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Rakouský konzul navštívil 
Prostějov

Hasičské vozidlo požehnáno V Kolářových sadech se odehrála 
Noc na Karlštejně



Spolehlivý a férový ServiS
pro vaše vozy
škoda, volkSwagen a Seat
za příznivé ceny

příprava vozidel na STK
Měření emisí

pv-aUTO s.r.o.
Brněnská 108, Prostějov
Tel.: +420 582 333 779

www.pvauto.cz

SvěřTe Svůj vůz
dO rUKOU OdbOrníKů
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EXKLUZÍVNÍ  VYDAVATELVodní 23, 796 01 Prostějov
tel. 608 805 659, 775 341 705
email: jhreality@jhreality.cz

www.jhreality.cz

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

www.jhreality.cz

Velký Týnec, okr. Olomouc. Prodej RD s  byty 2+1 
a 4+1. Plynové ÚT + pevná paliva, obecní kanalizace, 
vodovod z vl. studny + možno obecní, el. 230/400 V. 
Zast. plocha 349 m2. PENB – G. Cena: 4.599.000 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: 1.699.000 Kč

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

Prostějov, Vrahovice. Prodej zděné chaty 2+1 s garáží 
a přístavkem. Elektřina, voda z vlastní studny, kamna na 
tuhá paliva. Zastavěná plocha 71 m2, zahrada 640 m2.

Cena: 1.999.000 Kč
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 Hledáme pro své klienty:

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

▪ Byt v Prostějově,
původní stav nevadí.
Tel. 734 747 528

Drozdovice 1027/4, 796 01 Prostějov

Ing. Soňa Ošlejšková

Bc. Roman Toman

www.rkokno.cz



Informace z města

V  pondělí 9.  srpna  2021 byla 
v  prostorách prostějovské Zlaté 
Brány slavnostně představena ve-
řejnosti panelová výstava s názvem 
Slavní čeští Rakušané. Zahájení se 
zúčastní také honorární konzul 
Rakouska v  Brně Georg Stöger, 
kterého před zahájením výstavy na 
radnici uvítal primátor František 
Jura s  1. náměstkem Jiří Pospíši-
lem, náměstkyní Alenou Raškovou 
a náměstkem Jiří Rozehnalem.

Výstavu zahájí honorární konzul 
Rakouska v Brně Georg Stöger, pri-
mátor města Prostějova František 
Jura a hejtman Olomouckého kraje 
Josef Suchánek.

Expozice představuje pět de-
sítek nejvýznamnějších rakous-
kých osobností českého původu 
nebo s  významným vztahem 
k  naší kultuře. Z  Olomouckého 

kraje je v kolekci zastoupeno cel-
kem jedenáct osobností, z  nichž 
dvě jsou přímo spojeny s  Pros-
tějovem. Jde o  prostějovské ro-
dáky Edmunda Husserla a Maxe 
Fleischera. K dalším významným 
osobnostem, s  nimiž se budou 
moci návštěvníci blíže seznámit, 

patří například Sigmund Freud, 
Adolf Loos, Gustav Mahler, Egon 
Schiele nebo Friederike Gessne-
rová, známá spíše pod jménem 
Joy Adamsnová.

Putovní výstava je realizová-
na z  projektu Kulturní dědictví 
UNESCO.  -jg-,-kaa-

Dne 6.  srpna  2021 se před 
hasičskou zbrojnicí v Krasicích 
konala od 17:00 velká událost. 
Jelikož krasickým dobrovol-
ným hasičům přibylo v  jejich 
garáži nové dopravní auto, tak 
bylo na místě uspořádat slav-
nostní požehnání novému ha-
sičskému vozidlu.

Auto samotné bylo přebrá-
no před radnicí v  Prostějově 
už 30.  listopadu roku 2020. 
Avšak kvůli opatřením spoje-
ným s pandemií covidu-19 bylo 
nutné počkat až právě do této 
chvíle, kdy bylo možné křest 
uspořádat.

