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Prostějovské léto odstartovalo!Prostějovské léto odstartovalo!
Foto: Lukáš Andrýsek

Další Kameny zmizelých v Prostějově Jan Saudek vystavuje ve Špalíčku Hvězdárna slaví kulatiny
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Kralice na Hané. Prodej RD 5+kk s trojgaráží, terasou, 
posezením s  grilem, dílnou a  okrasnou zahradou 
s bazénem. Zastavěná plocha 474 m2, zahrada 699 m2. 
PENB – D. Cena: 7.790.000 Kč

Zdětín, okr. Prostějov. Prodej RD 1+1 s  možností 
rozšíření do podkroví. Posezení, garáž, zahrádka + 
zahrada 50 m od domu. Zastavěná plocha 202 m2, 
zahrada 552 m2. PENB – G. Cena: 1.950.000 Kč

Prostějov, Olomoucká ul. Prodej objektu se 
zpracovanou studií na výstavbu nové bytové budovy 
(20 bytů). Celková plocha pozemku 737 m2. PENB – G. 
 Cena: 5.700.000 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: 1.799.000 Kč
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AUTO - PYTELA s.r.o.
Konečná 516, Prostějov - Držovice
Tel. +420 583 035 040
www.autopytelaprostejov.hyundai.cz
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Informace z města

Letní prázdniny jsou v  polovině a  našim 
dětem ještě stále zbývá měsíc do začátku no-
vého školního roku. Život ve městě se samo-
zřejmě v červenci nezastavil, což platí i o sa-
mosprávě. Zastupitelstvo města Prostějova 
se tentokrát sešlo na mimořádném zasedání, 
které jsem svolal s  cílem vyjádřit solidaritu 
obcím jižní Moravy zasaženým tornádem 
a poskytnout jim pomoc. Jsem rád, že se kole-
gové přiklonili k návrhu rady města a dar ve 
výši 1,5 milionu korun pro Jihomoravský kraj 
schválili. Všem jim za to moc děkuji, jsem pře-
svědčen, že jsme se zachovali správně.

Podobné události, jako tornádo na jižní 
Moravě, nám znovu ukazují důležitost slo-
žek integrovaného záchranného systému. 
Město Prostějov je dlouhodobě podporuje, 
a  to nejen finančně, ale například i  svým 
podílem na přípravách nové hasičské sta-
nice a výjezdového pracoviště zdravotnické 
záchranné služby za Brněnskou ulicí. Spo-
lupracujeme také s nemocnicí, která ve slo-
žité době covidu obstála na výbornou a kro-
mě péče o  pacienty zvládla s  naší pomocí 
vybudovat i očkovací centrum. To už řadu 
měsíců slouží jak obyvatelům našeho města, 
tak i lidem z okolí.

A  je to právě očkování, které bych chtěl 
ve svém příspěvku ještě krátce zmínit. Vak-
cína proti koronaviru je cestou, jak ochránit 
nejen sám sebe, ale i své okolí. Svou rodinu 
včetně příslušníků ohrožených skupin, své 
kolegy z  práce, své kamarády. Pokud vám 
v tom nebrání zdravotní důvody, apeluji na 
vás, abyste zvážili možnost nechat se očko-
vat. Každý z nás může touto cestou přispět 
ke společnému návratu našich životů k nor-
málu. 

Sloupek primátora 
Františka Jury
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Pomoc obcím postiženým
ničivým tornádem

Záchranáři získají finance na vybavení sanitek
Zastupitelstvo města odsouhlasilo poskytnutí dotace pro zdravotnické záchranáře

Zastupitelstvo města Prostě-
jova (dne 13. 7. 2021) schválilo 
uzavření darovací smlouvy s Ji-
homoravským krajem, jejímž 
předmětem je poskytnutí pe-
něžního daru ve výši 1,5 milio-
nu korun. 

„Chceme jasně vyjádřit naši 
solidaritu s občany, kteří utrpěli 
značné ztráty. Zároveň věříme, 

že peníze z  našeho rozpočtu 
pomohou zcela konkrétním pro-
jektům obnovy života v místech 
zasažených tornádem,“ říká pri-
mátor František Jura. 

„Dar, který posíláme, je určen 
na pomoc oblastem na Hodo-
nínsku a  Břeclavsku, které za-
sáhla ničivá katastrofa. Peníze 
budou poskytnuty na zmírnění 

škodlivých následků na zdraví, 
majetku a  životním prostředí 
v  oblastech zasažených torná-
dem, dodal Jura.

Statutární město Prostějov již 
dříve zorganizovalo sbírku če-
pic a  ochranných krémů, které 
si lidé z  postižených obcí sami 
vyžádali kvůli pracím pod širým 
nebem.  -red-

„Žadatel se obrátil na Za-
stupitelstvo města Prostějova 
s  žádostí o  poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Prostějova na 
rok 2021 na jednorázovou akci. 
Uvolnění částky 83.500 korun 
bylo odsouhlaseno. Zdravotnická 
záchranná služba Olomoucké-
ho kraje tak bude moci zakoupit 
a  využít pro sanitní vozidla vý-
jezdové základny Prostějov dez-
infekční přístroj pro prostorovou 
dezinfekci peroxidem vodíku,“ 

uvedla náměstkyně primátora 
Alena Rašková a doplnila, že pří-
stroj poslouží k dezinfekci vnitř-
ních prostor a  bude umístěn na 

výjezdové základně v Prostějově. 
„Záchranka“ má aktuálně je-

den dezinfekční přístroj pro čtyři 
sanitky, který je již opotřebovaný 
a  je váhově těžší. Díky novému 
přístroji dojde ke zrychlení dez-
infekce sanitních vozidel. 

Dotace bude poskytnuta jed-
norázově bezhotovostním pře-
vodem na účet příjemce dotace 
a  je určena na úhradu nákladů 
příjemce vzniklých v období od 
1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. -kaa-

Do tornádem poničené oblas-
ti    putovalo koncem června také 
dřevo z Lesů města Prostějova s.r.o. 

„Poslali jsme do obce Hrušky 
takzvaný nepeněžní dar, kterým je 
8 377 m3 stavebního řeziva. Dřevo 
bylo postupně rozvezeno k  jednot-
livým poničeným domům. Věříme, 
že toto bezúplatné dodání stavební-
ho materiálu pomůže lidem k opra-
vám jejich bydlení,“ informoval 1. 
náměstek primátora Jiří Pospíšil 
a  jak doplnil, nezbývá než věřit, že 
k podobné katastrofě již nikdy ne-
dojde.  -jg-,-kaa-

Na jižní Moravu putovalo také dřevo 
potřebné na opravy poničených domů

Statutární město Prostějov 3
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17. 8. - blok 33 

Hrázky, J. Köhlera,  
J. Křičky, J. Rokycany, J. Suka, 
Kpt. J. Nálepky (J. Rokyca-
ny - J. Křičky), V. Nováka, 
O. Nedbala, O. Ostrčila, Čs. 
odboje, Vrahovická komu-
nikace SSOK (Majakovského 
– Rokycany) pravá strana do 
centra

19. 8. - blok 34 

M. Alše, Husitská, P. Jilem-
nického, I. Olbrachta, K. Světlé, 
Sokolovská, Kyjevská, Trpínky, 
Jaselská, Prešovská, Čechůvky, K. 
Světlé parkoviště + komunikace 
policie ČR, spojka I. Olbrach-
ta (M. Alše – I. Olbrachta), Čs. 
armádního sboru, Vrahovická 
(most Romže - Čs. armádního 
sboru)

24. 8. - blok 35

Dolní - obslužná (Dolní 26 
- 30), Dolní - parkoviště 1 (U tří 
bříz), Dolní - parkoviště 2, Dolní 
- parkoviště 3, Dolní - parkoviš-
tě 4, Dolní - parkoviště 5, Dolní 
komunikace u  parkovišť, Dvo-
řákova (Ječmínkova - Šárka), 
Spitznerova, Puškinova, Ječmín-
kova, Ječmínkova - Dvořákova 
parkoviště, Dolní - vnitroblok 

(Dvořákova - Dolní 26, 28, 30), 
Dolní (komunikace SSOK) včet-
ně ostrůvků a přechodů a kruho-
vého objezdu, Dolní vnitroblok 
8-24, park u  kostela sv. Petra 
a Pavla (Spitznerovy sady)

26. 8. - blok 36 
Dvořákova (Šárka - dálnice), 

Jezdecká (Šárka kruhový objezd 
- Okružní), Okružní (Lidická - 

Jezdecká), Okružní - vnitroblok 
(Lidická - Jezdecká), Šárka, Šárka 
– vnitroblok

31. 8. - blok 37 
Balbínova, Dobrovského 

(Lidická - Tylova), Jezdecká 
(Dolní - Šárka), Kazín, Lidická, 
Okružní (Brněnská- Lidická), 
Pešinova, Studentská, vnit-
roblok U tří bříz

Bloková čištění města 2021

Rada města Prostějova dne 
2. 7. 2021 usnesením č. 1574 
vyhlásila záměr směny části 
pozemku p. č. 371/1 – orná 
půda v k. ú. Čechovice u Pro-
stějova o výměře cca 3.500 m2 
(přesná výměra bude známa 
po zpracování geometrického 
plánu) ve vlastnictví statutár-
ního města Prostějova za část 
pozemku p. č. 6346/1 – orná 
půda o  výměře cca 5.050 m2 
(přesná výměra bude známa 
po zpracování geometrického 

plánu) a  pozemek p. č. 5901 
– orná půda o  výměře 4.787 
m2, oba v  k. ú. Prostějov, ve 
vlastnictví fyzických osob za 
následujících podmínek:

a) u  části pozemku p. č. 
371/1 v k. ú. Čechovice u Pro-
stějova o výměře cca 3.500 m2 
ve vlastnictví statutárního 
města Prostějova bude uplat-
něna cena ve výši 3.000 Kč/m2, 
tj. celkem cca 10.500.000  Kč 
(převod tohoto pozemku ne-
podléhá DPH), 

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

c) u  pozemku p. č. 5901 
o  výměře 4.787 m2 v  k. ú. 
Prostějov ve vlastnictví fy-
zických osob bude uplatněna 
obvyklá cena dle znaleckého 
posudku ve výši 960 Kč/m2, 

tj. celkem 4.595.520 Kč (pře-
vod tohoto pozemku nepod-
léhá DPH), 

d) směna předmětných 
pozemků bude provedena 
s  finančním vyrovnáním ve 
prospěch statutárního měs-
ta Prostějova ve výši rozdílu 
uplatněných cen směňova-
ných pozemků, tj. ve výši cca 
3.379.480 Kč, 

e) náklady spojené s  vy-
pracováním znaleckých po-
sudků, geometrických plánů 

a  správní poplatek spojený 
s  podáním návrhu na po-
volení vkladu vlastnických 
práv do katastru nemovitostí 
uhradí statutární město Pro-
stějov.

Záměr s bližšími informa-
cemi byl zveřejněn na úřední 
desce Magistrátu města Pros-
tějova, na webových stánkách 
statutárního města Prostějova 
a  na facebookovém profilu 
statutárního města Prostějo-
va. -osúmm-

Správce poplatku, Finanční 
odbor Magistrátu města Pros-
tějova, sděluje všem poplatní-
kům, že Zastupitelstvo města 
Prostějova na svém zasedání 
dne 15. 6. 2021 vydalo nove-
lu obecně závazné vyhlášky 
o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství, s účin-
ností 15. den po vyhlášení.

Novela OZV mění součas-
nou obecně závaznou vyhlášku 
č. 10/2020 následovně:

je rozšířeno zpoplatnění 
i pro umístění zařízení slouží-
cích pro poskytování služeb, 
což mohou být jak předza-
hrádky (stolky a židle umístěné 
přímo na chodníku), tak i např. 
různé stánky, pojízdná zařízení 
pro poskytování služeb (i bez-
platných), boxy a  stojany pro 
vyzvednutí zboží (např. tzv. al-
zaboxy) a jiná zařízení.

je osvobozeno umístění za-
řízení pro poskytování služeb 
sloužících k  ochraně zdraví 
občanů či jeho prevenci (např. 
stany k provádění testů či očko-
vání na covid-19, ale i např. pro 
stánky či stoly k měření krevní-
ho tlaku, cholesterolu, vyšetře-
ní zraku atd.), a to v souvislosti 
s aktuální pandemickou situa-
cí. 

je osvobozeno umístění re-
stauračních zařízení v  předza-
hrádkách po celý kalendářní rok.

úprava sazby poplatku za tr-
valé vyhrazené parkovací mís-
to, a to pro stání vyhrazené od 
pondělí do pátku od 8:00 hod. 
do 18:00 hod., kde je nově saz-
ba snížena o 30 % oproti sazbě 
stanovené dle OZV č. 10/2020 
bez omezení časového úseku

Aby bylo užívání veřejného 
prostranství osvobozeno, je nut-
né podat ohlášení k  místnímu 
poplatku na Finančním odboru 
MMPv, a  to nejpozději první 
den užívání.

Největší změnou v  novele 
obecně závazné vyhlášky je urči-
tě úprava sazby poplatku za tr-
valé vyhrazené parkovací mís-
to, a to pro stání vyhrazené od 
pondělí do pátku od 8:00 hod. 
do 18:00 hod., kde je nově saz-
ba snížena o 30 % oproti sazbě 
stanovené dle OZV č. 10/2020 
bez omezení časového úseku:

v I. zóně:
stání vyhrazené od pondělí 

do pátku od 8:00 hod. do 18:00 
hod. 7 000 Kč/rok

stání vyhrazené od pondělí 
do pátku od 8:00 hod. do 18:00 
hod. 700 Kč/měsíc

v II. zóně:

stání vyhrazené od pondělí 
do pátku od 8:00 hod. do 18:00 
hod. 5 600 Kč/rok

stání vyhrazené od pondělí 
do pátku od 8:00 hod. do 18:00 
hod. 560 Kč /měsíc

v III. zóně:
stání vyhrazené od pondělí 

do pátku od 8:00 hod. do 18:00 
hod. 4 200 Kč/rok

stání vyhrazené od pondělí 
do pátku od 8:00 hod. do 18:00 
hod. 420 Kč/měsíc

Poplatník u dopravní značky 
IP 12 – vyhrazené parkoviště 
dodatkovou tabulkou vymezí 
časový úsek platnosti dopravní 
značky (od pondělí do pátku od 
8:00 hod. do 18:00 hod). Důvo-
dem zavedení snížené sazby za 
vyhrazení trvalého parkovacího 
místa je, že takové parkovací 
místo budou moci mimo sta-
novenou dobu uvedenou v do-
datkové tabulce využívat i další 
řidiči, což v  místech, kde je 
akutní nedostatek parkovacích 
míst, může zlepšit parkování. 
V případě, že poplatník umístí 
na dopravní značku IP12 do-
datkovou tabulku s jinou (delší) 
dobou platnosti dopravní znač-
ky, např. „Platí pouze v pracov-
ní dny od 6:00 do 18:00 hod.“, 
nebo „Platí denně od 8:00 hod. 

do 18.00 hod.“, bude mu vymě-
řen místní poplatek v plné výši.

Finanční odbor MMPv dále 
upozorňuje na často opomíje-
nou skutečnost: 

V  případě, že fyzická nebo 
právnická osoba bude užívat 
veřejné prostranství ke zvlášt-
nímu účelu, musí si nejprve 
vyřídit povolení na Odboru do-
pravy MMPv (v případě záboru 
pozemní komunikace) nebo 
podepsat smlouvu o zvláštním 
užívání veřejného prostranství 
na Odboru správy a údržby ma-
jetku města MMPv (v případě 
veřejné zeleně).  

Po obdržení souhlasu se 
zvláštním užíváním veřejného 
prostranství je každý povinen 
ohlásit zahájení takového uží-
vání na Finančním odboru 
MMPv (vyplněním formuláře 
k  ohlášení užívání veřejného 
prostranství) a současně uhradit 
i místní poplatek za tyto zábory 
(hotově na pokladně MMPv, 
bezhotovostním převodem), 
případně uplatnit nárok na 
osvobození, jestliže se dle záko-
na či OZV na něj osvobození 
vztahuje. 

Závěrem si dovolujeme 
upozornit všechny občany 
města, že zábory veřejného 

prostranství jsou kontrolová-
ny strážníky městské policie. 
Jsou nastaveny kontrolní me-
chanismy, strážník mměstské 
policie přímo na místě zjistí, 
zda je užívání veřejného pro-
stranství povoleno Odborem 
dopravy MMPv, příp. je uza-
vřena smlouva s  Odborem 
správy a údržby majetku města 
MMPv a dále zda je užívání ve-
řejného prostranství ohlášeno 
a zaplaceno na Finančním od-
boru MMPv.

Při neoprávněném užívání 
veřejného prostranství hrozí 
dle zákona o  některých pře-
stupcích pokuta až do výše 
50.000 Kč a v případě opako-
vaného neoprávněného záboru 
pokuta až do výše 75.000 Kč. 

Novela OZV bude přístupná 
občanům na webových strán-
kách: 

www.prostejov.eu/občan/
právní předpisy města/obecně 
závazné vyhlášky a nařízení

Potřebné formuláře k místní-
mu poplatku za užívání veřejné-
ho prostranství jsou ke stažení 
zde:

Formuláře a  tiskopisy  
- Prostějov (prostejov.eu)

Finanční odbor 
Magistrátu města Prostějova

Město Prostějov vydalo novelu obecně závazné vyhlášky 
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Záměr směny části pozemku
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Historické odvodnění sadů 
se dočká úprav. Důvodem je 
oddělení balastní vody v systé-
mu městské kanalizace. 

Balastní voda je zde nežádoucí, 
snižuje kapacitu potrubí, zvyšuje 
čerpané objemy na přečerpáva-
cích stanicích, zvyšuje objem vod 
přitékajících do čističky odpad-
ních vod a ochlazuje a  ředí od-
padní vody, což má za následek 
snížení účinnosti čističky.

„Domníváme se, že se jedná 
o  původní odvodnění vybudo-
vané při založení parku v  roce 
1932. I přes značné stáří je od-
vodnění této části Kolářových 
sadů v  dobrém stavu, funkční 

a plní svou funkci, ke které bylo 
v  minulosti vybudováno. Od-
vodnění vede podél hlavní bře-
zové aleje a zaúsťuje v nejnižším 
místě parku do městské jednot-
né kanalizace (v ulici Mánesova). 
V  současné době je však třeba 

oddělit tyto balastní vody v ka-
nalizaci (z důvodu nejen technic-
kých, ale i finančních - zpoplatně-
ní) a odvést je mimo ni,“ vysvětlil 
1. náměstek primátora Jiří Pospí-
šil zodpovědný za údržbu majet-
ku města. 

