně zahájili jeho provoz. 
Oplocená herní plocha s dětskými prvky vznikala v době 
od 12. 10. 2020 do 27. 11. 2020.  

Dětské hřiště v  areálu TJ Sokol Čechovice zhotovila 
firma FLORA SERVIS s.r.o.

Cena díla: 416 422,53 Kč -kaa-

V pondělí 14. 6. 2021 si od 
mladých umělců „pomalo-
vanou“ trafostanici převza-
lo. 

Radní rozhodli o pokračo-
vání zmíněné činnosti na za-
traktivnění trafostanic ve spo-
lupráci se společností EG.D, 
a.s., Brno (dříve E.ON Dis-
tribuce, a.s.) a FCC Prostějov. 
Proto také i letos dali projektu 
zelenou. Pro barevné zpraco-
vání byla vybrána trafostanice 
v ulici Janáčkova - u hlavního 
vlakového nádraží. Náklady 
plně hradilo město Prostějov.

„Jsem velice rád, že se tento 
nápad v Prostějově ujal. Nové 
fasády trafostanic ve městě 
postupně získávají neotřelou 
podobu,“ uvedl 1. náměstek 
primátora Jiří Pospíšil. Jak 
doplnil, malování omítky bě-
želo v termínu praxe studentů 
Střední školy designu a módy 
Prostějov. 

Podle náměstkyně primá-
tora Milady Sokolové bude 

místo samotné také okrášleno 
zelení:

„Nejen zbrusu nové omít-
ky a  grafické zpestření, ale 
toto místo si zaslouží také 
více zeleně, která bude jistě 
vítaným doplněním.“ 

Za malování omítky trafo-
stanice zástupci vedení města 
studentům předali drobné 
dárky. Poděkování za skvělou 
práci studentů  připojila také 
energetička města Prostějova 
Kateřina Vosičková. -red-

Dovolte, abych vám touto 
cestou poděkoval nejen za 
sebe, ale i za ostatní rodiče, 
kteří pracují jako členové 
integrovaného záchran-
ného systému, zdravotníci 
nebo jako členové ostatních 
složek zajišťujících krizový 
chod státu. 

V této nelehké době jsme 
díky vaší obětavosti mohli 
nadále vykonávat svá povo-
lání, zatímco vy jste pečovali 
o  naše děti i  za cenu zdra-
votních rizik. Poděkování 

patří pedagogům, asisten-
tům, družinářkám, zkrátka 
všem, kteří v době pandemie 
pomáhali a  starali se o  naše 
potomky. Jako rodiče mě 
mrzí, že zřizovatel vaší školy, 
kterým je město a který vaši 
školu určil pro tzv. „covidové 
děti”, neměl ani tu slušnost 
vám také poděkovat. 

Takže ještě jednou za nás 
za rodiče velké díky vám 
všem.

 Křížkovi, Tesaříkovi, 
 Zapletalovi a další

Vážení členové pedagogického 
sboru ZŠ Masarykova

Město pokračuje ve spolupráci  
se studenty na projektu Street art

INZERCE
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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
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NAŠE KVALITNÍ MASO

Objevte kvalitní produkty s přidanou hodnotou
V rámci podpory zdravého životního stylu a trvale udržitelného rozvoje vzniká spousta 
aktivit a projektů.  Příkladem jde i společnost Kaufland, která sází na produkty 
s přidanou hodnotou a vysokou kvalitu svých privátních značek.

Kaufland přijímá odpovědnost za  pro-
středí, ve kterém působí a které společně 
vytváříme. Nabízí takové zboží a produk-
ty, jejichž výroba je šetrná vůči životnímu 
prostředí a přírodním zdrojům.

Produkty s přidanou hodnotou
Kaufland v minulém roce výrazně rozší-
řil sortiment bio produktů. Značná část 
jeho čokoládových výrobků je označe-
na logem Fairtrade. Nabízí také čerstvé 
ryby, které pochází výhradně z  udrži-
telného rybolovu. Velká část bytového 
textilu a oblečení privátních značek Kau-
flandu je vyrobena z biobavlny s certifi-
kací GOTS.

Odpovědný sortiment
Věděli jste, že Kaufland změnou oba-
lů v  úseku ovoce/zelenina uspořil ročně 
až 100 tun plastu? Významně omezuje 

i barviva, látky ovlivňující chuť a konzer-
vanty. Mletá masa a  uzeniny vyrábí bez 
glutamátu a v mělněném mase používá 
jako konzervant himalájskou sůl. U ovoce 
a zeleniny akceptuje pouze jednu třetinu  
povoleného obsahu reziduí pesticidů ur-
čených evropskými normami. I  dobré ži-
votní podmínky zvířat jsou pro Kaufland 
velice důležité. Zcela se zřekl prodeje ko-
žešinových produktů a nenabízí ani kach-
ní či husí maso z chovů, kde jsou zvířata 
násilně vykrmována či zaživa škubána. 
Do roku 2025 zároveň ze svého sortimen-
tu zcela vyřadí vejce z klecového chovu. 
Již dnes si však zákazníci mohou vybrat 
vejce z  podestýlkového chovu, biofarem 
či volného výběhu.

Kouzlo privátních značek
Privátní značky tvoří důležitou součást 
sortimentu Kauflandu, který se záro-

veň významně podílí na jejich vývoji. Má 
tak plnou kontrolu nad kvalitou a slože-
ním jednotlivých produktů, a  může tak 
u svých výrobků aktivně snižovat množ-
ství soli, tuku, cukru či jiných sladidel. 
Při jejich výrobě dodržuje přísné normy, 
které například zakazují užití vajec z kle-
cového chovu. Produkty privátních zna-
ček díky své vysoké kvalitě každoročně 
bodují v  řadě spotřebitelských soutě-
ží. Ocenění Volba spotřebitelů či Čes-
ká chuťovka pravidelně získávají masa 
a masné produkty vyrobené ve vlastním 
masozávodě v Modleticích u Prahy. Cer-
tifikát Česká chuťovka obdržely krátce 
po svém uvedení na trh loni na podzim 
také výrobky nejnovější privátní značky 
K-Jarmark pocházející výhradně od čes-
kých výrobců.
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