Samotný křest doprovázela 
velmi příjemná atmosféra ve 
společnosti zhruba 70 dobrovol-
ných hasičů a také významných 
hostů. Na akci zavítal 1. náměs-
tek primátora statutárního měs-
ta Prostějova Mgr.  Jiří Pospíšil, 

ředitel hasičského záchranného 
sboru města Prostějova Ing. Ma-
rek Sobek, bývalý primátor a vel-
ký příznivec dobrovolných hasičů 
bratr Miroslav Pišťák a  za OSH 
ČMS bratr Ivo Hynek. Dále jsme 
zde mohli vidět zástupce SDH 
Domamyslice, Čechovice, Dr-
žovice, Vrahovice, Mostkovice, 
Dětkovice a Služína.

Dopravní automobil znač-
ky MAN od dodavatelské firmy 
Hagemann nám slavnostně požeh-
nal jáhen Jan Černý. Součástí akce 
byl také raut pro všechny hosty. 
Akce probíhala za krásného po-
časí a moc se vydařila. Děkujeme 
za podporu městu Prostějovu, bez 
kterého by toto auto v krasické ga-
ráži nestálo. Hasiči Krasice

Vážení občané,
prázdniny jsou za námi a  život v  našem 

městě se znovu změní. Děti se vracejí do 
škol, kam v  loňském vyučovacím roce řadu 
měsíců nemohly chodit. Určitě nejsem sám, 
kdo si přeje, aby byl ten letošní školní rok už 
co nejblíže k normálu. Věřím, že díky očko-
vání milionů našich obyvatel, hromadnému 
otestování žáků na začátku školního roku 
a  dalším opatřením se situace bude vyvíjet 
lépe než dosud. Především u menších dětí ne-
lze jejich každodenní kontakt s učiteli ničím 
nahradit, těm starším by zase chyběli jejich 
kamarádi, s  nimiž jsou zvyklí trávit nejen 
hodiny ve škole, ale také svůj volný čas. Přeji 
proto všem dětem, jejich rodičům a  samo-
zřejmě také učitelům, aby se v dobrém slova 
smyslu mohli vrátit k zaběhnutému režimu, 
uplynulé období bylo pro všechny extrémně 
náročné.

S  koncem letních prázdnin město Prostě-
jov a  zdejší nemocnice uzavírají jednu mi-
mořádně úspěšnou kapitolu své spolupráce. 
Tím bylo očkovací centrum, které jsme na 
jaře zřídili v  našem společenském domě. 
Zjednodušeně řečeno, samospráva si vzala 
na starosti provoz budovy a  okolí, zatímco 
zdravotnické zařízení zajistilo samotné oč-
kování a agendu kolem něj. Jsem rád, že prá-
vě zde podstoupilo vakcinaci tolik lidí z Pro-
stějova i okolí. Není žádným tajemstvím, že 
k nám jezdila i řada pacientů z celého kraje, 
kapacita střediska to umožňovala. Rád bych 
touto cestou poděkoval jak svým kolegům 
z  města, tak samozřejmě také vedení a  za-
městnancům prostějovské nemocnice, kteří 
se na tomto skvělém projektu podíleli. 

 Mgr. František Jura
 primátor 

Sloupek primátora 
Františka Jury
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Rakouský honorární konzul na radnici

Křest hasičského dopravního
automobilu v Krasicích

Radní rozhodli o  výběru do-
davatele projektové dokumentace 
pro terminál.

Je jím společnost ALFAPRO-
JEKT OLOMOUC, a. s., Olomouc.

„Dodavatel předložil v  zadáva-
cím řízení ekonomicky nejvýhod-
nější nabídku. Mám–li být kon-
krétní, jde o zpracování projektové 

dokumentace pro společné územní 
a stavební řízení a dokumentace pro 
provedení stavby na dopravní ter-
minál, kapacitního dvouúrovňové-
ho parkoviště a přestavby přilehlých 
veřejných prostranství v ulici Újezd 
v Prostějově,“ nastínil náměstek pri-
mátora Jiří Rozehnal, který má sta-
vební rozvoj a investice ve své gesci.