Odbor rozvoje a investic proto 
řeší zpracování projektové doku-
mentace pro tuto letošní investič-
ní akci. 

„Balastní vody by měly být 
v  budoucnosti přečerpávány 
do Mlýnského náhonu,“ infor-
moval náměstek primátora Jiří 
Rozehnal, který má na starosti 
stavební rozvoj a investice měs-
ta. Dle jeho vyjádření se o vy-
pracování kompletní projektové 
dokumentace (včetně rozpočtu) 
postará společnost VODIS Olo-
mouc s.r.o.

„Jako zpracovatel předešlého 
stupně projektové dokumenta-
ce disponuje všemi potřebný-

mi vstupními daty, znalostmi 
a  informacemi, které jsou pro 
realizaci předmětné projektové 
dokumentace nezbytné,“ dodal 
náměstek Rozehnal.

A jak bude dále s odpadními 
vodami ze sadů nakládáno?

„V  rámci připravované pro-
jektové dokumentace bude vy-
budován podzemní rezervoár, 
ze kterého se bude voda přečer-
pávat do Mlýnského náhonu. 
Rezervoár může také sloužit jako 
záložní zdroj vody pro zálivku 
v  parku,“ uvedla náměstkyně 
primátora Milada Sokolová, 
zodpovědná za životní prostředí.  
 -kaa-

Turistickou sezónu (dne 
9. července 2021) symbolicky za-
hájily Prohlídky s primátorem. 

Zájemci o tyto prohlídky, které 
vedl osobně primátor František 
Jura, si mohli prohlédnout i běž-
ně nepřístupné prostory radnice - 
primátorskou pracovnu, zasedací 
místnost rady nebo bývalý před-
pokoj prostějovských starostů. 

První návštěvníky pozdravil 
také  Marek Moudrý,  předseda 
Komise pro cestovní ruch a pod-
poru podnikání.

Primátorské prohlídky také tu-
ristickou sezónu v Prostějově sym-
bolicky uzavřou, a to 3. září 2021.

Termín závěrečných prohlí-
dek radnice s primátorem v roli 
průvodce:

3. 9. 2021 ve 14.00 a v 15.30 
hod. na ukončení turistické se-
zóny.

Nutno se objednat na Turi-
stickém informačním centru, 
počet účastníků v jedné skupi-
ně je max. 20. Tel.: 800 900 001.
 -kaa-

Odvodnění Kolářových sadů

Konání 64. ročníku celostát-
ního festivalu poezie Wolkrův 
Prostějov podpoří ministerská 
dotace.

Wolkrův Prostějov je tradič-
ní celostátní přehlídka recitáto-
rů sólistů a divadel poezie. Le-
tos se v Prostějově bude konat 
již 64. ročník.

„Celkový rozpočet akce je 
plánován ve výši zhruba jeden 
milion korun. Festival pod-
pořila neinvestiční dotace ze 
státního rozpočtu, a to ve výši 
300 tisíc korun. Peníze půjdou 
na částečnou úhradu nákladů 

spojených s realizací celostátní-
ho festivalu,“ nastínila náměst-
kyně primátora pro kulturu 
Milada Sokolová. 

64. ročník festivalu poezie 
Wolkrův Prostějov proběhne ve 
dnech 31. 8. - 4. 9. 2021.  -kaa-

Prostějovské turistické 
léto zahájeno!

Ministerstvo kultury posílá 
peníze na Wolkrův Prostějov
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Všichni majitelé psů by měli 
při venčení svých mazlíčků do-
držovat určená pravidla a bez-
pochyby mají odpovědnost za 
jejich chování. 

Ve městě Prostějov je volný 
pohyb psů na veřejném pro-
stranství stanoven obecně zá-
vaznou vyhláškou města. Ta 
konkrétně určuje, že na všech 
veřejných prostranstvích města 
je možný pohyb psů pouze na 
vodítku. Dále je zakázáno vstu-
povat se psy na dětská a sportov-
ní hřiště, pískoviště a další veřejná 
prostranství, která jsou označena 
piktogramem upozorňujícím na 
zákaz vodění psů. Město samo-
zřejmě na pejskaře myslí, a proto 
byly určeny plochy pro volné po-
bíhání psů a ty jsou srozumitelně 
označeny. Volným pobíháním 
psa je v této souvislosti třeba ro-
zumět pohyb psa bez vodítka na 
veřejném prostranství pod kon-
trolou nebo dohledem fyzické 
osoby či chovatele. V Prostějově 

je k  volnému pobíhání psů ur-
čeno celkem 16 psích louček.  Je-
nom na těchto místech může mít 
osoba venčícího psa na volno. 
Také by mělo být samozřejmostí, 
že při venčení budeme po našich 
mazlíčcích uklízet, aby nedo-
šlo ke znečišťování veřejného 
prostranství. Kdo nebude daná 
pravidla dodržovat, vystavuje se 
postihu za přestupkové jednání. 
Strážníci můžou za pobíhajícího 
psa na volno udělit pokutu příka-
zem na místě do výše 10 000 Kč. 
Ve správním řízení může být 
pokuta daleko vyšší, a  to až do 
100 000 Kč.

Zde je k dispozici odkaz na 
vyhlášky města a  jejich noveli-
zace.

https://www.prostejov.eu/
cs/obcan/pravni-predpisy-
-mesta/obecne-zavazne-vy-
hlasky-a-narizeni.html

Plochy určené k  volnému 
pobíhání psů jsou označeny 
piktogramem.

a) Přikrylovo náměstí - zele-
ná plocha za zámkem, p. č. 241, 
k. ú. Prostějov, 

b) u sv. Anny - zelená plocha 
u sběrného dvora, p. č. 1790/1, 
k. ú. Prostějov, 

c) v Kolářových sadech - plo-
cha mezi Mlýnským náhonem 
a ulicí B. Šmerala, p. č. 6173, k. ú. 
Prostějov, 

d) za ul. Dolní k Joštovu nám. 
- zelená plocha za Motorestem 
u kola, p. č. 7942/1, p. č. 7942/2, 
k. ú. Prostějov, 

d) u  pivovarského rybníčku 
- zelená plocha mezi sídlištěm 
Svornosti a železniční tratí, p. č. 
7494, k. ú. Prostějov, e) mezi uli-
cemi Anenská a Holandská - za 
Lidlem, p. č. 6216, 6218/5, 6217, 
k. ú. Prostějov, 

f) Plumlovská ulice - plocha 
podél komunikace za autoba-
zarem, p.č. 6084/8, k.ú. Pros-
tějov, 

g) prodloužení ul. Lidické 
- zelená plocha u  zadní brá-

ny městského hřbitova, p. č. 
6644/2, k. ú. Prostějov, 

h) Husovo náměstí - plocha 
za „starou poliklinikou“, p. č. 
7950/1, k. ú. Prostějov, vyjma 
plochy dětského hřiště 

i) Močidýlka - severně od 
Vencovského ulice podél říčky 
Hloučely až za Hybešovu ulici, 
p. č. 7544/1, k. ú. Prostějov, 

j) levý břeh biokoridoru 
Hloučela (vzdálenější od města) 
- travnatá plocha mezi říčkou 
Hloučelou a  plotem průmys-
lového areálu za Olomouckou 
ulicí, p. č. 5772/1, 5772/5, 5767/1 
k. ú. Prostějov, 

k) levý břeh říčky Hloučely 
- za Kosteleckou ulicí směrem 
k  oplocenému areálu sloužící-
mu pro výcvik psů, p. č. 8083/1, 
8083/2, k. ú. Prostějov, 

l) levý břeh říčky Hloučely – 
za občerstvením „U Mazánka“, 
p. č. 264/1, k. ú. Čelechovice 
u Prostějova a 514/1, k. ú. Do-
mamyslice,

m) podél ulice C. Boudy za 
garážemi, p. č. 105/4a 106/2 
v k. ú. Krasice, 

n) ul. Žitná podél mlýnského 
náhonu, p. č.241/1, k. ú. Doma-
myslice, 

o) mezi „novou“ Okružní 
ul. a garážemi, p. č. 6251/2, k. ú. 
Prostějov. 

 Městská policie Prostějov

20 let je z pohledu historie 
jen okamžik. Z  hlediska lid-
ského je to kus života. Pobočný 
spolek Podané ruce – osobní 
asistence letos 20 let existence 
slaví. 

Mnoho krásných lidských 
příběhů. Nadšení, zkušenost, 
společné plány i jejich bolestná 
realizace. Rozchody i  setkání, 
úsměvy i  slzy. To vše bychom 
v  pomyslné kronice těch let 
našli. V březnu roku 2001 jsme 
začínali pod dlouhým názvem 
„Podané ruce - společnost pro 
canisterapii a  osobní asisten-
ci“ jako organizační jednotka 
občanského sdružení Poda-
né ruce.  Úkolem i  posláním, 
které jsme si s ostatními členy 
předsevzali, bylo organizování 
a poskytování osobní asistence 
lidem s postižením a seniorům, 
především ve Frýdku-Místku 
a  blízkém okolí. Učili jsme se 
za pochodu. Bylo nás možná 
deset i  s  pracovnicemi v  teré-
nu, osobními asistentkami. 
Tak jsme museli dělat všichni 
všechno. Dopoledne jsem roz-
dělila práci asistentkám, v prv-

ním roce jich bylo i se mnou asi 
pět. I já jsem chodila ke klien-
tům a pracovala v domácnos-
tech uživatelů. Kolega, druhý 
statutár, zajišťoval komunikaci 
s  institucemi. Elektronická 
komunikace byla v  plenkách, 
všude se muselo fyzicky. Tak po 
práci chodil vysvětlovat na úřa-
dech, o co nám jde, co poskytu-
jeme, a že by bylo dobré, kdyby 
tu činnost podpořili. Zpočátku 
to připomínalo spíše boj s větr-
nými mlýny. Postupně, se vzni-
kem zákona o sociálních služ-
bách v  roce 2007, podporou 
Ministerstva práce a sociálních 
věcí i krajských úřadů a dalších 
institucí, už bylo lépe. Každá 
instituce má svá pravidla, kaž-
dé skládáme účty, a to doslova 
do koruny. Větrné mlýny to 
sice nejsou, ale je to vždy velká 
neznámá, zda bude naše čin-
nost podpořena, zda můžeme 
počítat s  podstatnou finanční 

částkou, bez které bychom ne-
mohli pomoci tolika klientům.  

Začínali jsme ve Frýdku-
-Místku a  okolí, od roku 
2002 jsme si přibrali Ostravu. 
V roce 2007 jsme otevřeli po-
bočku v  Prostějově pro celý 

Olomouc ký kraj, pobočku ve 
Zlíně pro Zlínský region zajišťu-
jeme službou od roku 2008. 

V  současné době se 136 
osobních asistentek a  asistentů 
stará spolu s  devíti sociálními 
pracovnicemi a  ostatními za-
městnanci Podaných rukou – 
osobní asistence o  350 klientů 
ročně. Převážná část uživatelů 
služby jsou senioři s  různými 
omezeními, která věk přináší. 
Máme i klienty v produktivním 
věku a staráme se o děti s posti-
žením. Práce je to velmi pestrá, 
motivující, nabíjející. Většina 
z nás má tuto činnost spojenu 
s tím, že práce nás uspokojuje, 
že ji děláme s radostí, byť nyní ve 
velmi těžké době.  A na sociální 
práci je krásná právě ta variabili-

ta, různost, nutnost se vzdělávat 
a  komunikovat. A  když přičtu 
zpětnou vazbu, reakci od klien-
tů či rodin, od spolupracovníků, 
od zcela neznámých lidí, kteří 
jsou rádi, že existujeme, je to 
opravdu smysluplná činnost.  

Podané ruce – osobní asis-
tence jsou tu dvacet let a dou-
fám, že tady i  nadále budou. 
Budeme tu pro potřebné, pro 
jejich blízké, pro jistotu, že dobří 
lidé tu budou stále.    

Jsme vděčni všem, kteří nás 
podporují, bez toho by naše 
práce nebyla možná. Také měs-
to Prostějov na naši činnost 
dlouhodobě finančně přispívá, 
děkujeme! Více o nás najdete na 
www.podaneruce.eu.

 Helena Fejkusová, ředitelka

Venčení psů

Můj „kus života“ v Podaných rukou

Velice děkuji našim 
skvělým členským firmám  
ALIKA a. s. z Čelčic a Pila Ja-
vořice a. s. ze Ptení za jejich 
velkorysé dary lidem posti-
ženým tornádem na jižní 
Moravě. 

ALIKA zrealizovala závoz 
základního lékařského vybave-
ní, kartonů pro přípravu drob-
ných materiálů a  součástek 
na stavby, pracovní rukavice, 
helmy, ochranné brýle, kolečka 
atd.

Pila Javořice daruje obcím 
postiženým tornádem tolik 
chybějící latě a desky na střechy.

Do pomoci se zapojila 
i  spousta dalších podnikatelů 
a  členů Hospodářské komory 
napříč republikou. Komora 
zprostředkuje opravy střech, 
stavební práce, revize komínů, 
poskytuje pohonné hmoty 
a další služby spojené s nutný-
mi pracemi na místě. 

Pro podnikatele k nabídkám 
materiální nebo personální 

pomoci jižní Moravě bylo zří-
zeno webové tržiště https://tr-
ziste.czechinvest.org/ Nadále 
fungují i  mailové adresy pod-
pora@komora.cz; ohkpv@
ohkpv.cz 

Okresní hospodářská ko-
mora v  Prostějově vyjadřuje 
obrovskou lítost a  podporu 
všem lidem postiženým tor-
nádem na jižní Moravě. Pro-
sím držte se, jsme s vámi!

 Helena Chalánková, 
 ředitelka OHK v Prostějově

PODĚKOVÁNÍ ČLENŮM OHK  
V PROSTĚJOVĚ – ALIKA a. s., Pila Javořice a. s.
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Radní „posílají“ dotační 
podporu na jednorázové 
sportovní akce a  také do 
oblasti vzdělávání.

„V oblasti vzdělávání budou 
peníze - celkem 40 tisíc korun 
- například pomáhat u finan-
cování příměstských táborů, 
vzdělávacích kurzů; pohybo-
vých aktivit v  mateřinkách 
nebo při vzdělávacích akcích 
pro rodiče,“ nastínil výsledek 
jednání radních 1. náměstek 
primátora Jiří Pospíšil.

Dále budou, v  Progra-
mu na podporu pořádání 
jednorázových sportovních 
akcí v roce 2021 v dotačním 
titulu 2 „Podpora pořádání 
jednorázových sportovních 
akcí - bez doložení finanční 
spoluúčasti žadatele“, pode-
psány další smlouvy pro do-
tační podporu. 

„Pro zmíněný dotační ti-
tul byla alokována částka ve 
výši 850 tisíc korun, na dru-
hé kolo připadlo 20 procent 
celkové částky, což je 170 
tisíc korun. Dále byl využit 
ještě zbytek z  prvního kola 
ve výši 300 tisíc korun, takže 
k dispozici bylo celkem 470 
tisíc. Termín druhého kola 
podávání žádostí v rámci to-
hoto dotačního titulu byl od 
1.  5.  2021 do  21.  5.  2021,“ 
vyjmenoval 1. náměstek pri-
mátora Pospíšil a doplnil, že 
ve stanoveném termínu bylo 
přijato celkem 18 žádostí, 
1 žádost byla před projed-
náváním stornována, takže 
bylo hodnoceno 17 žádostí. 

Zastupitelstvo města Pros-
tějova na svém zasedání dne 
8.  9.  2020 schválilo usnese-
ním č. 1132 dotační program 

nazvaný „Program na pod-
poru pořádání jednorázo-
vých sportovních akcí v  roce 
2021 z rozpočtu statutárního 
města Prostějova“ s  vyhláše-
nými dotačními tituly: 

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

- dotační titul 2 „Podpo-
ra pořádání jednorázových 
sportovních akcí bez dolože-
ní finanční spoluúčasti žada-
tele“ 

Podmínky výše zmíně-
ného dotačního programu 
byly zveřejněny na úřední 
desce statutárního města 
Prostějova a  na jeho webo-
vých stránkách v termínu od 
17. 9. 2020 do 31. 12. 2020.
 -kaa-

Konkrétně se jedná se o na-
pojení cyklostezky na již reali-
zovanou manipulační plochu 
pod mostem v ulici Olomouc-
ká a to až po ulici Vrahovickou. 

Záměr vyhlásit veřejnou 
zakázku na projektovou doku-
mentaci (pro společné povolení 
stavby a  dokumentaci pro pro-
vedení stavby na investiční akci 
„Cyklistická stezka v  ulici Říční 
v  Prostějově“) byl schválen ve-
dením města již v měsíci dubnu. 

„Tehdy jsme obdrželi jednu 
nabídku, která však výrazně pře-
kročila předpokládanou hodno-
tu veřejné zakázky (cca 2,4 mil. 
Kč s  DPH). Proto byla veřejná 
zakázka zrušena a  vyhlášena 
nová,“ uvedl náměstek primáto-
ra Jiří Rozehnal s tím, že celkem 
bylo nově doručeno pět nabídek. 

„Nejvýhodnější nabídku 
předložila společnost DIPONT 
s.r.o., Libouchec a to ve výši 760 
tisíc korun (bez DPH). 

Další nabídky byly v rozme-
zí od 870 tisíc korun až téměř 
po 1.5 milionu korun (bez 
DPH). Je třeba říci, že v novém 
programovém dotačním ob-
dobí je očekávána významná 
finanční podpora na výstav-
bu cyklostezek (až 85 procent 
z celkových uznatelných nákla-
dů). Věříme proto, že s žádostí 
o dotaci bude město úspěšné,“ 
uzavřel náměstek primátora Jiří 
Rozehnal.  -kaa-

V  Čechůvkách vytvoříme 
nový kus přírody pro relax. 
Město zde organizuje komu-
nitní výsadbu. 

V první etapě, která by moh-
la proběhnout již na podzim 
letošního roku, je plánována 
v  Čechůvkách organizovaná 
výsadba stromů a keřů.  Na zá-
kladě aktuálně připravovaného 
osazovacího plánu budeme 
na konci prázdnin vědět, kolik 
a  jaké stromy bychom mohli 
zasadit. Lidé, kteří se do akce 
zapojí, si budou moci vysadit 
„svůj“ strom. Pokud budou lidé 
mít zájem vysadit kus přírody 
v Prostějově, budou si moci své 
místo k  sázení rezervovat na 
portálu rozvijime.prostejov.cz, 
který bude funkční v  průběhu 
měsíce srpna či aktuálně na 
adrese  milada.sokolova@pro-
stejov.eu .  

„Stromy zakoupené městem 
Prostějovem i nářadí budou při-
praveny přímo na místě výsad-
by v  den vhodný pro zasazení 
stromů. S  předstihem budeme 
informovat, kdy přesně se bude 
sázet. Zájemce si tedy nemusí 
žádný strom kupovat, pouze se 
k sázení a následné péči o strom 
přihlásí a  pochopitelně dostaví 
se v den výsadby. Tato iniciativa 
mne napadla mimo jiné i proto, 
že se mě často rodiče při vítání 
občánků ptají, zda je možno za 
jejich dítko někde v Prostějově 
vysadit strom,“ vysvětluje ná-
městkyně primátora Milada 
Sokolová, která je zodpovědná 
za životní prostředí ve městě 
a dodává:

„Obnova krajinné zeleně 
je důležitým tématem, které 
dlouhodobě řešíme. Na okraji 
Čechůvek, u takzvaného cviklu, 

je proto naplánovaná plošná 
výsadba stromů, keřů a  výsev 
květnatých trávníků na  ploše 
téměř 1,3 hektaru.“ 

Cílem úprav bude vytvoření 
samostatně fungujícího přírod-
ního celku, který bude podpo-
rovat zadržování vody v krajině, 
bude zvyšovat druhovou roz-
manitost rostlin i zvířat a zlepší 
vizuální i hlukové podmínky. 

„Budou se vysazovat pouze 
přírodní druhy rostlin vhodné 
právě pro toto zvolené místo. 
Klademe důraz na minimální 
následnou údržbu a  využi-
tí přirozených samořídicích 
procesů, kdy u  dřevinných 
prvků nebude nutná probír-
ka a květnaté trávníky budou 
sečeny pouze dvakrát ročně,“ 
dodává náměstek primátora 
Jiří Rozehnal s  tím, že jed-
ním z hlavních cílů bude také 

zvýšení rekreačních možností 
místních obyvatel. 

Úpravy budou zahrnovat vý-
sadbu rostlin, vzniknou štěrko-
vé pěšiny a odpočinkové plochy 
s lavičkami a ohništěm. 

„Vytvoříme tak prostor k pro-
cházkám nebo posezení s přáte-

li. Nezapomeneme ani na býva-
lou říčku Vikličku, která bude 
pročištěna. V  dalších etapách 
bude podél Vikličky směrem 
k Vrahovicícm vedena pěší cesta 
a vznikne tak nový procházkový 
okruh,“ uzavírá 1. náměstek pri-
mátora Jiří Pospíšil. -red-

Dotační finance pomohou 
sportu i vzdělávání

Prostějov bude mít další 
trasu v síti cyklostezek

Zelenější Prostějov! Zapojte se s námi do sázení stromů!

Město Prostějov je členem 
Národní sítě Zdravých měst 
od roku 2000. Zdravá města, 
realizující místní Agendu 21, 
jsou součástí Evropské kam-
paně udržitelných měst a obcí 
(Aalborská charta). Nyní 
institut Zdravého města Pro-
stějova rozděloval dotační 
peníze.

„Zdravé město vytváří kva-
litní a příjemné místo pro život 
na základě domluvy s jeho oby-

vateli. Otevírá prostor pro posi-
lování aktivit a  jejich zájmů. 
Projekt je součástí aktivního 
života především těch obyvatel, 
kteří již patří do řad seniorů,“ 
říká politička Zdravého města 
a náměstkyně primátora Alena 
Rašková.

Projekt Zdravé město dotač-
ně podporuje akce zaměřené 
především na zdravý životní 
styl, sport, využívání volného 
času, propojování aktivit mla-

dých i seniorů v našem městě. 
Tato forma finanční podpory 
je v  našem Zdravém městě 
ověřená. 

„Mám-li být konkrétní, tak 
na jednání radních jsme schvá-
lili podporu mířící například 
na organizaci tanečních odpo-
ledních čajů, na organizaci lekcí 
chůzí s holemi Nordic Wal king, 
na pořádání jednodenních vý-
letů pro seniory s exkurzemi - 
konkrétně na zajištění dopravy 

a  vstupného, dále například 
na workshopy a  přednášky 
zaměřené na zdravý životní 
styl, na zajištění zdravotního 
cvičení pro seniory, na soutěže 
Dobrodružství s počítačem, na 
akci Noc s Andersenem nebo 
třeba na Tvořivé dílny s  ICM. 
Celkem jsme rozdělili 108 ti-
síc dotačních korun,“ usmívá 
se politička Zdravého města 
a náměstkyně primátora Alena 
Rašková. -kaa-

Zdravé město rozdělovalo dotační peníze 
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Při rehabilitacích pacienti 
využívají také virtuální realitu. 
Prostějovská nemocnice inves-
tovala do nových přístrojů přes 
20 milionů korun.

Centrum léčebné rehabilita-
ce Nemocnice AGEL Prostějov 
muselo v  uplynulých měsících 
reagovat na aktuální vývoj ko-
ronavirové pandemie, přitom 
ale nemocnice pokračovala 
v rozšiřování léčebných metod 
o  nové terapeutické přístroje 
a metody. Od loňského září se 
investice na pořízení nových 
přístrojů vyšplhaly k  částce 23 
milionů korun. Pacientům 
v rehabilitaci pomáhá efektivně 
také virtuální realita. 

Spektrum léčebným metod 
na prostějovské rehabilitaci rozší-
řila celá řada sofistikovaných pří-
strojů, které dokážou simulovat 
běžné denní činnosti nebo dostat 
pacienta do virtuálního světa. 
„Získali jsme například mobilní 
přístroj pro funkční elektro stimu-
laci dolní i  horní končetiny FES 
H200 a  L300Go Systém, který 
jsme pořídili za zhruba 1,7 milio-
nu korun. Dané přístroje cíleně se-
lektivně stimulují ochrnuté svalové 
skupiny na dolní nebo na horní 
končetině. Tato stimulace se pro-

vádí během reálně prováděných 
aktivit, jako jsou chůze, vstávání 
ze sedu či uchopování a manipu-
lace s předměty při běžných den-
ních činnostech. Dále jsme pořídili 
i nový robotický přístroj pro funkč-
ní terapii horní končetiny Armeo 
Spring. Tento robot vás vtáhne do 
virtuální reality. Během terapie 
,hrajete hry a  plníte počítačové 
úkoly‘. Přitom se však jedná o cí-
lenou terapii hybnosti postižené 
končetiny,“ uvedl primář Centra 
léčebné rehabilitace Nemocnice 
AGEL Prostějov doc. MUDr. 
Petr Konečný, Ph.D., MBA.

Jak také primář doplnil, nej-
nákladnější investicí za více 
než 4 miliony korun byl nákup 
přístroje pro cílený lokomoční 
trénink C-Mill VR. „Díky sofisti-
kované technologii se kombinuje 
chůze na chodicím pásu a uvedení 
do virtuálního prostředí a  pro-
mítání virtuálních překážek na 
chodící pás. Jako příklad uvedu 
program ,chůze v lese‘, kde během 
terapie plníte jako v počítačové hře 
příslušné úkoly a přitom se cíleně 
rehabilituje chůze ‒ její rychlost, 
plynulost, koordinace, symetrie, 
délka kroku apod. Další z nových 
robotických přístrojů Gloreha Sin-
fonia pro senzorickou i  motoric-

kou terapii ruky je určen zvláště 
pro pacienty po cévní mozkové 
příhodě. Tento přístroj využívá 
také virtuální realitu,“ upřesnil 
primář.

Velkou změnou prošla i  me-
chanoterapie čili terapie na 
přístrojích. Centrum léčebné 
rehabilitace Nemocnice AGEL 
Prostějov má aktuálně nově 
k  dispozici nejmodernější po-
silovací přístroje značky HUR 
s  unikátní technologií pro re-
gulací odporu při terapii. Stejné 
rehabilitační vybavení se ve zdra-
votnických zařízeních v České re-
publice vyskytuje jen výjimečně. 
„U běžných přístrojů se používají 
jako odpor váhově nastavitelná zá-
važí. U našich přístrojů používáme 
regulovaný odpor vzduchu, který 
jsme schopni dávkovat již od 0 
vždy po 0,5 kg stupni. Proto je tato 
terapie vhodná i pro pacienty, kteří 
toho na běžných přístrojích díky 
vysoké počáteční zátěži schopni ne-
byli. Ergonomie sedaček na těchto 
přístrojích je na velmi vysoké úrov-
ni. Velkou výhodou je provázanost 
těchto přístrojů přes virtuální  pro-
středí, takže pacient i fyzioterapeut 
má během terapie přehled nejen 
o  zátěži, počtu opakování, ale 
i o symetrii nebo asymetrii mezi le-
vou a pravou stranou a tím je scho-
pen lépe a účinněji zacílit danou 
terapii,“ představila další nový 
přístroj vedoucí fyzioterapeut-
ka Centra léčebné rehabilitace 
Nemocnice AGEL Prostějov 
Ing. Bc. Jiřina Kubíková a dále 
uvedla: „Jsme třetím zařízením 
v České republice, které nově dispo-
nuje také přístrojem LPG Huber. 
Ten nám umožňuje terapii pomocí 
nestabilní, počítačem řízené a po-
háněné plošiny. Pacient během této 
terapie vyrovnává různé náklony 
a pohyby této plošiny v koordinaci 
s horními končetinami a zároveň 
provádí různé úkoly. Cílem této te-
rapie je mobilizace nebo stabilizace 

určité oblasti těla. Tato dynamická 
terapie nastavená na míru každé-
mu pacientovi zvyšuje jeho vytr-
valost a koordinaci pohybů. Samo-
zřejmostí je opět virtuální prostředí 
a zpětná vyhodnocovací vazba pro 
terapeuta i pro pacienta.“

Primář Centra léčebné re-
habilitace doc. MUDr. Petr 
Konečný Ph.D., MBA, pozna-
menává, že sestava nových pří-
strojů byla doplněna i o běžecký 
pás s plynulou regulací rychlosti, 
náklonu a možností intervalové-
ho tréninku. Během této terapie 
je snímána tepová frekvence 
pacienta, samozřejmostí je opět 
zpětná vazba v podobě záznamu 
rychlosti, času, náklonu a časo-
vých intervalů chůze.

„Současně došlo k téměř kom-
pletní obnově elektroléčebného 
parku, včetně nově pořízených 
přístrojů pro posílení pánevního 
dna Emsella a  přístroje pro TR 
therapy. Součástí investice byl 
mimo jiné také nákup elektric-
kých chodítek pro pacienty napříč 
všemi odděleními nemocnice pro 
zvýšení bezpečnosti a  komfortu 
při nácviku chůze pacientů. Pří-
prava a realizace tohoto projektu 
byly velmi náročné, poděkování 
za uskutečnění tohoto projektu 
patří nejen vedení Nemocnice 
AGEL Prostějov, ale i  celému 
kolektivu Centra léčebné reha-
bilitace,“ dodala Ing. Bc. Jiřina 
Kubíková.

 Nemocnice Prostějov

Během plodného půlroku 
přišlo na svět v  prostějovské 
nemocnici 376 dětí. Mezi nej-
mladší a nejstarší rodičkou byl 
věkový rozdíl téměř 30 let.

V  prvním pololetí letošní-
ho roku pomohli zdravotníci 
v Nemocnici AGEL Prostějov 
na svět celkem 376 dětem. 
Nejplodnějším měsícem byl 
únor, kdy se narodilo 75 dětí, 
naopak nejméně dětí  přišlo 
na svět v dubnu, kdy jich bylo 
52. Nejvíce živo pak bylo na 
gynekologicko-porodnickém 
oddělení 12. února.

 „Angelina, Melita, Nermina, 
Raul, Patricio či Lilly. To jsou 
některá netradiční jména, která 
dávali rodiče svým dětem v naší 
porodnici během  prvního polo-
letí letošního roku,“ sdělila Bc. 
Věra  Tisoňová, vrchní sestra 
gynekologicko-porodnického 
oddělení Nemocnice AGEL 
Prostějov. Naopak v  rodných 
listech se nejčastěji objevovala 
jména jako Sofie, Natálie, Eliš-
ka, Viktorie a  u  chlapců pak 
Jakub, Dominik, Štěpán nebo 
Ondřej. Největším miminkem 
v prvním pololetí byla holčička 

narozená přirozenou cestou 
6. května, která při výšce 52 cen-
timetrů vážila 4600 gramů.

„Doposud nejstarší letošní 
maminka měla v  době porodu 
44 let, naopak nejmladší 15 let. 
Vůbec největší počet porodů jsme 
měli letos v pátek 12. února, kdy 
na našem oddělení přišlo na svět 
10 dětí, z toho 7 chlapců,” dodává 
vrchní sestra s tím, že ve dvou 
případech maminky porodily 
dvojčata.

Porodnice Nemocnice 
AGEL Prostějov nabízí bu-
doucím maminkám tři samo-

statné uzavřené klimatizované 
porodní boxy, které poskytují 
rodičce i  jejímu partnerovi 
maximální soukromí. Součástí 
těchto boxů je kromě speciál-

ních polohovacích lůžek také 
porodní vana, rehabilitační 
balony, žíněnky, sprcha, křes-
lo, rádio s  CD přehrávačem. 
Nejmodernější porodní míst-
nosti tak umožňují nespočet 
alternativních způsobů vedení 
porodu. Porodnice Nemocnice 
AGEL Prostějov je také držite-
lem titulu Baby Friendly Hos-
pital, tedy nemocnice přátelské 
k  dětem. Po porodu je samo-
zřejmostí bonding i  zavedený 
systém rooming-in na odděle-
ní šestinedělí.

 Nemocnice Prostějov 

Nové přístroje v Centru léčebné rehabilitace

Porodnost v 1. pololetí

Mnohé terapie jsou propojené s nejmodernějšími tech-
nologiemi

V  prvním pololetí letoš-
ního roku pomohli zdra-
votníci v  prostějovské 
nemocnici na svět celkem 
376 dětem

Sofistikovaná technologie kombinuje chůzi na chodi-
cím pásu a uvedení do virtuálního prostředí a promítá-
ní virtuálních překážek na chodící pás

Investice na pořízení nových přístrojů v Centru léčeb-
né rehabilitace Nemocnice AGEL Prostějov se vyšplha-
ly k částce 23 milionů korun
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V  tomto měsíci si připomínáme 
nedožité šedesátiny prostějovského 
botanika, ochránce přírody a ekologa 
RNDr. Petra Albrechta.

Rodák z  Čáslavi absolvoval v  roce 
1980 prostějovské gymnázium Jiřího 
Wolkera. Potom studoval obor biofy-
zika a  chemická fyzika na Přírodově-
decké fakultě UP v  Olomouci. Studia 
ukončil v roce 1985. V letech 1985–1989 
pracoval jako výzkumný pracovník ve 
Výzkumném a šlechtitelském ústavu ze-
linářském v Olomouci. Krátce pracoval 
jako pedagog přírodovědného oddělení 
Městského domu dětí a mládeže v Pros-
tějově a v letech 1991–1996 jako pracov-
ník oddělení ochrany přírody na odboru 
životního prostředí Okresního úřadu 
v Prostějově. Od 1. 11. 1996 pracoval jako 
botanik u Správy chráněných krajinných 
oblastí ČR na pracovišti CHKO Litovel-
ské Pomoraví. Byl výborným znalcem 
květeny Prostějovska. Svou pozornost 
zaměřoval hlavně na mizející stepní 
a  mokřadní lokality. Jeho poznámkový 
blok se stále plnil novými nálezy. Z těch 
nejzajímavějších můžeme uvést nález 
Salix  repens  (Vrba plazivá) či potvrzení 
výskytu Bupleurum rotundifolium (Pro-
rostlík okrouhlistý) po mnohaleté absenci. 
Podílel se na vyhlášení přírodních parků 
Velký Kosíř a  Kladecko a  také mnoha 
maloplošných chráněných území. Vý-
sledky svých průzkumů publikoval v od-
borných časopisech, především v Příro-
dovědných studiích Muzea Prostějovska 
v Prostějově, Štafetě apod.

Organizoval poznávací exkurze, flo-
ristické kurzy, školy ochrany přírody 

a odborné semináře.  Intenzivně spolu-
pracoval s  přírodovědci prostějovského 
muzea. Zapojil se do činnosti přírodo-
vědného kroužku při muzeu a zajistil pro 
něj řadu kvalitních přednášek. S prostě-
jovským muzeem také spolupracoval na 
přírodovědných výstavách (například na 
výstavě věnované říčce Hloučele v roce 
1996). 

Jeho vzorem byl í středoškolský pe-
dagog a  botanik Václav Spitzner. Na 
jeho práci také v mnohém navázal. Na-
příklad se v roce 1998 zasadil o vydává-
ní odborného časopisu Přírodovědné 
studie Muzea Prostějovska. Pokračoval 
tak ve šlépějích předválečného Věstníku 
vydávaného Přírodovědeckým klubem 
v  Prostějově. 

Petr Albrecht také aktivně působil  
v oblasti ochrany přírody. V jeho osobě 
se spojovalo vědecké poznej! s  ochra-
nářským chraň! V roce 1979 byl zaklá-

dajícím členem Českého svazu ochránců 
přírody (ČSOP) a  posledních pět let 
předsedou prostějovské organizace. Od 
roku 1997 byl členem Ústřední výkonné 
rady ČSOP a zástupcem svazu v mezi-
národní organizaci EUROSITE. Dále 
byl členem České botanické společnosti.  
Nebál se vystupovat proti akcím poško-
zujícím přírodu a  organizoval akce na 
záchranu přírody. V letech 1989–1990 se 
z pověření svazu účastnil jednání za zá-
chranu botanické zahrady v Prostějově, 
která měla být zlikvidována kvůli roz-
šíření kasáren. Podařilo se mu prosadit 
zelený pás kolem říčky Hloučely a  pro 
prostějovské ochránce přírody se zasa-
dil o vybudování Ekocentra na Husově 
náměstí.

Od roku 1998 byl členem Zastupitel-
stva města Prostějova. Zastával funkci 
předsedy komise životního prostředí.

RNDr. Petr Albrecht zemřel tragicky 
11. listopadu 2001 s manželkou Magdou 
a  starším synem Janem při automobi-
lové nehodě u Holic na Pardubicku. 20. 
listopadu měl v Obecním domě v Praze 
převzít Cenu ministra životního prostře-
dí 2001 za mimořádné a dlouhodobé ak-
tivity v oblasti životního prostředí. Tato 

mu bohužel byla udělena in memoriam 
a  přebíral ji jeho otec Ing. Zbyněk Al-
brecht. 