Celková předkládaná hodnota 
zakázky na zpracování projektové 
dokumentace je 3,5 milionu korun 
(bez DPH). Dle hodnotící komise 
nabídka splnila zadávací podmín-
ky v plném rozsahu. Realizace této 
investiční akce bude financována 
z  prostředků města Prostějova.
 -kaa-

Stavba „Dopravního terminálu Újezd“ 
získává jasnější obrysy
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2. 9. - blok 38

Dobrovského (Tylova - Brněnská), 
Dobrovského vnitroblok, Libušinka, 
Libušinka vnitroblok, Tetín, Tylova, 
Tylova vnitroblok, Brněnská (komu-
nikace SSOK) včetně kruhového ob-
jezdu + parkoviště bývalý Linduška

7. 9. - blok 39
Letecká (Joštovo nám. - VÚ), 

Letecká (křižovatka k  Mechanice), 
Letecká cyklostezka směr Bedihošť 
(po konec letiště), Dolní (železniční 
přejezd – Kojetínská slepé rameno), 
Kralická (Dolní kruhový objezd  – 
Průmyslová kruhový objezd) a  cy-
klostezka, Kojetínská  – chodník, 
Kralická (chodník vpravo i  vlevo 

od Kojetínské), Kralická po hranici 
města cyklostezka, Kralická SSOK 
po hranici města, Kralická - Kojetín-
ská - spojka U Spalovny, U Spalovny

9. 9. - blok 40
Za Drahou, Průmyslová včetně 

kruhového objezdu, Průmyslová 
zóna B, Rovná, Rovná cyklostezka, 
Rovná slepé rameno, Rovná slepé 
rameno cyklostezka

14. 9. - blok 41
J. Hory, M. Majerové, M. Pujma-

nové, M. Pujmanové  – parkoviště, 
M. Pujmanové – vnitroblok, Krumlov-
ského (pouze ruční úklid), Kopečného 
(pouze ruční úklid), Z. Wintra, Vraho-

vická pravá strana (křižovatka Průmy-
slová - most Romže), Vrahovická slepá 
ul. před mostem vpravo Vahal, Poláč-
kova (Kopečného  – Krumlovského), 
Podivínského (pouze ruční úklid)

16. 9. - blok 42
sídl. Svornosti, sídl. Svornosti  – 

parkoviště, kpt.  J. Nálepky (Tovární 
- J. Rokycany), Smetanova, Zátiší, 
B. Martinů, V. Talicha, Tovární (Vra-
hovická - Říční), Tovární – parkoviš-
tě, Zátiší – plocha, Říční, Vrahovická 
(železniční přejezd - Smetanova)

21. 9. - blok 43
nám. J. V. Sládka, Foerstrova, Es-

perantská, Duhová, R. Těsnohlídka, 

G. Preisové, Na Brachlavě, E. Krás-
nohorské, Stroupežnického, Trnková

23. 9. - blok 44
Krasická (Drozdovice-Morav-

ská), V Polích, Dr. Uhra, V. Škracha, 
Javoříčská, J. Kučery, Vícovská, J. 
Kaštila, Dr.  Plajnera, V  Polích  – 
Dr. Plajnera (chodník)

30. 9. - blok 45
Moravská - vnitroblok a  parko-

viště (Krasická - MŠ), Moravská - 
vnitroblok - parkoviště (Moravská 
83  -  85), Krasická (nová zástavba 
43-61), Krasická (Moravská 1-12), 
Krasická (Moravská - Západní), 
Drozdovice (Určická – Krasická)

Bloková čištění města září 2021

V  pátek 6.  srpna  2021 
v  dopoledních hodinách 
proběhlo v  reprezentativ-
ních prostorách obřadní síně 
prostějovské radnice slav-
nostní vyhlášení nejlepších 
policistů Územního odboru 
Prostějov za rok 2020. Slav-
nostního aktu se kromě oce-
něných policistů zúčastnili 
také zástupci statutárního 
města Prostějova a  vedoucí 
představitelé Krajského ře-
ditelství policie Olomoucké-
ho kraje a Územního odbo-
ru Prostějov.

Program slavnostního 
ceremoniálu zahájil ředitel 
Územního odboru Prostějov 
plukovník Tomáš Adam, který 
přítomné policisty i  pozvané 
hosty ve svém projevu přivítal 
a poděkoval policistům za práci 
a hostům za spolupráci při za-
jišťování bezpečnosti a  pořád-
ku na Prostějovsku v roce 2020.