Památce Petra Albrechta byl věnován 
svazek 4 Přírodovědných studií Mu-
zea Prostějovska vydaný v  roce 2001. 
Jméno Petra Albrechta nese od roku 
2012 naše botanická zahrada. Najdeme 
v  ní také symbolický pomníček.  Ká-
men s reliéfem byl odhalen 8. září 2011 
u příležitosti jeho nedožitých padesátin.                                                                                                                         
 Hana Bartková

Chcete posedět ve stínu stromů, 
nabažit se sladkých vůní a pohledů 
do zeleně? Botanická zahrada Petra 
Albrechta na Lidické ulici vám toto 
všechno nabízí. A v létě je obzvlášť 
příjemně u vody…

Jezírko je plné rozkvetlých leknínů 
a pozorný návštěvník si všimne také 
žlutých stulíků. Na druhé straně za-
hrady v menších jezírcích kvete třeba 
zdomácnělá léčivka puškvorec obec-
ný, na vlhkých záhonech masožravá 
rosnatka nebo vzácná orchidej kruš-
tík bahenní. Snad se i  letos objeví 
květ lotosu indického.

A když už mluvíme o vodě, je na 
místě se pochlubit krásnou novin-
kou, která potěší nejen oko lidského 
návštěvníka, ale také ptáky a  hmyz. 
Žáci ze ZŠ Komenského pro ně to-
tiž vyrobili krásná keramická pítka, 
poskytující zvířátkům občerstvení 
a  zdobící botanickou zahradu. Patří 
jim za to velké poděkování! Tak se 
přijďte podívat. Libor Marčan

Vzpomínka na RNDr. Petra Albrechta
 30. 8. 1961    11. 11. 2001

Vyrazte k vodě 
- do botanické zahrady!

INZERCE
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1. 7. 2021 byly v  prostě-
jovských ulicích umístěny 
další pamětní kameny za 
oběti holocaustu a nacistic-
kého režimu.

V  letošním roce se na 
ukládání pamětních ka-
menů podílel spolek Ha-
nácký Jeruzalém, prostě-
jovští sokoli, které ve věci 
ukládání pamětních ka-
menů oslovil právě spolek 
Hanácký Jeruzalém, a také 
statutární město Pros-
tějov. To formou dotace 
uhradilo 6 kamenů zmi-
zelých. Samotné ukládání 
pak sponzorsky zajistila 
společnost FCC. Všem, 
kteří ukládání podpořili, 
patří velký dík.

Na Pernštýnské náměstí 
dorazil uctít památku ro-
diny Steinerových i  velvy-
slanec Státu Izrael Daniel 
Meron.  „Jediným provině-

ním lidí, které si dnes při-
pomínáme, je skutečnost, 
že byli židovského původu. 
V  celé České republice po-
stihl podobný osud více než 
devadesát procent Židů. Po 
více než sedmi dekádách, 
které uplynuly od období 
holocaustu, je stále nutné 
mladým lidem připomí-
nat, co se stalo,“ uvedl vel-
vyslanec Meron, který po 
čtyřletém mandátu v pozici 
izraelského velvyslance le-
tos končí. Zároveň apeloval 
na vedení města, aby neod-
kládalo projekt rehabilitace 
starého židovského hřbito-
va v dnešní Studentské ulici 
zničeného právě v  období 
holocaustu.

„Jsem velmi rád, že Pros-
tějov se tímto řadí k městům, 
která si své zmizelé sousedy 
připomínají. Od letošního 
roku se na ukládání pamět-

ních kamenů aktivně podílí 
i město Prostějov, které spo-
lečně se spolkem Hanácký 
Jeruzalém a  sokolskými 
organizacemi ukládá první 
kameny i za členy prostějov-
ského Sokola.

Jsem přesvědčen, že na 
zvěrstva páchaná na nevin-
ných lidech během II. svě-
tové války nelze zapomínat. 
Letos uplynulo již 76 let od 
konce dosud největšího vá-
lečného konfliktu v dějinách 
lidstva. Některé události 
jsou bagatelizovány, některé 

možná úplně překrucová-
ny. A  to nelze dopustit. Čas 
v tomto případě nemůže hrát 
roli falsifikátora či cenzora 
dějin. Naopak právě s  od-
stupem času bychom měli 

být schopni vyhodnotit ty 
události, které pokud na ně 
zapomeneme, by se mohly 
opakovat,“ uvedl náměstek 
primátora Jiří Rozehnal. 

 -jg-

V Prostějově přibylo dalších 12 kamenů zmizelých

1. náměstek primátora Jiří Pospíšil s vnučkami  
Jana Mládka při ukládání Kamenů zmizelých

Kameny uložil za své prarodiče Vladimír Seliger, syn 
Bedřicha Seligera, který bojoval ve Svobodově armádě

Ukládání se účastnil za město Prostějov mimo jiné náměstek primátora Jiří Rozehnal. Pozvání přijal i izraelský velvyslanec Daniel Meron nebo 
poradkyně ministra zahraničí Michaela Marksová-Tominová 

primátor František Jura přijal vnučku Jana Mládka Danuši Tichou.

Kameny zmizelých byly uloženy také za rodinu někdejšího 
prostějovského radního Roberta Sonnenmarka.
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Prvního září 2021 se do-
stane RG a  ZŠ města Pros-
tějova velké pocty. Ke svému 
dosavadnímu názvu totiž 
připojí jméno slavného ro-
dáka a současně světově pro-
slulého českého vědce a  vy-
nálezce Otto Wichterleho. 
Je více než příznačné, že pří-
rodovědně zaměřené reálné 
gymnázium ponese spolu 
se základní školou jméno 
tohoto geniálního chemika, 
světově proslulého objevi-
tele silonu a  gelových kon-
taktních čoček, za jejichž 
vynález byl nominován na 
Nobelovu cenu. Jak už to tak 
chodí, tato cena je proslulá 
zejména jmény těch, kteří ji 
sice nikdy nezískali, ale je-
jichž práce byla pro lidstvo 
nenahraditelnou.

Je zajímavé, že Otto Wich-
terle původně ani chemii 
nehodlal studovat. Zajímal 
se o  matematiku, a  tudíž si 
ke studiu vybral strojírenství. 
Díky příteli Součkovi, který 
mu tento obor nakonec vy-
mluvil, se nakonec rozhodl 
(na jeho doporučení) pro 
studium chemie. A  to byla 
výhra! Prostředí chemické 
fakulty bylo velmi nakloněno 
samostatné vědecké práci stu-
dentů, což mladého budou-
cího vědce nesporně lákalo. 
Vystudoval tedy Fakultu che-

micko-technologického in-
ženýrství ČVUT, jeho diplo-
movou práci vedl významný 
chemik Emil Votoček. Inže-
nýrskou státní zkoušku složil 
Otto Wichterle v  r. 1935, po 
roce pak získal doktorát tech-
nických věd a poté byl až do 
uzavření vysokých škol na-
cisty zastupujícím asistentem. 
I  v  této etapě života sehrál 
významnou roli v jeho vědec-
ké orientaci již výše zmíně-
ný Emil Votoček. Wichterle 
se totiž po jeho doporučení 
zaměřil na biochemii na lé-
kařské fakultě. Studoval tedy 
medicínu, v  jejímž dokon-
čení mu zabránilo pouze 
stanovení termínu poslední 
zkoušky, což bylo právě po již 
výše zmíněném 17. listopadu 
1939.

Pak ho již provázela něja-
ký čas smůla ve vědeckých 

postech, a  to kvůli totalit-
ním režimům. Tak kupří-
kladu když v  r. 1941 vyvi-
nul ve výzkumném ústavu 
firmy Baťa postup spřádání 
polyamidové příze, byl vý-
zkum před okupanty utajo-
ván, takže k  výrobě silonu, 
jak byl později obchodně 
nazván, došlo až po deseti 
letech.

Když se po válce vrátil na 
fakultu, ze které se posléze 
stala samostatná Vysoká škola 
chemicko-technologická, pů-
sobil na ní Wichterle jako dě-
kan Fakulty organické tech-
nologie. V r. 1958 však musel 
fakultu opustit. Tehdy mu ale 
poskytla azyl Československá 
akademie věd. Posléze se stal 
ředitelem nově vzniklého 
Ústavu makromolekulární 
chemie ČSAV.

V  době politického uvol-
nění v  r. 1968 byl Wichterle 
zvolen předsedou přípravné-
ho výboru Svazu vědeckých 
pracovníků, stal se poslancem 
České národní rady a  po fe-
deralizaci ČSSR poslancem 
Sněmovny národů Federální-
ho shromáždění. V  prosinci 
1969 byl jako signatář „2000 
slov“ odvolán z funkce ředite-
le ÚMCH.

Satisfakce se mu však 
dostalo po r. 1989, kdy byl 
Otto Wichterle zvolen prezi-
dentem ČSAV a vedl ji až do 
r. 1993.

Wichterlova práce byla 
úžasná. Stal se autorem více 
než 150 patentů a  vynálezů, 
z  nichž kromě silonu určitě 
připomeňme alespoň kon-
taktní čočky. To už byl členem 
mnoha mezinárodních orga-
nizací, nositelem řady mezi-
národních ocenění a čestným 
doktorem ČVUT, Karlovy 
univerzity i zahraničních uni-
verzit. Jeho práce a  vědecké 
počiny se stanou pro naše 
žáky a studenty nejen příkla-
dem hodným následování, 
ale rovněž motivací ke studiu. 
Pevně věřím, že jméno Otto 
Wichterleho, které škola po-
nese, povede i  naše budoucí 
absolventy k  vědecké práci 
a  snad se někdy z  nějakého 
z  nich zrodí podobný Otto 
Wichterle.

Zveme vás proto k  slav-
nostnímu shromáždění 
k  udělení čestného názvu 
„Reálné gymnázium a  zá-
kladní škola Otto Wichter-
leho, Prostějov“ spojenému 
s  odhalením nového loga 
školy. Vše se uskuteční dne 
1. září 2021 v 10 hodin před 
budovou školy.

PaedDr. Dagmar Havlíková

V tomto měsíci si připo-
mínáme deset let od úmrtí 
našeho rodáka, vynikají-
cího hokejisty, hokejového 
obránce, trojnásobného mi-
stra světa a československé-
ho reprezentanta v  ledním 
hokeji Oldřicha Machače.

Narodil se 18. dubna 1946 
v Prostějově. Bydlel a vyrůs-
tal v domě v Kostelecké uli-
ci č. 3 (na místě domu byla 
později postavena budova 
České pojišťovny).  K hokeji 
jej přivedl o  rok starší bratr 
Miroslav, kterého zpočátku 
doprovázel na zimní stadion 
na hokejové tréninky. Pozdě-
ji si hokej sám vyzkoušel. 

Zpočátku v mládežnickém 
družstvu pod vedením tre-
nérů Toula a Vilímce, potom 
hrál dvě sezony (1963–1965) 
ligovou soutěž v dresu Žele-
záren. Následovala základní 
vojenská služba u  košické 

Dukly pod vedením trenéra 
Ladislava Štemproka. Jeho 
hokejovými vzory a  rádci 
se stali v  Prostějově obrán-
ce Stanislav Bábek a  v  Brně 
František Mašláň. 

Už během vojny se dostal 
do širší nominace reprezen-
tačního družstva a  v  roce 
1967 hrál na mistrovství svě-
ta ve Vídni. Po návratu z Ko-
šic se stal členem prvoligové-
ho týmu ZKL, později Zetor 

Brno (předchůdkyň dnešní 
HC Komety). S modrobílým 
dresem a číslem 6 spojil svoji 
hokejovou dráhu až do roku 
1978. Oddílu napomohl tři-
krát k získání titulu vicemis-
tra ligy. 

Další etapu jeho živo-
ta představovalo působení 
v československém reprezen-
tačním týmu. Vytvořil zde 
legendární dvojici s  Františ-
kem Pospíšilem. Jeho styl do-
plňoval tvrdou, ale férovou 
hrou těla a  razantní střelou 
od modré čáry. Proslavené 
byly jeho bodyčeky prove-
dené vybočením kyčle. První 
medaili – stříbrnou – získal 
už v  roce 1968 na zimních 
olympijských hrách v  Gre-
noblu. Další medaile získal 
na olympiádách v  Sapporu 
(1972, bronz) a  v  Innsbruc-
ku (1976, stříbro). Úspěšné 
bylo také jeho vystoupení na 

Kanadském poháru v  roce 
1976. 

Největším jeho reprezen-
tačním počinem byl trojná-
sobný titul mistra světa z  let 
1972, 1976 a  1977. S  repre-
zentací se rozloučil na mis-
trovství světa v Praze v roce 
1978. V  letech 1978–1982 
hrál v týmu Starbulls Rosen-
heim. Po ukončení hokejové 
činnosti podnikal v potravi-
nářském průmyslu.

V národním týmu celkem 
odehrál 293 zápasů. Za vyni-
kající sportovní výsledky byl 
v  roce 1999 uveden do síně 
slávy Mezinárodní hokejové 
federace IIHL a v roce 2008 
do síně slávy českého hoke-
je. Byl také oceněn v  rámci 
ankety Sportovec Olomouc-
kého kraje v  roce 2004. Za 
jeho zásluhy v oblasti lední-
ho hokeje mu bylo 15. června 
2021 Zastupitelstvem města 

Prostějova schváleno uděle-
ní Ceny města Prostějova in 
memoriam za rok 2020.  
Oldřich Machač sice působil 
a žil v Brně, byl však velkým 
prostějovským patriotem. 
Měl rád svoje rodné město 
a často sem jezdil, za přáteli, 
rodinou, na hokejové zápasy 
či na chatu na Plumlovskou 
přehradu. 

Oldřich Machač zemřel 
po dlouhé a  těžké nemoci 
10. srpna 2011 v  Mostkovi-
cích. Byl pohřben 15. srpna 
2011 za účasti rodiny, přátel, 
spoluhráčů a  sportovních 
příznivců do rodinné hrobky 
v  arkádách prostějovského 
hřbitova.

Byl naší hokejovou legen-
dou, vynikajícím obráncem, 
neúprosným bekem a  záro-
veň nesmírně pracovitým, 
skromným a  férovým člově-
kem. Hana Bartková 

Výročí měsíce

RG a ZŠ města Prostějova ponese od 1. září 2021 
ve svém názvu jméno akademika Otty Wichterleho

Statutární město Prostějov 11

Prostějovské radniční listy  WWW.PROSTEJOV.EU



Kultura, společnost, volný čas

12 Statutární město Prostějov

 WWW.PROSTEJOV.EU Prostějovské radniční listy



Kultura, společnost, volný čas

Rytíři spravedlnosti
Úterý 3/8 • 15:00

krimikomedie • 2020 • Dánsko • 116 min. 
režie: Anders Thomas Jensen

Markus se vrací domů ke své dceři 
poté, co jeho manželka zemřela při 
nehodě vlaku. Zda se, že to byla pouze 
nešťastná shoda náhod, dokud se 
neobjeví matematický geek Otto se 
svými dvěma excentrickými kolegy. 
Otto také cestoval ve zničeném vlaku. 
A je přesvědčený, že za tím někdo 
musel být. Komedie Anderse Thomase 
J e n s e n a  j e  m o d e r n í  b a j k o u 
o solidaritě, náhodnosti vesmíru… 
a, no, o smyslu života. 

Země nomádů
Čtvrtek 12/8 • 15:00

drama • 2020 • USA • 108 min. 
režie: Chloé Zhao

Poté, co v malém městě dojde 
k ekonomickému kolapsu, se Fern 
(Frances McDormand) rozhodne sbalit 
si věci a ve své dodávce se vydat na 
cesty a prozkoumat život za hranicemi 
klasických společenských zvyklostí 
jako novodobý nomád. V Zemi 
nomádů se objevují skuteční nomádi, 
kteří Fern seznamují s tímto novým 
světem a dělají jí společnost při jejích 
cestách po nekonečném americkém 
západě.

Svatý Petr a papežské baziliky 
Říma
Úterý 17/8 • 15:00

umění na plátně • 2016 • Itálie 
90 min. • režie: Luca Viotto

Tentokrát se vypravíme do srdce Říma, 
kde skrze filmové plátno navštívíme 
čtyři papežské baziliky – Lateránskou, 
baziliku Panny Marie Sněžné, baziliku 
svatého Pavla za hradbami a hlavně 
baziliku svatého Petra, která patří mezi 
nejnavštěvovanější místa na světě. 
Po d ro b n ě  s i  t a k  p ro h l é d n e m e  
interiéry těchto majestátních budov, 
které po staletí představují cíl milionů 
lidí z celého světa.

Ještě máme čas
Čtvrtek 26/8 • 15:00

drama • 2020 • Kanada • 112 min.
režie: Viggo Mortensen

Liberální John (Viggo Mortensen) žije 
ve slunné Kalifornii obklopen milující 
rodinou, daleko od provinčních 
hodnot tvrdého a homofobního otce. 
Ve chvíli, kdy se u otce projeví příznaky 
stařecké demence, cítí John povinnost 
překonat křivdy minulosti a postarat se 
o něho. Upřímné drama o odpuštění, 
zodpovědnosti a křehkosti rodinných 
vztahů nám připomene, že říct si to 
nejdůležitější je potřeba včas.

Matky
Úterý 31/8 • 15:00

komedie • 2021 • Česko • 95 min.  
režie: Vojtěch Moravec

Čtyři kamarádky jsou sebevědomé, 
chytré, probírají spolu chlapy a vztahy. 
Sára začala žít ve světě sociálních sítí, 
Hedvika žije tak trochu ve zlaté kleci, 
její manžel workoholik moc doma není, 
a tak není divu, že ji okouzlí mladý 
zpěvák David. Zuzana je po rozchodu 
s Kamilem bez peněz, prostě upra-
covaná a uhoněná matka dvou dětí. 
Zat o  E l i š ka  m á  s k v ě l é h o  k l u k , 
nesnesitelné rodiče, je těhotná a je jí 
špatně úplně ze všeho. Ale hlavně mají 
jedna druhou.

REKONSTRUKCE OKUPACE
Středa 25/8 • 20:00

Filmový klub • 100/80 Kč
dokument • 2021 • Česko • 100 min. 
režie: Jan Šikl

Historická paměť se po třiapadesáti 
letech probouzí z dlouhého spánku a 
začíná rekonstrukce okupace, filmové 
dobrodružství vpravdě archeologické 
povahy. Před časem narazil dokumen-
tarista Jan Šikl na několikahodinový 
materiál zachycující invazi vojsk Varšav-
ské smlouvy do Československa, 
včetně Prostějova. Vzpomínky na 
konkrétní události ožívají a zkoumání 
se postupně mění v reflexi toho, jak se 
historický okamžik otiskl do nás 
samotných.

METRO SENIOR
S R P E N  2 0 2 1
speciální projekce filmů brzy odpoledne
přístupné všem bez omezení věku • za 70 Kč
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Po dlouhé, nucené pauze se žáci 
ZŠ E. Valenty vrátili do školy natěšení 
a plní energie, kterou hned náš žákov-
ský tým vložil do organizace zábavně-
-vzdělávacího odpoledne. 

Ve čtvrtek 17. 6. se na hřišti za ško-
lou rozjelo zábavné odpoledne pro 
všech 7 oddělení naší družiny. Celkem 
tedy asi pro 70 dětí. Cílem nebyla jen 
zábava, ale také rozšířit povědomí žáků 
z  1. stupně o  třídění odpadu. To vše 
na 9 stanovištích, které si všechny děti 
postupně prošly. Z  naučných aktivit: 
paměťová hra OBALY, zábavný pra-
covní list TŘÍDĚNÍ ODPADU, kresle-
ní poslepu, poznávání hmyzu, slalom 
mezi odpady, osmisměrka. Z těch zá-

bavných: překážková dráha či kruhy. 
V cíli pak čekala na všechny děti sladká 
odměna.

Na celém odpoledni se podílelo 15 čle-
nů našeho žákovského týmu, který nově 
vznikl při distanční výuce. Odpoledne se 
velice povedlo a užili si jej jak děti z druži-
ny, tak i členové žákovského týmu na ZŠ 
E. Valenty v Prostějově.  

Z pracovních listů a fotek jsme hned 
následující týden uspořádali výstavu 
„MEZI STROMY“, kterou jsme umístili 
do malého remízku před školou, takže 
se všichni kolemjdoucí mohou nejen 
poučit jak správně třídit odpad, ale také 
z  fotografií zjistit, jak jsou naše děti ze 
žákovského týmu akční. -red-

V sobotu 19. 6. 2021 proběhla již 
po dvaadvacáté regionální soutěž 
ve zpěvu o  HANÁCKÉHO SKŘI-
VANA pro děti od 4 do 15 let v sále 
restaurace U HŘIŠTĚ ve Smržicích 
u Prostějova. Soutěží v jednotlivých 
kategoriích se tentokrát zúčastnilo 
jen 24 soutěžících dětí, ale plně v pěti 
kategoriích a přijeli s nimi jejich ro-
diče nebo doprovod a  sál byl opět 
slušně obsazen.  Soutěžily zde děti 
z  Olomouckého a  Jihomoravského 
kraje, řada dětí i z jiných krajů, kte-
ré se pravidelně soutěží zúčastňují, 
buď nemohla přijet, nebo měli jiné 
povinnosti, což nám i osobně volali 
nebo psali.  

Zákaz zpívaní ve školách – prak-
ticky více jako roční – se také hodně 
projevil, pořadatelé těchto soutěží 
velice zvažovali termíny doslova 
na poslední chvíli. Porota složená 
ze současných nebo dřívějších zpí-
vajících muzikantů ale pochválila 
vystoupení dětí, byla tu pohodová 
atmosféra a přítomní se dobře bavili. 

Velmi příjemné bylo, že soutěž 
přijel podpořit i primátor města Pro-
stějova pan Mgr. František Jura, kte-
rý soutěžící pozdravil, zhlédl několik 
vystoupení a dle jeho slov odjel spo-
kojen. Aby se soutěž ještě více zpo-
pularizovala – vystoupili 2 členové 
poroty a  všem profesionálně zazpí-
vali pěvecky velmi náročné písničky, 
což mělo velký ohlas a pro soutěžící 
další pozitivní motivaci – jak se má 
zpívat.

Každý, kdo zazpíval, si opět mohl 
vybrat jednu ze sedmi druhů kvalitní 
čokolády a pro první tři vítěze v jed-
notlivých kategoriích byla přichystá-
na hodnotná cena. 

 Vítězové jednotlivých kategorií 
pro rok 2021: 

kat. Skřivan 4-7 roků – nejlepší byl 
Mareček Kovář z Hrušky, druhá byla 
Táňa Oplocká z Němčic nad Hanou 
a  třetí místo obsadila Veronika Oš-
lejšková z Dětkovic.  

kat. Skřivan 8-10 roků – 1. místo – 
excelentně - Lucie Sedláčková z Iva-
novic na Hané, 2. místo Julie Vlková 
z Určic a 3. místo Kateřina Dostálová 
z Určic.  

kat. Skřivan 11-12 roků – výbor-
ná úroveň této kategorie – vítězka 
Anna Dostálová z  Určic, 2. mís-
to obsadila Veronika Pospíšilová 
z Myslejovic a 3. místo Ema Proko-
pová z  Určic. Tato kategorie měla 
velký úspěch a  vyrovnané výkony 
soutěžících.  

kategorie  13-15 roků – na prvním 
místě Miroslav Oplocký z  Němčic 
nad Hanou, 2. místo Dominik Majer 
z Hrušky a 3. místo Tereza Kovářová 
z Hrušky. V této kategorii byly opět 
velmi slušné pěvecké výkony.  

Kat. DUA, TRIA – na 1. místě 
DUO Miroslav Oplocký z  Něm-
čic nad Hanou + Tereza Kovářová 
z  Hrušky, na 2. místě TRIO Anna 
Dostálová + Kateřina Dostálová + 
Julie Vlková z Určic a na třetím mís-
tě se umístilo DUO Ema Prokopová 
s Natálií Kratochvílovou.   

CELKOVÉ ZHODNOCE-
NÍ  -  nezaviněná  malá účast dětí 
z  jiných krajů, která vždy zvýšila 
uměleckou úroveň SKŘIVANA, 
protože konkurence vždy vede 
k větší kvalitě, děti si zvykají na vy-
stoupení na veřejnosti a  na soutě-
žení a  spravedlivá porota žádnému 
soutěžícímu nic neodpustí.

Speciální poděkování na vynikají-
cí práci s dětmi v tomto oboru plně 
náleží paní učitelce Lence Literové, 
která nyní pracuje a dělá radost dě-
tem v  ZŠ Určice a  věříme, že tuto 
školu velice dobře reprezentuje.

Do dalšího ročníku si přejeme – 
aby se mohlo opět ve školách nor-
málně zpívat (i  vyučovat), aby opět 
za námi přijely děti z  jiných krajů 
Moravy a aby byli všichni lidé zdraví 
a v pohodě. 

Ing. Bohumil Moudrý 
– ředitel soutěží 

„Valentka“ MEZI STROMY22. ROČNÍK REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE
HANÁCKÝ SKŘIVAN 4-15 LET
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 ŠKOLNÍ BATOHY PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE
 SPORTOVNÍ BATOHY
 CESTOVNÍ TAŠKY
 DÁMSKÉ I PÁNSKÉ KABELKY A PENĚŽENKY
 SPORTOVNÍ MÍČE

PODNIKOVÁ PRODEJNA, Západní 1/75, Prostějov PODNIKOVÁ PRODEJNA, Západní 1/75, Prostějov 
TEL. 582 314 386  Po - Pá 9.00 - 17.00 TEL. 582 314 386  Po - Pá 9.00 - 17.00 

Platí od  1. 8. 2021 do 31. 8. 2021Platí od  1. 8. 2021 do 31. 8. 2021

PRÁZDNINOVÁPRÁZDNINOVÁ 

SLEVA 25% SLEVA 25% 
NA VEŠKERÝ SORTIMENTNA VEŠKERÝ SORTIMENT

TĚŠÍME SE NA VÁSTĚŠÍME SE NA VÁS
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Městské divadlo nabízí po celou dobu prázdnin komen-
tované prohlídky Národního domu, zaměřené na archi-
tekturu a na zajímavosti divadelního zákulisí. 

Komentovaná prohlídka je zdarma, trvá 60 minut.
Termín prohlídky je nutné předem domluvit, telefonujte 

nebo pište na e-mail.
telefon: 582 329 600/601/602 nebo 732 210 822
e-mail: info@divadloprostejov.cz
Bezbariérový přístup je pouze do přízemí divadelního 

sálu, další části budovy bezbariérové nejsou.
  Těšíme se na shledanou. 

Městské divadlo v Prostě-
jově využije celou svou ka-
pacitu sálu až koncem léta. 
Dluží publiku odehrát před-
stavení hned za dvě sezóny 
(sezónu 2019/2020 a  sezó-
nu 2021 leden–červen).  Na 
webových stránkách divadla 
je přichystán přehledný se-
znam náhradních termínů 
a  titulů ve všech skupinách 
předplatného. 

Nejdříve se dočkají své 
slibované pohádky děti. Ně-
kolikrát přeložené předsta-
vení VODNÍK ČESÍLKO 
divadla Scéna Zlín má svůj 
termín již v neděli 29. srpna. 

Permanentku si nachystají 
předplatitelé Čtyřlístku, ale 
doprodejové vstupenky jsou 
ještě ke koupi v  pokladně 
divadla.

Malá či velká inscenace 
pro děti je do konce kalen-
dářního roku připravena na 
každý měsíc.

 V září se v rámci Prostě-
jovských hodových slavností 
pochlubí s novinkou Divadlo 
Plyšového Medvídka, kte-
ré uvede detektivní příběh 
ZÁHADA DĚDEČKOVA 
DVORKU. A  ze Slováckého 
divadla  Uherské Hradiště 
přijede pohádková gangster-

ka pro celou rodinu LICHO-
ŽROUTI. V  říjnu  vykolejí 
mašinka z  ostravského Di-
vadla loutek a  přiveze PO-
HÁDKY O  MAŠINKÁCH. 
V listopadu se poradujeme se 
sokolskými bratry Čeňkem 
a  Břéťou v  klauniádě Diva-
dla Bolka Polívky LETEM 
SOKOLÍM. A prosinec bude 
patřit jednomu z  nejúspěš-
nějších divadel pro děti u nás 
– Divadlu Drak z  Hradce 
Králové. V příběhu o naroze-
ní Ježíška VYŠLA HVĚZDA 
NAD BETLÉMEM zazní 
známé i méně známé vánoč-
ní písně.  -hašpry-

Zážitek z  divadelní-
ho představení je radost. 
A radost posiluje imunitu. 
Městské divadlo v  Prostě-
jově chce pomáhat v léčeb-
ném procesu prostějovské 
veřejnosti, a  tak ordinuje 
svému publiku přes třicet 
divadelních inscenací.

Naprosto výjimečné di-
vadelní kusy čekají nejen na 
předplatitele abonentních 
skupin Městského divadla 
v  Prostějově, ale i  na divá-
ky, kteří předplatné nemají. 
Podzimní sezóna bude plná 
výrazných hereckých osob-
ností. Prostějovští diváci 
se mohou těšit na Milana 
Kňažka, Jana Révaie, Ma-

touše Rumla, Martina Hof-
manna, Milana Šteindlera, 
Adriana Jastrabana, Ivu Paz-
derkovou, Martinu Rando-
vou, Janu Paulovou a mnohé 
další. Komedie nebo insce-
nace vycházející z filmových 
i  knižních bestsellerů přive-
zou oblastní divadelní sou-
bory z  Pardubic, Šumperku, 
Hradce Králové a  Příbrami 
i pražské a brněnské soubory 
– Divadlo pod Palmovkou, 
Divadelní spolek Kašpar, 
Divadlo Na Jezerce, Divadlo 
Bolka Polívky a  Městské di-
vadlo Brno. 

I  nabídka KONCERTŮ 
bude mimořádná. Klavírista 
IVO KAHÁNEK je držite-

lem Ceny Anděl 2019 v ka-
tegorii klasická hudba a řady 
dalších. Houslový virtuóz 
JAROSLAV SVĚCENÝ se 
vrací do Prostějova s  pro-
jektem NEJEN ŠANSON 
V  GALA. MORAVSKÁ 
FILHARMONIE OLO-
MOUC ve svém SLAV-
NOSTNÍM KONCERTU 
zahraje slavné melodie z čes-
koslovenských filmů. Kytari-
sta MICHAL SVOBODA 
a  mezzosopranistka RAD-
KA RUBEŠOVÁ představí 
koncertní pořad s  názvem 
LA BÚSQUEDA „HLEDÁ-
NÍ“. Závěr roku bude patřit 
nejslavnější prostějovské 
klezmerové kapele LÉTA-

JÍCÍ RABÍN, která oslaví 
20 let od prvních kroků na 
prknech jeviště v Městském 
divadle v Prostějově. 

Neodehraných před-
stavení je opravdu hodně. 
Prodlužuje se sezóna 2019 
– 2020 i  sezóna 2021 leden 
– červen. Skládání insce-
nací do abonentních sku-
pin je velká alchymie. Idea 
je vybrat termíny tak, aby 
předplatitel měl inscenace 
rozložené v čase. Ne vždy se 
tato snaha daří naplnit. Po-
dařilo se však zajistit téměř 
všechny náhradní termíny, 
a  tak si abonent může na 
webových stránkách Měst-
ského divadla termíny zjistit 

a  návštěvu divadla pečlivě 
naplánovat. Velkým pomoc-
níkem může být newsletter 
divadla. Po jeho přihlášení 
bude divák pravidelně do-
stávat program divadla a ak-
tuální informace.

Prostějovské publikum se již 
dlouho těší na slavnostní chvíli 
spojenou s  návštěvou divadla. 
Vždyť smyslem návštěvy diva-
dla je i setkávání. A setkání v se-
cesní nádheře, která je od loň-
ské zimy ještě krásnější o nově 
vsazenou vitráž ve vestibulu, je 
zážitek přímo dokonalý.

Veškeré informace je mož-
né vyhledat také na webu: 
www.divadloprostejov.cz. 
 -red-

Podzim v divadle bude velkolepý

Rok Jana Kotěry – prázdninové 
komentované prohlídky

Národního domu

MĚSTSKÉ DIVADLO V PROSTĚJOVĚ ROZJÍŽDÍ 
PŘERUŠENÍ DIVADELNÍCH SEZÓN 

2019/2020 A 2021(LEDEN–ČERVEN) 
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Město Prostějov v  průbě-
hu letošního dubna provedlo 
online dotazníkové šetření 
v souvislosti s připravovanou 
urbanisticko-krajinářskou 
soutěží „Revitalizace lokality 
bývalých jezdeckých kasáren 
v  Prostějově“. Předmětem 
soutěže je úprava areálu jez-
deckých kasáren a jeho blíz-
kého okolí.

Cílem zmíněného průzkumu 
bylo zmapovat názory obyvatel. 
Anketa se zaměřovala na stáva-
jící problémy a  přání ohledně 
budoucnosti tohoto areálu. 
Dotazovaní byli převážně v pro-
duktivním věku, celkový počet 
respondentů byl 1090. Téměř 
všichni dotazování lokalitu jez-
deckých kasáren znají (85  %). 
Díky tomu můžeme anketu 
považovat za velmi podnětnou. 

Téměř 90 % obyvatel není 
spokojeno se stavem řešené 
lokality, jako největší problém 
areálu spatřují v  jeho nevy-

užívání. Mezi další problémy 
bylo uvedeno nedodržování 
čistoty a pořádku, pocity nebez-
pečí spojené s  nedostatečným 
osvětlením, nevhodným chová-
ním spoluobčanů a nemožností 
územím projít.

Ohledně budoucnosti areá lu 
mají dotazovaní jasnou před-
stavu. Z  dotazníku vyplývá, že 
obyvatelé touží po různorodém 

parku, kde si své místo najdou 
všechny věkové skupiny. Nej-
častější názorem na využití areá-
lu je vytvoření klidové zóny pro 
odpočinek (68 %). Zároveň by 
velká část uvítala prostor pro ak-
tivní trávení času (45 %) a tře-
tina dotazovaných by uvítala 
místo pro setkávání s možností 
kulturního a  umělecké využití 
(32 %). 

Z  dotazníkového šetření 
dále vyplynulo, že velké části 
respondentů chybí v  centru 
města zeleň. Dotazovaní si 
konkrétně v místě nejvíce přejí 
výsadbu vzrostlých stromů, la-
vičky a odpadkové koše, vodní 
prvky, dětské hřiště a  sporto-
viště. 38 % dotázaných by také 
uvítalo rozšíření botanické za-
hrady.

Početné skupině responden-
tů záleží na životním prostředí, 
vyžadují používání více ekolo-
gických přístupů v oblasti zaklá-
dání a údržby zeleně města. Do-
tazovaní dále touží po  dalším 
sportovním a kulturním využití 
ve městě.

Lidé se nejvíce obávají podoby 
výstavby nových budov, kon-
troverzním tématem je pro ně-
které dotazované také demolice 
hlavní budovy jezdeckých kasá-
ren. Jako negativní dále obyvatelé 
vnímají přítomnost pavlačového 
domu se sociálními byty. 

Všem respondentům, kteří 
byli součástí tohoto dotazníko-
vého šetření, děkujeme za vyjá-
dření názoru, který bude sou-
částí podkladů k  připravované 
architektonické soutěži. Vážíme 
si vašeho zájmu o okolí. Podrob-
né výsledky anonymního do-
tazníku bude možné zhlédnout 
na https://prostejov.pincity.cz .
 -ori-

Výsledky dotazníkového šetření – Revitalizace 
areálu bývalých jezdeckých kasáren 

Jezdecká kasárna - foto z roku 2012
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Prázdninové akce v knihovně pro děti
Oblíbené prázdninové 

akce pro děti a  jejich rodiče 
se po roční přestávce opět 
vrací! Dochází vám nápady, 
jak v pracovních dnech zaba-
vit vaše ratolesti? Nasměrujte 
děti do knihovny nebo přijď-
te s  nimi. V  pondělky, středy 
a  čtvrtky je totiž na oddělení 
pro děti a  mládež o  zábavu 
postaráno! Na začátku týdne 
je třeba pořádně nastartovat 

mozkové závity. Proto kaž-
dé prázdninové pondělí v  11 
hodin začne soutěž v  luštění 
hádanek, křížovek a kvízů. Ze 
správných odpovědí pak vylo-
sujeme výherce, který dosta-
ne čerstvou pizzu od pizzerie 
Pohoda. 

Ve středu se u  nás pobaví 
nejen děti, ale i rodiče. Přijďte si 
zahrát deskové hry a užít si spo-
lečnou zábavu. Čeká vás pestrý 

mix her různého druhu. Ať už 
máte malé, nebo větší děti, pro 
všechny se najde ta pravá hra. 
Nemusíte se bát zdlouhavého 
studování pravidel. Vybranou 
deskovku vám knihovnice 
ráda představí, vysvětlí pravidla 
a  pomůže s  první hrou. Ty, 
které se vám zalíbí, si můžete 
poté kdykoliv zahrát i při běžné 
návštěvě knihovny. Pro čtenáře 
zde máme celoročně k dispozi-
ci 65 deskových her a nabídku 
pravidelně rozšiřujeme.

A  co na vás čeká v  prázd-
ninové čtvrtky? Přece Tvořivá 
dílna. Každé letní čtvrteční 
dopoledne budeme společně 

vyrábět dárečky, upomínkové 
předměty a  další drobnosti 
z  papíru a  přírodních 
materiálů. Tvořivá dílna je 
vhodná nejen pro větší děti, ale 
i pro předškoláky. 