Projevy pronesli také ná-
městek ředitele Krajského ře-
ditelství policie Olomouckého 

kraje, plukovník Radovan Voj-
ta a primátor města Prostějova 
Mgr. František Jura.

Hlavním bodem slavnostní-
ho setkání bylo udělení medailí 
policejního prezidenta za věr-

nost a vyhlášení nejlepších pra-
covníků jednotlivých oddělení 
územního odboru Prostějov.

Z každého oddělení Územ-
ního odboru Prostějov byl oce-
něn jeden policista, ale vyzdvi-

žena byla práce všech kolegů, 
kteří se v  nelehkém, světovou 
pandemií zásadně pozname-
naném roce podíleli na běž-
ném chodu policejních činnos-
tí, ale také na realizaci dosud 

nepředstavitelných opatření, 
díky čemuž také významnou 
měrou přispěli k zabránění ješ-
tě větším následkům.

 por. Mgr. František 
 Kořínek, komisař

Vyhlášení nejlepších pracovníků ÚO 
Prostějov za rok 2020

4 Statutární město Prostějov
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INZERCE

Zájemcům o práci v naší  rmě nabízíme každý 
týden možnost prohlédnout si prostory montáže, 
logistiky a kvality. Během exkurze Vám rádi vysvětlíme, 
jak to u nás chodí. 
Přijďte se podívat na své budoucí pracoviště. Těšíme se na Vás!

Háj 374, Kralice na Hané
+420 582 311 111

www.wuh.cz

Exkurze 
pro zájemce o práci

KAŽDÉ ÚTERÝ V 15:00 HÁJ 357, KRALICE NA HANÉ
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Prostějov má za sebou léto 
prožité v relativní volnosti. Kul-
tura i sport se mohly do města 
vrátit a lidé si je pořádně užili. 
Jak se na uplynulé měsíce dívá 
primátor František Jura? Od-
povídá nám v rozhovoru.

Pane primátore, jak hodnotí-
te letošní léto z pohledu obyvatel 
Prostějova?

Myslím, že po mnoha měsí-
cích omezení proti koronaviru 
to bylo hezké období. Prostějov-
ské léto se nám vydařilo. I když 
jsme museli mírně měnit pro-
gram kvůli onemocnění Hany 
Zagorové, spousta koncertů 
a dalších akcí stála za to. Z pó-
dia proudila spousta pozitivní 
energie, muzikanti si také chtěli 
vynahradit měsíce bez publika. 
Například na koncertě skupiny 
Mňága a Žďorp bylo vidět, že si 
to opravdu užívají členové kapely 
i diváci. Totéž platilo o večeru vě-
novaném muzikálovým melodi-
ím. A také Laura a její tygři určitě 
nezklamali. Měl jsem radost, že 
večery na náměstí doplňovaly 
soutěže pro děti organizované 
Ekocentrem Iris. Prostějov chce 

být městem pro všechny genera-
ce a toto byl přesně případ, kdy se 
nám to podařilo.

Skvělým nápadem bylo také 
uspořádat divadlo pod širým 
nebem. Kolářovy sady se k tomu 
hodí. I volbu představení, kterou 
byla Noc na Karlštejně v podání 
Moravského divadla Olomouc, 
považuji za šťastnou. Prožili jsme 
krásný večer plný skvělé muziky, 
která nestárne.

A jak vidíte sportovní akce?
Jsem rád, že mohou diváci na 

naše stadiony a  další sportoviš-
tě. Léto ale patřilo spíše velkým 
sportovním svátkům, které se 
konají jen jednou za čas. Myslím, 
že Sazka Tour je skvělý sportovní 
podnik. Mrzí mě, že na pros-
tějovském zahájení pršelo, této 
akci by slušelo pěkné počasí. 
To ovšem nic nemění na účasti 
řady špičkových sportovců, kte-
ré jinak známe jen z televizních 
přenosů těch nejslavnějších ev-
ropských závodů. Věřím, že příští 
rok se tento podnik do Prostějo-
va znovu vrátí. Unikátní je také 
tradice tenisového mistrovství 
světa družstev chlapců a dívek do 

14 let, které se v Prostějově koná 
už více než dvacet let.

V  době, kdy připravujeme 
tento rozhovor, finišují také 
přípravy na Memoriál Otmara 
Malečka na našem velodro-
mu. Chystá se také šampionát 
v  terčové lukostřelbě, který 
se částečně odehraje přímo 
v centru města. Myslím, že to 
bude pro každého mimořádná 
podívaná. Zároveň si obyvatelé 
našeho města připomenou, že 
v Prostějově dlouhá léta působí 
špičkový lukostřelecký oddíl. 
Pokud to například nějaké dítě 
přivede k  rozhodnutí věnovat 
se tomuto sportu dlouhodobě, 
tak jenom dobře. Jak už jsem 
mnohokrát říkal, každý sport 

považuji za dobrou přípravu 
do života.

V  létě také vrcholila práce 
prostějovského očkovacího cen-
tra, které město zřídilo společně 
s nemocnicí a které se k 31. srp-
nu uzavírá...

Zřízení očkovacího centra bylo 
nepochybně jedním z nejdůleži-
tějších projektů letošního roku. 
Denně v  něm získalo ochranu 
v podobě vakcíny několik set lidí. 
Nyní už není nápor tak velký, tak-
že se očkování proti koronaviru 
může vrátit do prostor nemocni-
ce. Naše spolupráce s nemocnicí 
přitom „nespadla z  nebe“. Byli 
jsme v  pravidelném kontaktu 
od počátku mého působení na 
radnici. V době koronaviru jsme 

opakovaně spojili síly, abychom 
nabídli našim občanům co nej-
lepší služby, které potřebovali. 
Samotné vybudování očkovacího 
centra pak bylo vrcholem a  my 
jsme se stali vzorem pro řadu 
dalších měst a dalších zdravotnic-
kých zařízení. Ukázalo se, že když 
je dobrá vůle, dá se zvládnout 
téměř vše. To je důležité i do bu-
doucna, protože bez dobrého kri-
zové řízení se určitě neobejdeme.

Jak se díváte na nadcházející 
období?

Moc bych si přál, aby byla epi-
demie za námi. Očkování velké 
části populace je samozřejmě 
nadějí pro lepší zvládnutí příštích 
měsíců, přesto musíme zůstat 
obezřetní. Hodit uplynulý rok 
a půl za hlavu a dělat, že je vše 
za námi, by nebylo zodpověd-
né. Odborníci předpokládají, že 
s chladnými měsíci, s návratem 
lidí z  dovolených a  především 
s  obnovením školní docházky 
půjdou počty nakažených naho-
ru. Je ale na nás, jak moc nahoru 
to bude, proto je třeba být zodpo-
vědný. Tak ať nám současné hez-
ké období vydrží i nadále! -red-

František Jura: Léto se vydařilo. Ať nám to vydrží
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Charita 
pomáhá 
již 30 let

Rada města Prostějova 
schválila poskytnutí dota-
ce z rozpočtu města ve výši 
30 000 Kč na akci Již 30 let 
pomáháme. 

„Prostějovská charita 
slaví v  těchto dnech 30 let 
obnoveného provozu a  její 
pracovníci připravili pro 
prostějovskou veřejnost kul-
turně-společenskou akci 
v  centru města,“ upřesnila 
účel dotace náměstkyně pri-
mátora Alena Rašková.  -jg-

„Tuto akci jsme plánovali 
už na loňský rok, ale bohužel 
nebylo možné ji kvůli epi-
demiologickým opatřením 
uspořádat. Myšlenku jsme 
ale nevzdali, a  tak s  tímto pi-
lotním projektem přicházíme 
letos. Budeme potěšeni, pokud 
se společně s námi zapojíte do 
zcela nového projektu, který 
má za cíl oživit centrum našeho 
města a pobavit hned několika 
způsoby Prostějovany i jeho ná-
vštěvníky.

Jedná se o výjimečnou akci, 
která propojí originální gur-
mánské pochoutky se zajímavý-
mi kulturními zážitky. Během 
dvou dnů můžete navštívit 
zapojené restaurace a  kavárny 
v  našem městě, kde ochutnáte 
výborné  degustační menu či 
jednohubky. Zároveň před tě-
mito podniky budou vystupo-
vat místní umělci.