Novinkou na oddělení pro 
děti a  mládež je knižní bazar. 
Můžete si zde zdarma vybrat 
knížky pro děti nebo si koupit 
za pouhé dvě koruny dětské 
knihy vyřazené z  knihovního 
fondu. Máte doma knihy, kte-
rým vaše děti už odrostly? Při-
neste je do našeho bazaru na 
výměnu a třeba si vyberete jiné.

Letní počasí může být jako 
na houpačce, ale v  knihovně 

je příjemně vždycky. U nás se 
schováte nejen před horkem 
a deštěm, ale hlavně před nu-
dou. Můžete se tu pohodlně 
schoulit do ušáku a  začíst do 
knihy nebo časopisu. Zahrát si 
výše zmíněné deskovky, najít 
si nové čtení v knižním baza-
ru, popovídat si s  kamarády 
a  vybrat čtení na dovolenou 
či jen tak na doma. Prázdni-
nové akce jsou určeny nejen 
pro čtenáře knihovny, ale i pro 
návštěvníky z  řad veřejnosti. 
Přijďte se k nám podívat a užít 
si kvalitně strávený čas. Těší-
me se na vás vždy od 9 do 17 h 
(po, st, čt, pá).  -red-
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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

HLAVNÍ BUDOVA, 
nám. T. G. Masaryka 2

Úvodní slovo ředitelky
Vážení čtenáři, prvním prázdninovým 
dnem pro mě nastala v profesní karié-
ře zásadní změna. Po sedmnácti letech 
působení ve Vlastivědném muzeu v Olo-
mouci jako kurátorka národopisných 
sbírek přicházím do Muzea a galerie 
v Prostějově s velkou ambicí tuto kul-
turní instituci zviditelnit. Vnímám jako 
velkou výhodu, když člověk přichází tak-
zvaně zvenčí: Je plný nadšení, elánu, má 
potřebnou dávku naivity. Neznáte slovo 
nejde, neexistuje. Proto věřím v potenci-
ál oživení především budovy staré radni-
ce, ale i objektu hvězdárny či domku Petra Bezruče v Kostelci 
na Hané. Bude třeba mnoho věci změnit, aby následná promě-
na mohla zhodnotit i celkový veřejný prostor kolem zmíněných 
budov. Chci, aby Prostějov byl na jediné muzeum ve městě hrdý. 
V souvislosti s novým plánem výstav a stálých expozic na příští 
roky bude nutné zaměřit se mimo jiné především na edukační 
programy a vyladit je tak, aby oslovily širokou veřejnost. Muze-
um by mělo být přístupné tvůrčím dílnám nebo i příměstským 
táborům. Proto bude důležité vybudovat pro nové aktivity záze-
mí. V tomto smyslu se velice těším na spolupráci právě s Měs-
tem Prostějov a dalšími subjekty, jejichž pomoc a podpora bude 
pro úspěšné fungování potřebná. Startování bude delší, velká 
dávka trpělivosti bude nutná, protože bohužel nejsme v pohád-
ce, kde bychom otočili kouzelným prstenem… Plánované vize 
by ovšem měly splnit očekávání.

Mgr. Veronika Hrbáčková

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

Už jen do 29. srpna máte možnost navštívit tuto výstavu, pro-
hlédnout si můžete předměty s živočišnými a florálními motivy 
ze sbírek muzea, které zatím ještě nebyly vystaveny. A co napří-
klad stojí za pozornost?

Víte, který malíř, grafik a ilustrátor je mezi 
sběrateli jedním z nejvyhledávanějších 
českých umělců moderního umění? 
Pokud tipujete Václava Špálu, děláte 
dobře! Motivy v jeho malbách se střídají 
od žen po krajiny a zátiší. Po roce 1930 
se uchýlil k malbě kytic a zátiší. Z tohoto 
období pochází i obraz z prostějovského 
muzea, který je na výstavě aktuálně 
k vidění. 

Výstava nabízí i zajímavé nástolní hodi-
ny se dvěma ciferníky. Jeden ukazuje čas 
a druhý je astrolábem. Na skříňce 

je želva, která jako symbol spoje-
ní nebes a země nese na zádech 
glóbus. Výrobcem hodin je B. Ree-
mer, Berlin 1882.

Při pohledu do archeologické vit-
ríny s kolekcí krásně zdobených 
zvoncovitých pohárů pak můžete 
stát před hádankou, proč byl ten-
to unikátní nález z archeologické-
ho výzkumu, který se v roce 2015 
uskutečnil v Brodku u Prostějova, 
zařazen do výstavy, jejíž mottem 
je flóra a fauna. Vysvětlení je však 
jednoduché. Poháry připomínají-
cí zvon, pálené do cihlové barvy, 
byly vyráběny přibližně od 2. po-
loviny 3. tisíciletí před Kr. do začátku 2. tisíciletí před Kr. V tomto 
období nebyl ještě zvon znám, a proto je velmi pravděpodobné, 
že se naši předci inspirovali v přírodě a tento tvar „okoukali“ 
u lučního zvonku. 

PrázDNiNOVé kreATiVNÍ ODPOLeDNe: 
FLOrA A FAUNA 

Motiv flory a fauny bude tématem kreativního odpoledne. 
Společně budeme malovat, stříhat, lepit, obkreslovat vše možné, 
co kolem sebe uvidíme. Inspirací nám budou právě předměty 
na výstavě. Akce je určená pro širokou veřejnost, především 
však pro rodiče s dětmi.

TERMÍN: 10. 8. 2021, od 14 do 17 hodin

CENA: 50 Kč na osobu, doprovod s dítětem zdarma

MÍSTO KONÁNÍ: Hl. budova Muzea a galerie v Prostějově, 
nám. T. G. Masaryka 2

Účastníkům doporučujeme, objednat se na akci předem a to 
buď na pokladně muzea osobně, nebo e-mailem či telefonem. 
Z důvodu vládních nařízení je počet míst na akci omezen. 
Kontakt: e-mail: pokladnatgm@muzeumpv.cz, tel.: 582 344 990. 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. Foto: archiv MGP

Foto: archiv MGP

Foto: archiv MGP

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

KAMILA HÁJKOVÁ - DOPOSUD
do 29. 8. 2021 

Průřez tvorbou mladé talentované malířky pocházející z Jesení-
ků 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 techni-
kou nanášení barev v silných vrstvách špachtlí. V kolekci 38 ob-
razů je častým dominantním prvkem žena ve svých proměnách. 

ČERVENÝ DOMEK PETRA BEZRUČE
Bezručova 153, Kostelec na Hané

U příležitosti výročí narození Petra Bezruče se v Červeném 
domku v Kostelci na Hané uskuteční akce nazvaná Posezení 
u Bezruče. Její druhý ročník se plánuje na začátek září 
a příchozí se mohou těšit na komentovanou prohlídku, která 
bude zakončená besedou nad životem tohoto básníka. K vidění 
budou i vybrané písemnosti a tisky se vztahem k osobě „starého 
Ještěra.“ 

Kromě toho už od začátku prázdnin čeká na návštěvníky Čer-
veného domku novinka v podobě veřejné knihovničky, najdou 
ji hned při vstupu. Ve dvou přízemních místnostech domu se 
mohou seznámit s životem a dílem básníka, ale také si prohléd-
nout pokoj v takové podobě, jak jej Petr Bezruč obýval. Nechybí 
ani dokumenty s básníkovými osobními věcmi. Pro zájemce jsou 
k dispozici také turistické známky a další propagační materiály. 

Otevírací doba během prázdnin: 
Každý den, kromě pondělí, od 10 do 13 a od 14 do 18 hodin 

Vstupné: 20/10 Kč

FENOMÉN SAUDEK
do 5. 9. 2021

Už jen měsíc mohou příznivci fotografa Jana Saudka obdivovat 
neorealistické snímky plné hříchu, neřesti, slasti a ženských těl. 
Zcela výjimečné na scéně světové fotografie jsou k vidění na vý-
stavě nazvané Fenomén Saudek. 

Zavrhovaný, ale oceňovaný, pobuřující, ale obdivovaný. Džentl-
men a pro někoho možná překvapivě jemný a dvorný muž. To je 

Jan Saudek. V našem městě se představuje poprvé ve spolupráci 
Muzea a galerie v Prostějově a Galerie umění Prostějov. Velmi 
kvalitní kolekce, na kterou lákají  výstavní sály ve Špalíčku ještě 
celý srpen a několik prvních zářijových dnů, zahrnuje kultovní 
snímky z 60. a 70  let až po tvorbu loňského roku. Roku, kdy Jan 
Saudek oslavil 85. narozeniny, a poprvé se objevuje konkurenč-
ní litografie Marie v symbolickém nákladu 85 kusů. V současné 
době má umělec v ruce častěji štětec, barvy a plátno, než foto-
grafický aparát.

O tom, že o rozsáhlou přehlídku černobílých, sépiových i ba-
revných fotografií doplněných několika obrazy a také snímky 
prostějovských tvůrců je mezi milovníky umění zájem, svědčí 
skutečnost, že za necelý měsíc výstavu již vidělo více než 700 
návštěvníků, kteří zavítali do Špalíčku z našeho města a blízkého 
okolí, ale také přijeli z různých koutů republiky. 

Plné vstupné je 80 Kč, snížené 40 Kč. Na místě je možné zakou-
pit katalog, plakáty či pohlednice, po dohodě s autorem také 
originály fotografií. Srdečně Vás a Vaše přátele zveme na tuto 
jedinečnou podívanou.  

Foto: archiv MGP

Foto: archiv MGP

Foto: archiv MGP
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hvězdárna

Srpen v doprovodu velkých planet
Letošní srpnová noční obloha nám nabídne výhled na dvě největší planety Sluneční soustavy – Jupiter a Saturn. Jasně 
zářící objekty v souhvězdí Kozoroha na první pohled zaujmou nejen svou jasností, ale také tím, že na rozdíl od ostatních 
hvězd neblikají.  Pohyb vzduchu v naší atmosféře způsobuje, že paprsky bodových zdrojů světla nepatrně mění směr 
a lámou se.  Vzdálené hvězdy jsou pro nás bodovými zdroji, kdežto planety jsou blíže a již menším dalekohledem 
uvidíme, že se nejedná o bod, nýbrž plochu. Proto planety na obloze blikají mnohem méně než hvězdy. 

Jupiter vzhledem ke své hmotnosti vytváří tak silné gravitační 
pole, že byste se na něm cítili 2,5x těžší než zde na Zemi. Tedy 
člověk s hmotností 60 kg, by se na Jupiteru cítil, jako by měl 
150 kg. Problém je však v tom, že byste si na Jupiter nemohli 
stoupnout. Nemá totiž pevný povrch, řadí se do plynných 
planet. Zajímavostí, které si můžeme na Jupiteru všimnout, 
je bouře, která je v průměru větší než celá planeta Země. 
Říká se jí Velká rudá skvrna, větry v ní dosahují rychlostí 
přes 400 kilometrů za hodinu a trvá už více než 300 let. 
V dalekohledu na naší hvězdárně je dobře pozorovatelná 
stejně jako Jupiterovy čtyři největší měsíce – Ganymedes, 
Callisto, Io a Europa. 

Saturn nás v dalekohledu zaujme nejprve svým prstencem. Ale pozor, prstence má i Jupiter a dokonce i Uran a Neptun. 
Co však činí Saturnův prstenec tak viditelným je fakt, že je tvořen z velké části z vodního ledu, který odráží hodně světla. 
Kromě prstence lze v dalekohledu spatřit i Saturnův největší měsíc Titan. Je to jediný měsíc s hustou atmosférou a kromě 
Země také jediný objekt ve Sluneční soustavě se stálými kapalnými strukturami na povrchu. Zmíněnými strukturami 
jsou moře a jezera tvořená vesměs z metanu, jenž na Titanu tvoří koloběh podobně jako voda na Zemi.

Kromě pravidelných večerních pozorování, pozorování Slunce a středečních pohádek pro děti se můžete těšit také 
na přednášku, která se uskuteční v den maximální intenzity meteorického roje Perseidy, tedy ve čtvrtek 12. 8. 
od 18:00. Zhostí se jí Mgr. Petr Gadas, Ph.D. z Masarykovy univerzity a bude mluvit právě o meteorech, meteoroidech 
a meteoritech. 

Druhá polovina srpna se pak opět ponese v duchu oslav, naše hvězdárna si totiž letos připomíná už 60. výročí své 
existence. V sobotu 21. srpna rozsvítí Kolářovy sady dva zhruba čtyřmetrové modely Měsíce a planety Země zapůjčené 
z Hvězdárny a planetária v Brně a těšit se můžete i na večerní promítání, které připravujeme ve spolupráci s kinem 
Metro70. Zapojili jsme se také do Street art festivalu, kdy jednu z venkovních zdí hvězdárny ozdobí mural, neboli 
velkoplošná malba na stěnu. Akce je zdarma a všechny aktuality budou uvedeny na našich webových stránkách 
i sociálních sítích.

Těšíme se na Vás

28 Statutární město Prostějov

 WWW.PROSTEJOV.EU Prostějovské radniční listy



Kultura, společnost, volný čas

• Markéta Rychlíková
• Karolína Francová
• Jakub Bouda
• Alžběta Krejčí
• Julie Wasserburgerová
• Anita Moldová
• Sébastien Slouka
• Marie Rutarová

• Eliška Obrová
• Šimon Kluka
• Elen Hladišová 
• Eduard Možný
• David Dosedla
• Dominik Dosedla
• Karel Pospíšil
• Tadeáš Macík

• Anna Všetičková
• Julie Vysloužilová
• Kateřina Hélová
• Tomáš Langer
• Mia Reková
• Tereza Slováčková 
• Anežka Šimonová
• Diana Kubíková

• Malvína Čudová
• Eduard Krmíček
• Jan Krystek
• Stella Julinková
• Emma Sedlářová
• Jan Tomáštík
• Zoey Kyriaki  

Konstantinou 

• Matěj Nevrla 
• Adrián Kolář
• Jaromír Navrátil
• Josef Chudáček
• Justýna Zacpalová
• Šimon Vychodil
• Izabela Nečacká

NOVÍ OBČÁNCI NOVÍ OBČÁNCI města Prostějovaměsta Prostějova
Vítání dětí ze dne 24. 6. 2021

Před 125 lety zemřel jeden 
z  méně známých prostějov-
ských rodáků, vídeňský malíř 
Eugen Felix. O  jeho osobním 
životě víme vcelku málo. Naro-
dil se jako druhé dítě Samuela 
Ehrenstamma a  jeho manželky 
Karoliny Reitlinger. Starší sestra 
Leontina se narodila v  dubnu 
1834 v  bytě v  areálu továrny 
na sukno v  ulici Újezd. Pod-
nik vybudoval Samuelův otec 
Feith Ehrenstamm a  díky své 
prestiži, stykům a  nezbytnosti 
pro rakouskou armádu a  stát 
získal navzdory dobovým zá-
kazům povolení bydlet zde, 
a  tudíž mimo židovské ghetto. 
Narodili se tam dokonce někteří 
z jeho dětí a vnoučat. Po otcově 
smrti přešlo v lednu 1828 továr-
ní oprávnění na syny Jakoba, 
Adolfa a Samuela. Uzavřeli hned 
následujícího roku smlouvu na 
zásobování olomoucké vojenské 
pevnosti moukou a  chlebem. 
Měli dokonce v Olomouci v le-
tech 1829–1831 pronajatý byt 
v domě č. 42, kde sídlil jejich ob-
chodní zástupce. V prostějovské 
továrně zřídili novou přádelnu 
a  tkalcovnu na vojenské houně 
a přikrývky. Nedlouho po otco-
vě smrti však došlo roku 1833 

k  vyhlášení konkursu, za jehož 
důvod bratři uváděli rozsáhlé 
spekulace a nepřízeň dobových 
poměrů. Skutečnou příčinu 
však bylo potřeba hledat jinde. 
Podnik se ocitl v  úpadku kvůli 
špatnému hospodaření a utráce-
ní nashromážděného majetku. 
Bohatých dědiců se po otcově 
smrti zmocnila bezpříkladná 
nádherymilovnost, marnivost 
a marnotratnost, které po pou-
hých šesti letech vedly k úpadku. 
V průběhu konkursu, který trval 
až do roku 1856, se objevovaly 
nesrovnalosti. Bratři Ehrensta-
mmovi se dopustili dokonce 
podvodu, aby se dostali k peně-
zům. Uprchli do Uher, bylo po 
nich vyhlášeno pátrání. Brzy byli 
dopadeni a v květnu 1840 dopra-
veni z  trenčínského komisařství 
k  rakouskému c. k. kriminální-
mu soudu v  Brně. Po mnoha 
letech bylo vyšetřování vedené 
brněnským trestním soudem 
se Samuelem Ehrenstammem 
pro spoluúčast za zne užití funk-
ce prohlášeno za zrušené kvůli 
nedostatku právních důkazů, 
zatímco Jakob Ehrenstamm byl 
potrestán za trestné činy pod-
vodu sedmi lety těžkého žaláře. 
Rozsudek vyhlásil soud v  Brně 

14. března 1845. Další obvině-
ný bratr Adolf už v květnu 1835 
ve vězení v  Plumlově spáchal 
sebevraždu. Jiné zdroje uvádějí 
i Samuelovo odsouzení k trestu 
v káznici v trvání šesti let. Jakob 
strávil 12 hodin na pranýři jako 
poslední, který byl této potupě 
v Rakousku vystaven před jejím 
zrušením. Celá rozsáhlá rodina 
přišla úplně na mizinu. Roku 
1852 se Samuel vystěhoval do 
Uher.

Samuelův mladší potomek 
přišel podle matriky na svět 
26.  dubna 1835 v  Prostějově 
v domě č. 22 – dnes s č. 20, v Upr-
kově ulici. Pojmenovali ho po už 
zesnulém dědovi Feith. O  jeho 
dětství nevíme žádné podrob-
nosti. Rodina snad díky matči-
ně rodině přesídlila do Vídně 
a patrně nijak nestrádala, pokud 
se syn mohl věnovat výtvarnému 
umění. Feith s pozdějším pseu-
donymem Eugen Felix studoval 
ve Vídni u  Ferdinanda Georga 
Waldmüllera, pokračoval pak 
v  Paříži, kde pracoval v  atelié-
ru Léona Cognieta. Po velkých 
studijních cestách se roku 1868 
vrátil zpět do Vídně. Zpočátku 
se zaměřoval na kostelní malby 
a žánrové obrazy (např. Der ers-

te Freund im Belvedere zu Wien, 
Das Maleratelier, Die kleinen 
Gratulanten, Der Falkenier – Der 
Falkner). Později se úspěšně vě-
noval mytologickým námětům 
(Die Bacchantinnen). Bydlel 
na Kahlenbergu, kde měl nád-
hernou pseudorenesanční vilu. 
Vlastní rodinu patrně neměl, 
jeho sestra Leontina provdaná 
za Morize Maurice Birnstingla 
měla dceru Marguerite Cathe-
rine, provdanou za Liepmana 
(Louise) Dusseldorpa. Byla za-
vražděna roku 1942 v Osvětimi.

Eugen Felix zemřel v úterý od-
poledne 21. srpna 1906 v sanato-
riu Fürth. V  nekrologu v  mni-
chovských Allgemeine Zeitung 
v srpnu 1906 se psalo, že jeho ta-
lent měl velmi zvláštní flexibilitu 
a pružnost, schopnost asimilovat 
se. Tento živý, temperamentní 
umělec měl naléhavé vnitřní 
poslání pro umění. Ve své době 
byl jedním z nejvíce zaneprázd-
něných lidí ve Vídni, a  to jako 
malíř i jako organizátor slavností, 
jako muž společnosti a  druž-
stva, jehož správním radou se 
stal díky svému organizačnímu 
talentu opakovaně a s nepopira-
telným úspěchem. Felix uspo-
řádal např. výstavu k 50. výročí 

císaře Františka Josefa na trůně 
roku 1898. Býval zástupcem 
družstva na zahraničních akcích 
jako rakouský výstavní komisař 
a  porotce – mimo jiné na vý-
stavě v  Berlíně. Získal spoustu 
medailí, které rád nosil; také Řád 
za zásluhy o bavorskou korunu. 
Kolem roku 1875 měl úspěch se 
svými „Bacchanty“, které stále 
maloval. Felix, který věděl, jak 
prezentovat své umění, vytvořil 
spolu s  Eisenmengerem velké 
studio v takzvaném Strudelhofu 
(Alservorstadt). Brzy postavil na 
Kahlenbergu nové, nádhernější. 
Později, po určité době kultivace 
žánru se objevoval téměř výluč-
ně jako ochotný a  vynalézavý 
malíř portrétů. Portréty korun-
ního prince Rudolfa, vévody Fi-
lipa z Würtembergu, kníže Adolf 
Auersperg, nejznámější jsou 
anatom Rokitansky, Rubinstein, 
ministr ústavy Schmerling, před-
seda obchodní komory Isbary. 
Tím si vydělal spoustu peněz. 
Úspěchu svých „Bacchantů“ už 
ale nikdy více nedosáhl.

Jeden z  jeho portrétů mají 
např. na zámku v  Lysicích. 
http://lysice.jabli.cz/Hugo-Leo-
pold-Salm-Reifferscheidt-8332.
html  Marie Dokoupilová

V srpnu proběhnou jednorázové akce pro 
rodiče s dětmi, které MC bude aktualizovat na 
svých stránkách. 

koncem srpna proběhne také zápis do pravi-
delných programů pro rodiče a děti od miminek 
po předškoláky. 

Zájemci o  pravidelné programy od září se 
mohou už teď předběžně registrovat do přihla-
šovacího systému MC Cipísek.

Registrovaná zájemci obdrží informační e-
-mail o nabízeném programu a zápisech během 
měsíce srpna. 

Aktuální a bližší informace najdete na:  
www.mcprostejov.cz

www.facebook.com/cipisekprostejov
e-mail:  mcprostejov@centrum.cz

MC Cipísek děkuje mockrát statutárnímu měs-
tu Prostějov za podporu v celém letošním školním 
roce, který byl pro Cipíska náročný v realitě i ve vir-
tuálním prostoru.  

  Jiřina Prekopová
Téměř po roce od úmrtí prostějovské rodačky 

PhDr. Jiřiny Prekopové bude 9. srpna uložena urna 
s jejími ostatky do rodinné hrobky na prostějovském 
hřbitově. Světoznámá psycholožka a spisovatelka, au-
torka známého Malého tyrana a spousty dalších knih 
o dětech a rodičích, držitelka ceny města Prostějova 
i  kmotra prostějovského mateřského centra Cipí-
sek zemřela loni v září před svými 91. narozeninami.

Pokud bude na ni chtít někdo z jejích příznivců 
zavzpomínat či zapálit svíčku, může od srpna i na 
prostějovském hřbitově.

Voříšek - útulek pro psy, Samota 133, 798 58, 
Čechy pod Kosířem, telefon:  606 855 797,  

E-mail: utulekvorisek@seznam.cz

Portrétista Eugen Felix (1835 Prostějov –1906 Vídeň)

MC Cipísek / srpen 2021 Přehled odchycených psů 
v Prostějově, které je  

možné si osvojit

Evid. č. 1629/21 (Ryky) – 
pes kříženec, nalezen dne 
28. 6. 2021, místo nálezu: 
ul. Na Hrázi

Aktuální přehled odchyce-
ných psů najedete na webo-
vých stránkách útulku: http://
www.vorisek.org/
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Kultura, společnost, volný čas

CYKLOVÝLET DO SKALKY
úterý 3. 8. 

Společný cyklovýlet nejen 
pro rodiny s dětmi. Sraz v 9 hod. 
na Husově nám. u hl. vchodu do 
bývalé základní školy.

NAUČNOU STEZKOU ELIŠKY 
Z KUNŠTÁTU
středa 4. 8.

Vycházka nejen pro seniory 
částí naučné stezky ze Seničky 
ke Svaté vodě u Cakova. Ráno 
sraz na hl. nádraží v Prostějově, 
společný odjezd v 8:02 do zastáv-
ky Odrlice. Odtud projdeme ko-
lem sušárny chmele v Odrlicích 
do Seničky, kde si prohlédneme 
technickou památku ohrady 
proti povodním. Pak se vydáme 
po naučné stezce do Cakova ke 
Svaté vodě. Odtud pokračuje-
me autobusem či pěšky na vlak, 
příjezd do Prostějova kolem 
14. hod. Délka trasy 7-10 km.

TVOŘIVÁ DÍLNA: MISKY
 OSÁZENÉ SUKULENTY

čtvrtek 5. 8. od 16 hod., Eko-
centrum Iris, Husovo nám. 91 
(vchod z boku budovy od ul. 

Winklerova)
Akce pro všechny generace, 

při které si osázíme různé nádoby 
venkovními sukulenty (netřesky 
apod.). Osázené nádoby dozdo-

bíme různými druhy kamenů 
a ozdobami z korálků. Svůj výro-
bek si můžete odnést domů. Vše-
chen materiál bude k dispozici. 

ZA VÍLOU PILÁVKOU
úterý 10. 8. 

Vycházka pro rodiny s  dět-
mi do lesů nad Hvozdem, kde 
budeme hledat  pramen říčky 
Pilávky s  kamennou vílou Pi-
lávkou. Ráno společný odjezd 
autobusem v  9:45 do Rakůvky 
(st. č. 1). Návrat kolem 15. hod., 
délka trasy asi 5 km. 

OKOLÍM PROTIVANOVA 
středa 11. 8.

Vycházka pro seniory a další 
dospělé zájemce povede z Ma-
lého Hradiska do Protivanova. 
Dále se vydáme k  Přírodní 
památce Protivanov s  výsky-
tem modráska bahenního, až 
dojdeme k  soustavě vybudo-
vaných jezírek a k velké dřevě-
né židli stojící na kopci. Ráno 
společný odjezd z  aut. nádraží 
v 8:15 do Malého Hradiska (st. 
č. 11). Návrat z Protivanova ko-
lem 13:30. Délka trasy asi 6 km.

CYKLOTRASA 
PROSTĚJOV - ŽEŠOV

pondělí 16. 8. 
až neděle 22. 8.

Samoobslužná trasa umístě-
ná na cyklostezce z  Prostějova 
do Žešova. Na trase budou vy-
věšeny hravé úkoly pro velké 
i malé cyklisty. 

VYCHÁZKA NA BĚLÁK
úterý 17. 8. 

Vycházka pro rodiny s dět-
mi, při které se vydáme do 
lesů nad Běleckým mlýnem. 
Můžete se těšit na mnoho her, 
úkolů a informací o zvířátkách 
v lese. Sraz v 7:45 na hl. nádraží, 
společný odjezd vlakem v 8:02 
do stanice Zdětín. Návrat do 
14 hod.

PŘEMYSLOVICE - STRAŽISKO
středa 18. 8.

Vycházka pro seniory a dal-
ší dospělé zájemce povede 
z  Přemyslovic na Stražisko. 
Cestou uvidíme zámek v Pře-
myslovicích, na Stražisku pak 
navštívíme nově opravenou 
křížovou cestu vedoucí ke kos-
telíčku na kopci. Odtud se vy-
dáme kolem známé vilové ko-
lonie do lesů nad Stražiskem 
a  dojdeme na vlak do Pten-
ského Dvorku. Ráno společný 
odjezd autobusem v 7:40 do 
Přemyslovic (st. č. 1). Návrat 
vlakem do 13:30. Délka trasy 
asi 7 km. 

TVOŘIVÁ DÍLNA: 
HMYZÍ DOMEČKY

čtvrtek 19. 8. od 16 hod., 
Ekocentrum Iris, 

Husovo nám. 91
Akce nejen pro rodiny s dět-

mi, při které se dozvíme, jak jsou 
pro zahradu důležité samotářské 
včely. Zjistíme, jaké druhy u nás 
žijí, jak se rozmnožují, jaký úkryt 
vyhledávají atd. Zároveň si vy-
robíme z dřevěného špalku svůj 
vlastní hmyzí domeček. Můžeme 
si ho i  výtvarně dozdobit. Svůj 
výrobek si buď odnesete domů, 
anebo ho následně společně vy-
věsíme v biokoridoru Hloučela. 

VODNÍ CYKLOTRASA 
DRŽOVICE – SMRŽICE -

 PROSTĚJOV 
pondělí 23. 8. 

až neděle 29. 8.
Samoobslužná trasa umístě-

ná na cyklostezce z Držovic přes 
Smržice do Prostějova. Na trase 
budou  vyvěšeny hravé úkoly 
pro velké i malé cyklisty. 

VYCHÁZKA KOLEM ŽRALOKA
úterý 24. 8. 

Vycházka s hravými aktivitami 
do lesů kolem Žraloka. Sraz v 8.40 
na autobusové zastávce v Plumlově 
(vhodný autobus jede z Prostějova 
v 8:15 ze st. č. 11). Návrat do 14 hod.

HRANICKÁ PROPAST 
A TEPLICE N. BEČVOU

středa 25. 8.
Vycházka pro seniory a další 

dospělé zájemce. V  Teplicích 
nad Bečvou se podíváme k naší 
nejhlubší propasti, dále na krás-
né vyhlídkové místo U Sv. Jana 
a navštívíme Zbrašovské arago-
nitové jeskyně. Společně si pro-
jdeme centrum lázní a dozvíme 
se zajímavosti z historie tohoto 
regionu. Ráno sraz v  6:45 na 
hlavním nádraží v  Prostějově, 
v  7.00 odjíždíme vlakem směr 
Olomouc, přestup v Olomouci 
a v Hranicích. Návrat v odpo-
ledních hodinách.

PUTOVÁNÍ ZA VÁŽKOU
úterý 31. 8. 

Vycházka pro rodiny s dětmi 
do okolí Alojzova bude doplně-
ná hravými aktivitami. Navští-
víme mokřad pod Alojzovem 
a  vydáme se do okolních lesů. 
Ráno společný odjezd autobu-
sem do Alojzova v  9:30 (st. č. 
12). Návrat do 13:30. Délka tra-
sy asi 4 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 srpen 2021 tyto akce:

INZERCE
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Poslední sobotu v  červ-
nu zorganizoval spolek 
ČERVENÉ BARETY, z.s., 
ve spolupráci s  Nadač-
ním fondem speciálních 
sil, Klubem výsadkových 
veteránů Prostějov a  za 
podpory města Prostějov 
již 8. ročník pochodu „Po 
stopách 22. výsadkové bri-
gády“. 

Letošní ročník byl po-
jmenován po osmém veliteli 
pplk. v.v. Jaroslavu Arnošto-
vi. Po roční odmlce, kdy na 
srubovém táboře probíhala 
rozsáhlá rekonstrukce, a tu-
díž nebylo možné v loňském 
roce zde pochod uskuteč-
nit, se na UVZ Hamry sjely 
stovky příz nivců, aby se po-
chodu zúčastnily. O tom, že 
lidem takové setkání chybě-
lo, svědčí i fakt, že se pocho-
du zúčastnilo na 500 řádně 
přihlášených osob. K  nim 
se samozřejmě mnohdy při-
daly i  neregistrované děti 
či partneři jako doprovod. 
Mnohým veteránům totiž 

bylo i přes 80 let.  Společně 
s  organizátory, pozvanými 
hosty a  partnery pochodu 
se tak pohybovalo na sru-
bovém táboře okolo 700 lidí. 

„Jsme rádi, že za námi při-
jel se svými syny i velitel, po 

němž byl pochod pojmeno-
ván a jehož podobizna z dob 
jeho velení u útvaru zdobila 
přední stranu pamětních od-
znaků na stuze, kterou řádně 
registrovaní účastníci pocho-
du obdrželi jako vzpomínku 

na tento pochod,“ pozname-
nal předseda spolku Jindřich 
Starý. K  tomu ještě dodal: 
„S mnohými bývalými kole-
gy se neviděl i 25 let, a proto 
bylo pro něj setkání i  dost 
emotivní. Přislíbil účast se 
svými vnuky i na příští rok.“

Slavnostního zahájení 
pochodu se zúčastnilo letos 
tedy celkem 9 bývalých ve-
litelů, včetně manželky po 
prvním veliteli paní Věře 
Mansfeldové (79), která 
nevynechala doposud žád-
ný ročník a  vždy pochod 
řádně odšlapala. Účastníky 
pochodu přijeli pozdravit 
i  náměstek primátora měs-
ta Prostějov Jiří Rozehnal, 
starostka města Plumlov 
Gabriela Jančíková, ale i bý-
valí „výsadkáři“ a starostové 

obcí Malé Hradisko a  Li-
pová pánové Marian Fidler 
a  František Šustr. Nechyběl 
ani přednosta Vojenského 
újezdu Březina pplk. Ro-
man Smolka ani zástupci 
partnerů pochodu. Akce 
má tradičně i  mezinárodní 
účast. Kromě zástupců klu-
bů ze Slovenska, se kterými 
úzce spolupracujeme, přijeli 
i letos, a to již počtvrté, i čle-
nové přátelského klubu Čer-
vené barety z Polska z města 
Lódź.

Organizátoři využili si-
tuace, kdy společně s  ná-
městkem primátora města 
Prostějov předali bývalým 
velitelům pamětní odznak 
na stuze k 60. výročí působ-
nosti VÚ 8280 v  posádce 
Prostějov. Pamětní odznak 
byl vydán již vloni, ale 
vzhledem k  epidemiologic-
ké situaci ve státě a vydaným 
vládním opatřením nebylo 
možné tyto odznaky udělit.

„Jsme rádi, že se nám po-
dařilo zdárně zorganizovat 
tento osmý ročník. Ta roční 
odmlka byla znát. Atmosfé-
ra, která vládla již od pátku 
na Hamrech, byla skvě-
lá a  opět nás to posunulo 
o kousek dál. Už teď se těší-
me na přípravy a organizaci 
9. ročníku“, zhodnotil celou 
akci předseda pořádajícího 
spolku Jindřich Starý.

Velké poděkování patří 
všem partnerům a  sponzo-
rům. Organizátoři děkují za 
finanční podporu ze strany 
statutárního města Prostě-
jov. -mm-

Úterý 17. srpna v 17 ho-
din v  Kolářových sadech 
u hvězdárny a v úterý 31. 
srpna v  18 hodin u  jíz-
dárny Cavalo u  Hloučely 
- tyto termíny a  místa si 
mohou zapsat do diáře 
všichni zájemci, kteří se 
chtějí naučit nordic wal-
king. 

Lekce s  certifikovanou 
lektorkou Lenkou Sehna-
lovou se uskuteční díky 
podpoře grantu Zdravé 
město Prostějov, a  jsou 
tedy pro účastníky zdarma 
včetně zapůjčení holí. Na 
lekcích se dozvíte nejen 
to, jak nordic walking po-
máhá při různých zdravot-

ních potížích, při snižová-
ní 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, pří-
padně mailem na adrese 
lenix98@gmail.com.  -les-

Lekce nordic walkingu v srpnu

PO ROČNÍ PŘESTÁVCE OPĚT POCHOD NA HAMRECH

Nedávno jsem byla opět 
oslovena, zda je něco nové-
ho ve věci „vyhlášky ticha“?  
Nebo řekněme, zda míra 
ohleduplnosti našich spolu-
občanů či stavebních i jiných 
firem ve  sváteční dny nejen 
nedělní, došla k  poznání, že 

prostě v tyto dny se nepracuje, 
ale relaxuje a nabírá sil na dal-
ší pracovní týden. Nehledě na 
možnost využít tento sedmý 
den k  dobrému prožití mše 
svaté.

Patrně nikdo z nás nebude 
polemizovat o vyspělosti eko-

nomiky našich evropských 
sousedů Německa či Rakous-
ka. A přesto právě tam nikdo 
v  nedělní den či státem daný 
svátek pracovní činnost  spo-
jenou s řadu hlasitých pracov-
ních projevů nevykonává. To 
by ovšem musela odpadnout 
přímo až chamtivost a posed-
lost pracovat o víkendu, proto-
že příplatky za dny volna jsou 
větší? 

Nedávná covidová doba 
nebo i ta stávající nám ukazu-
je, že peníze nejsou všechno.  
Byla nám dána možnost se 
zastavit a zamyslet, zda se náš 
život i  naše pracovní tempa 
ubírají správným směrem. Zda 
si dokážeme užit chvíle klidu 
a pokoje, a ne se hnát za ma-
monem. A výsledek je jaký?

 Otázka také zní, pokud by 
i „vyhláška ticha“ vznikla, kdo ji 
bude vymáhat? A je vůbec nutné, 
abychom si museli na jednodu-
chou záležitost, jako je sváteční 
ticho, vytvářet vyhlášku? Dou-
fám, že to nutné není a že v rámci 
sousedských vztahů jsme schop-
ni se domluvit. Jiná záležitost jsou 
firmy a  jejich pracovní činnost, 
tam rozum zůstává stát úplně. 
V již citovaných zemích by jim to 
prostě neprošlo. A jsou v něčem 
za námi? Naopak.