Ve společnosti nejen svých 
přátel, ale také řady dalších no-
vých tváří budete moci zažít 

příjemné chvíle. Festival jedi-
nečných chutí nabízí možnost 
dobře stráveného času, vytvo-
ření pohody a  pocitu volnosti. 
Sami se můžete rozhodnout, 
co ochutnáte, co vypijete a  co 
budete poslouchat ve  vybrané 
společnosti.

Věřím, že po dnech boje s ko-
ronavirem si všichni zasloužíme 
trochu SI UŽÍT!,“ říká náměst-
kyně primátora Milada Sokolová.

(Plakátek k akci naleznete na 
str. 19 těchto PRL) -jg-

Tuto službu si můžete  ob-
jednat 1 – 2 dny předem v prů-
běhu celého týdne na telefon-
ním čísle: 595 391 141.

„Senior taxi funguje v pra-
covních dnech PONDĚLÍ-

-PÁTEK, tedy mimo soboty, 
neděle a  svátky, v  době od 
6.30 do 15.30 h. Cena za jed-
nu jízdu je účtována ve výši 
20 Kč,“ říká náměstkyně pri-
mátora Alena Rašková a po-

kračuje: „Služba Senior taxi 
vás odveze  na území města 
Prostějova  z  místa trvalého 
bydliště k  praktickým  a  od-
borným lékařům, do nemoc-
nic a poliklinik, na pobočky 
České pošty, na úřady, na 
náměstí T. G. Masaryka, 
na  hřbitov, do domovů pro 
seniory a  do  zařízení po-
skytovatelů registrovaných 
sociálních služeb ve městě 
Prostějově“.

Vyřídit je třeba průkazku, 
kterou vystaví pracovnice 
Odboru sociálních věcí Ma-

gistrátu města Prostějova, 
Školní 4, 2. patro, dveře č. 320.

K  vyřízení průkazu je 
nutné vyplnit a podepsat žá-
dost o  průkaz SENIOR 
TAXI a souhlas se zpracová-
ním osobních údajů pro účely 
služby SENIOR TAXI  (viz 
níže). Formuláře je možné 
vytisknout si nebo vyzved-
nout na odboru sociálních 
věcí. Dále je nutné předložit 
průkaz totožnosti, popř. prů-
kaz ZTP/P.

Zároveň je možné, aby 
průkaz za seniora vyřídi-

la jiná osoba. V tomto přípa-
dě je nutné mimo uvedené 
formuláře (žádost o  průkaz 
SENIOR TAXI  a  souhlas se 
zpracováním osobních úda-
jů pro účely služby SENIOR 
TAXI)    předložit vyplněnou 
a  podepsanou  plnou moc 
k  vyřízení průkazu SE NIOR 
TAXI PROSTĚJOV  (viz 
níže).

Pracovnice odboru sociál-
ních věcí poté ověří správnost 
vyplněných údajů (dle před-
ložených průkazů totožnosti) 
a vystaví průkaz. -osv-

Rada města Prostějova 
doporučuje Zastupitelstvu 
města Prostějova schválit 
dofinancování potřebné na 
pořízení nových sedaček.

Zimní stadion postupně 
prochází úpravami. V  letoš-
ním roce se vedení města 
zaměří na výměnu sedaček 
a následně na výměnu kopilitů 
(skleněných tvárnic). Práce bu-
dou rozděleny do dvou etap.

„První část etapy bude 
zahrnovat realizaci nových 
sedaček v hledišti. Do druhé 
části etapy by byla zařazena 
výměna zmíněných kopilitů. 
Ta již proběhne pod hla-
vičkou Sportcentra - domu 
dětí a  mládeže Prostějov. 
Zde (výměna kopilitů) bude 
připravena žádost o  dotaci 
s  předpokládaným termí-
nem realizace 04–08/2022 

(mimo hokejovou sezonu). 
V případě získání dotace by 
mohla být akce s  výměnou 
skleněných tvárnic zařaze-
na do návrhu rozpočtu pro 
rok 2022,“ nastínil náměs-
tek primátora Jiří Rozehnal, 
který má stavební rozvoj 
a investice města ve své pra-
covní náplni.