Meditací o tom jak a co nic 
nezměníme. Zkusme sváteční 
ohleduplnost začít pěstovat 
v rámci svých obydlí. A firemní 
práce o svátcích? Co tak podí-
vat se do těch sousedních států, 
jak tam pracují, termíny stih-
nou a sváteční den světí!

V závěru mého článku bych 
ráda poděkovala všem, kteří 
se podílí na prezentaci našeho 
města seznámením s  tvorbou 
známých osobností a  vůbec 
historií našeho města a  okolí, 
a  to vytvořením turistických 
okruhů, na které nás upozor-
ní materiál „Po stopách Jano 
Köhlera“ nebo „Prostějov Ži-
dovský I.“. Nejen tyto opravdu 
výborně připravené materiály 
lze získat v  informacích vedle 
radnice, v muzeu a možná ve 
výhledu i v některé z restaura-
cí v  našem statutárním městě 
Prostějově. 

I nadále příjemné letní dny 
přejeme s kolegou Ing. Petrem 
Kousalem. 

 MVDr. Zuzana Bartošová 
zastupitelka  za  KDU- ČSL

Sváteční ohleduplnost aneb do Evropy, jen když se nám to hodí?

Názory, komentáře, informace
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Informace z města

INZERCE

BlahopřejemeBlahopřejeme
70 let

• Ludmila  
Šmehlíková

• Evžen Beneš
• Zdeňka Dobešová
• Věra Odrážková
• Božena Táborská
• Ladislav Fiala
• Josef Pospíšil
• Josef Ježek
• Bohuslava  

Láníková
• Lýdia  

Rozehnalová
• Anna  

Karhánková
• Josef Daniš
• Ivanka Daňková
• Marie Janková
• Emanuel Štafa
• Mgr. Ivo Novotný
• Pavel Smékal
• Bohumil Hrbáček
• Libuše Petříková
• Alena Snášelová

75 let
• Vlastimila Bezděková
• Jiří Schlesinger
• Eva Kozáková
• Pavel Znojil
• Irma Zaoralová
• Jaroslava Skácelová
• Milada Jodlová
• Mgr. Danuška  

Kalvodová
• Josef Zapletal
• Anna Muchová
• Jana Sekaninová
• Marie Sovíková
• Jiří Vačkář
• Ing. Václav  

Kopečný, CSc.
• Leo Marcián
• Eliška Pupíková
• Eva Žilková
• Jitka Švancarová
• Věra Fojtíková
• Pavel Lehnert
• Marie Matušková
• Igor Chudožilov

• Ivona Lacinová
• Anna Drábková
• Marie Limberková
• Libuše Marčíková
• František Matoušek
• Pavel Fedor
• Zdenka Marková
• Jana Nováková
• Jaroslava Přerovská
• Petr Frömel
• Ing. Jaroslav  

Augustin

80 let
• Marta Adámková
• Josef Augustin
• Jarmila Plevová
• Marie Kůrová
• Jana Vrtalová
• Ludmila Doleželová
• Vít Kopecký
• Ladislav Hýža
• Eva Ilgnerová
• Doc. RNDr. Jiří  

Zeman, CSc.

• Rudolf Beneš
• Mgr. Antonín Dušek
• Ludmila Neuwirthová
• Ludmila Korčáková
• Zdenka Hradilová
• Anna Vlachová

85 let
• Věra Navrátilová
• Jaroslava Nezvalová
• Ludmila Petříková
• Alena Kalousová
• Zdeňka Steuerová

90 let
• Anna Čížková
• Miloslav Musil
• Alice Janečková

91 let 
• Danuška Pavlíková
• Květoslava Vlčková
• Josef Pluskota

92 let 
• Růžena  

Korhoňová
• Ludvík Jedlička
• Zdenka  

Smrkovská
• František Župka

93 let 

• Věra Kalandrová
• Marie Fichtnerová
• Věra Ševčíková

94 let 
• Jaroslav Vysloužil

96 let 
• Dagmar Pavlovská

97 let 
• Miloslav Kvapil

Seznam jubilantů, kteří v měsíci
červnu 2021 oslavili svá jubilea
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Informace z města

INZERCE

Sociálně aktivizační 
služby pro seniory

Tetín 1, 796 01 Prostějov, 
telefon 582 360 295

nabízí všem zájemcům 
příjemná a zajímavá 

setkání v rámci

Mimořádná akce

Vážení příznivci našeho 
spolku, nabízíme vám vol-
ná místa na výlet na PUS-
TEVNY, který se uskuteční 
dne 31. 8. 2021. 

Chata Libušín je dominan-
tou horského sedla Pustevny, 
chata ve stylu lidové secese 
byla v  roce 2014 poškozena 
požárem, v roce 2020 byla po 
rozsáhlé rekonstrukci znovu 
otevřena. Prohlédneme si 
zde unikátní výstavu písko-
vých soch pod širým nebem 
a  projdeme se po dřevěné 
stezce, kde jsou umístěny 
exponáty zvířat, které byly 

vyřezány na zdejším dřevař-
ském sympoziu. Zájemci se 
mohou také vydat na nedale-
kou stezku Valašku, ze které 
jsou vidět krásy Beskyd.

Zájemci hlaste se 
na telefonním čís-
le 582  360 295 nebo na  
adrese: LIPKA, z. s., Tetín 
1506/1, Prostějov. Rádi vám 
poskytneme bližší informa-
ce. 

V  období od 26. 7. 2021 
do 16. 8. 2021 je stacionář 
uzavřen.   

Setkání Akademie se-
niorů se uskutečňují za 
podpory statutárního měs-
ta Prostějova.

AKADEMIE 
SENIORŮ

Centrum pro rodinu Prostějov 
v rámci 

celostátní iniciativy Rodinného 
svazu ČR 

 MOJE UŠI PRO TEBE
nabízí Online i telefonické 
Psychologické poradenství

v aktuálních obtížných situa-
cích pro děti i dospělé 

Poradce: 
Mgr. František Zakopal 

Kdy: úterý a čtvrtek
9:00-12:00

Kontakt: 733161615, 
zakopal.f@seznam.cz

NABÍDKA 
PORADENSTVÍ 

,,CPR Prostějov vám od nabí-
zí podporu a  doprovázení při 
hledání řešení v  čase náročné 
životní etapy, v  čase osobní či 
manželské krize a  mentoring 
osobám, které hledají nové, efek-
tivnější přístupy k dětem s cílem 
obnovovat, posilovat a  uzdra-
vovat 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: cprpro-
stejov@ado.cz. nebo  korenko-
vam@email.cz

CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV z. s.
Filipcovo nám. 20/4, 796 01 Prostějov, tel. 608 228 464

http://prostejov.dcpr.cz/, cprprostejov@ado.cz, 

Zveme děti ve věku 6-11 let na LETNÍ 
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – BEZVA PĚTKA

Termín: 23.- 27. 8. 2021, 8:00 -16:00 
Základna bude na faře  

u kostela Povýšení sv. Kříže.  
Pro přihlášení vyplňte tento formulář: 

 https://1url.cz/vzG69
kontakt : cprprostejov@ado.cz

Zveme děti ve věku 6-11 let na 
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

– LETNÍ UNIVERZITA
Termín: 16.- 20. 8. 2020, 8:00 -16:00 

Základna bude na faře v Určicích. 
Pro přihlášení vyplňte tento formulář:  

https://1url.cz/ZKw4y
kontakt : cprprostejov@ado.cz

V případě vašeho zájmu o některou z nabídek se můžete přihlásit u Bc. Blanky Neckařové 
nebo e-mailem na adresu: cprprostejov@ado.cz .

Programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina  MPSV ČR, Olomouckým krajem a městem Prostějov.
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Náměstí T. G. Masa-
ryka se stalo dějištěm již 
mnoha akcí, včetně spor-
tovních. Letošní závěr 
prázdnin přinese jednu 
novinku:

Poslední srpnovou ne-
děli se zde totiž uskuteční 

finále v  Mistrovství České 
republiky v  terčové luko-
střelbě dospělých. Finá-
le bude zahájeno v  9:00 
a přijít fandit můžete hned 
několika lukostřeleckým 
kategoriím, jednotlivcům 
i družstvům. 

Zároveň budou probíhat 
eliminační souboje, a  to 
konkrétně na fotbalovém 

stadionu SK Prostějov. Zá-
vodů by se mělo zúčastnit na 
120 lukostřelců z celé České 

republiky. Akce je finančně 
podpořena městem Prostě-
jovem. -jg-

5. srpna 2021 v  13:30 
odstartuje z  náměstí T. 
G. Masaryka 1. etapa 
špičkového závodu 
SAZKA TOUR. Celkem 

150 kilometrů budou muset 
absolvovat závodníci, než 
se dostanou do Prostějova. 
Přijďte se na odstartování 
závodu podívat! 

„Jsem rád, že nejkvalitněji 
obsazený cyklistický závod 
na českých silnicích opět za-
vítá i  do našeho města. Pro 
naše občany to bude skvělá 
podívaná, při které dostanou 
možnost fandit cyklistům 
světové úrovně,“ říká primá-
tor František Jura.

Prostějov nabízí závodu 
nejen výbornou diváckou 
podporu, ale také kulisy 
města s dlouhou historií a je-
dinečnými památkami. Vě-
řím, že pro cyklisty, pro jejich 
doprovod i  pro organizační 
tým celé tour se  Prostějov 
stane zajímavou zastávkou, 

na kterou budou v  dobrém 
vzpomínat.

„Rád bych touto cestou 
poděkoval organizátorům 
závodu za rozhodnutí spojit 
znovu jednu z  etap s  naším 

městem. Přeji všem účast-
níkům, ať si od nás odvezou 
krásné zážitky a touhu vrátit 
se k nám strávit několik dní 
například se svými rodina-
mi,“ dodává Jura. -red-

Špičková cyklistika v Prostějově!

Lukostřelecký svátek přímo v centru města
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Názory, komentáře

Na zářijovém zastupitelstvu budeme 
schvalovat pravidla participativního 
rozpočtu, který budete znát pod ná-
zvem „PinCity“, tak jak je navrhla pří-
pravná komise, kde jsem členem. O co 
vlastně jde? Pokud pohlédneme do 
minulosti, tak podobný systém se před 
lety ujal v rámci osadních výborů okra-
jových částí Prostějova.

Jde o malou část rozpočtu, kde její vy-
užití navrhnou sami občané. Tyto peníze 
mají sloužit především pro takové projek-
ty, na něž „město“ pozapomnělo. V rámci 
Vrahovic se například opravilo školní 
hřiště nebo aktuálně to nové sportoviště 
na sídlišti Svornosti. Návrhy dával osadní 
výbor. Nyní se tedy tato možnost nabízí 
všem občanům Prostějova a oni sami mo-
hou být u řešení toho, co je pálí.

Existují samozřejmě určitá omezení. 
Peníze nejsou určeny pro bytový fond 
nebo opravu či výstavbu komunikací, ale 
spíše na budování volnočasových zařízení 
a sportovišť. Nelze také z těchto peněz fi-
nancovat různé akce, jako jsou například 

koncerty, ale nelze ani ty sportovní. Prostě 
musí to být vidět, a být udržitelné mini-
málně 5 let. A především, musí to být na 
pozemcích města.

Není tedy nic mimořádného, když 
jsem si na posledním jednání vzpomněl 
na žádosti lidí z okolí Vícovské ulice, kte-
rým vadí zrušení malého sportoviště, 
a pousmál jsem se. Vysvětlil jsem to pak 
tím, že si umím představit, že jeden z prv-
ních návrhů bude mířit právě tam. Na 
rýpnutí, že to záleží na tom, kolik mám 

e-mailových adres, jsem odpověděl, že to 
spíše záleží na tom, kolik lidí tento projekt 
osloví. Nebudu lhát, jde mi především 
o pohyb, a tím o zdraví našich dětí.

Jak bude celý proces probíhat? Jedno-
duše. Podáte návrh, se kterým pokud bude 
mířit do oblasti sportu a fyzického rozvoje 
dětí a  mládeže, rád pomohu. Pokud se 
jedná o  aplikační centrum pro distribuci 
drog, běžte skutečně jinam. Návrh je mož-
né podat písemně i elektronicky a termín 
je od začátku října do konce listopadu. Po 
ověření a  vyhodnocení návrhu a  dalších 
procedurách budou tyto návrhy umístěny 
na veřejném prostranství i na webu města. 
Pak již se bude čekat na výsledek hlasování, 
které se uskuteční v únoru 2022 a kterého se 
mohou zúčastnit všichni občané Prostějova.

Důležitá informace. Na rozdíl a Bosko-
vic, Hodonína a dalších měst, kde tento 
projekt již probíhá a kde mají vyčleněnou 
částku většinou kolem půl milionu, město 
Prostějov dá miliony rovnou tři. S tím, že 
na jeden projekt to může být až milion 
korun.

Na závěr pár nápadů z této oblasti, jak 
mi je píšete.

„Nemohla by být na koupališti ve Vra-
hovicích umístěna alespoň samostatná 
hrazda? Pavel K.“ Určitě mohla, je to po-
zemek města.

„Na té kostce na Vícovské ulici jsem 
vyrůstal a spousta dalších kluků. Proč jste 
ji pořezali a  odvezli do sběru? Vojta P.“ 
Nebyla k  ní dokumentace a  vyžadovala 
rozsáhlou a akutní opravu. Myslím si, že 
jeden z prvních projektů může mířit právě 
tam. Plánuje se to, ale podpora občanů je 
přidanou hodnotou.

„Chybí nám nějaké sportoviště na 
Šmeralce. Široko daleko není free hřiště 
pro míčové hry. Marek M.“ Vím, mně 
také. Byla tam stížnost občanů z přilehlé-
ho domu. Něco vymyslíme.

Máte další nápady? Napište mi na pa-
vel.dopita@prostejov.eu. Pokud jste ji také 
ještě nestihli, tak vám přeji hezkou, a hlav-
ně klidnou dovolenou.

Ing. Pavel Dopita, LL.M., MBA, 
zastupitel Prostějova za SPD 

Participativní rozpočet – šance pro zdraví 
našich dětí a amatérské sportovce

INZERCE

Moravské divadelní léto
20. 8. - 24. 8. 2021
Olomouc - Korunní pevnůstka

www.moravskedivadelnileto.cz
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Komentovaná prohlídka
nového židovského hřbitova

Dne 8. 8. 2021 od 
15:00 proběhne v rámci 
Dne židovských pamá-
tek komentovaná pro-
hlídka nového židovské-
ho hřbitova v Prostějově 
za Brněnskou ulicí. 

Sraz zájemců o  pro-
hlídku hřbitova i obřadní 
síně je u brány židovské-
ho hřbitova před 15:00 
hodinou. Pořádá spolek 
Hanácký Jeruzalém. -red-
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(Prostějov 9. 6. 2021) Kau-
za nástřiků ve školách je už 
otravná. Na místě primátora 
bych s dodavatelem poté, co se 
prokázaly nesrovnalosti v před-
ložené dokumentaci, předpažil 
a  okamžitě nechal školy zbavit 
toho, co po nástřicích zůstalo. 
V  únoru to začalo a  v  březnu 
mohl být konec. Cituji z přehledu 
tisku dnešního dne: „Experti ze 
Státního zdravotního ústavu obavy 
potvrdili. ‚Negativní vliv na zdraví 
nelze v  dlouhodobém kontextu 
vzhledem k  aktuálně dostupným 

odborným informacím o  nano 
formě oxidu titaničitého vyloučit,‘ 
napsala primátorovi ředitelka 
Státního zdravotního ústavu Bar-
bora Macková.“  Odborníci již 
v  březnu nabádali k  „předběžné 
opatrnosti“.  Primátor mne 26. 4. 
2021 informoval takto: „Mimo 
dotazy uvedené v dopisu jsem ve 
spolupráci s  RNDr. Kotlíkem za-
jistil testování vzorku lavic Státním 
zdravotním ústavem.“ Po více než 
měsíci sděluje tisku tohle: „Není 
pravda,… že bychom v  celé věci 
nic nedělali. Diskutoval jsem s pa-
nem Prymulou, jsem objednán 
na konzultaci u profesora Maďara. 
Závěr je takový, že uděláme kont-
rolní vzorky a podle jejich hodnot 
se zařídíme dál,…“ Aha. Primátor 
stále konzultuje a  analýzy, které 
zajistil, nikde. „Kdyby se nejednalo 
o děti, řekl bych, že se jedná o ukáz-
kovou manipulaci s  fakty. Takhle 
s  ohledem na děti musíme celou 
věc dotáhnout do konce,“ dí pri-
mátor. Připadá mi to dotahování 

už dlouho poněkud nedotažené.*
Co krom toho, že prostory ve 

školách lze nastříkat ledasčím, uká-
zal covid? Například si běžný člověk 
ani neuvědomuje, že kvůli covidu 
vypadly již dva ročníky z  výuky 
plavání. Normálně je zájem o pla-
vání všech forem, kterých můžeme 
v  Plaveckém oddíle TJ Prostějov 

nabídnout hodně veliký. Obávám 
se, že nebude v našich kapacitních 
možnostech výpadky nahradit. 
O  to víc je zdrcující, že projekto-
vá příprava rozšíření akvaparku 
o  nový velký bazén byla koalicí 
(ANO+PéVéčko+ČSSD+ODS) 
odpískána. Prý je 800 milionů hod-
ně peněz. Hlavně že máme stomili-

onové přebytky. Nejsem si jistý, zda 
je nejlepším počinem cpát peníze 
občanů do polštáře. 174 milionů 
je z tohoto pohledu děsivé číslo a 2 
miliony na projekt bazénu by jistě 
ten polštář oželel. 

Na Újezdě se prý vynoří další 
terminál. Viděl jsem prezentaci 
a  nemyslím si, že bychom měli 
postupovat tímto způsobem. 
S kolegy v klubu Na rovinu! jsme 
se jednoznačně shodli na nutnosti 
řešit tento velký prostor komplex-
ně, a to opět vypsáním architekto-
nické soutěže.

A  naše konstruktivní návrhy? 
Odstraňme konečně nástřiky ze 
škol i  trávníků, zahajme co nej-
rychleji projektovou přípravu no-
vého bazénu s wellnes, atletického 
stadionu i druhé ledové plochy. 

Občané Prostějova si zaslouží 
moudrá řešení.  

Aleš Matyášek, TOP 09, 
zastupitelský klub  

Na rovinu! (Piráti, TOP 09, 
Starostové, Zelení) 

* Zdroje: https://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/nanonastriky-pryc-zada-opozice-primator-povazuje-natlak-za-politickou-kauzu-2021.html
https://olomoucka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/22371-zdravotni-ustav-nevyloucil-rizika-nanonastriku-musi-okamzite-pryc-ze-skol-v-prostejove-pozaduje-opozice.html
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Od září nepřetržitý provoz

www.balimejidlo.eu