V  letošním roce tak bylo 
pro první etapu vypsáno vý-

běrové řízení pouze na reali-
zaci sedaček. Radní rozhodli 
o  výběru dodavatele veřejné 
zakázky „Zimní stadion - 
sedačky“, kterým je firma 
POZEMSTAV Prostějov a.s. 
Ta nabídla délku záruky 60 
měsíců a splnila všechny za-
dávací podmínky zadavatele. 

V  rozpočtu města Prostě-
jova jsou na danou akci vy-
členěny 4 miliony korun. 

„Aby mohla být uzavřena 
smlouva o  dílo s  vybraným 
zhotovitelem, předkládáme 
zastupitelům ke schválení 
dofinancování ve výši 250 ti-
síc korun. Celková cena díla 
je vyšší z  důvodu nárůstu 
cen materiálu oproti loňské-
mu roku, kdy jsme investice 
plánovali,“ uzavřel náměstek 
primátora Jiří Rozehnal.

 -kaa-

Zimní stadion nabídne pohodlné sezení, 
budou nové sedačky

Festival dobrého jídla
Historicky první Festival dobrého jídla se uskuteční

17. – 18. září 2021 v Prostějově. 

Služba SENIOR TAXI stále funguje!
Pro seniory starší 65 let trvale bydlící na území města Prostějova zajišťuje město 

Prostějov sociální službu SENIOR TAXI

Kontakt – DOTAZY K VYŘÍZENÍ PRŮKAZU SENIOR TAXI:
Eva Dvořáková, referent sociálních věcí 

Tel. +420 582 329 311, e-mail: eva.dvorakova@prostejov.eu
Alena Horáková, DiS., referent sociálních věcí 

Tel. +420 582 329 303, e-mail: alena.horakova@prostejov.eu
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Informuje náměstek primá-
tora Jiří Rozehnal, zodpovědný 
za investiční akce města Prostě-
jova:

Stavba severního obchvatu 
opravdu běží dle harmonogra-
mu, nevyskytly se žádné problé-
my. Práce provádí velmi zkušené 
firmy s dlouholetou praxí a je to 
opravdu znát.

Nyní se finišuje na úseku od 
Olomoucké ulice až po odboč-
ku na Smržice. Tento úsek bude 
uveden do zkušebního provozu 
od 1. 9. 2021. Práce na Koste-
lecké ulici se také chýlí ke konci, 
nová okružní křižovatka bude 
uvedena do zkušebního pro-
vozu taktéž od 1. 9. 2021 s tím, 
že bude možné zatím pouze 
projet ve směru na Kostelec na 
Hané a  na Prostějov. Odbočka 
na severní obchvat a na Smržice 
nebude z této komunikace zatím 
možná.

Jaké práce zde stavbaře ještě 
čekají?

Budou pokračovat práce na 
hlavním velkém mostu přes že-
lezniční trať a Kosteleckou ulici, 
poté terénní úpravy kolem celé 
stavby a  uvedení cyklostezky 
Prostějov–Kostelec do provozu. 
Předpoklad dokončení mostu - 
tím pádem zprovoznění celého 
obchvatu - je do 31. 12. 2021, což 
je proti termínu jaro 2022 pozi-
tivní zpráva. Vzniklo zde i „covi-
dové“ zdržení, ale to se podařilo 
dohnat. Jiné problémy nenastaly.

Funkční je již cyklostezka 
z Prostějova do Smržic. Most, 
který je její součástí, se stal ter-
čem vandala, který zničil osvět-
lení. Škoda je vysoká.

Ano, měsíc po otevření 
(1. 7. 2021) cyklostezky z Prostějo-
va do Smržic došlo již dvakrát ze 
strany neznámého vandala k po-
škození LED osvětlení na mostní 
lávce. A já se ptám: co je to za člo-
věka, který ničí nové dílo sloužící 
všem a  chránící v  noci při jízdě 

na mostu?! Napadají mě různá, 
bohužel nepublikovatelná slova. 
Kus utržené pásky s LED diodami 
či poškozené konektory s kabely 
mu naprosto k  ničemu nejsou. 
Na mostu je již instalována nová, 
nenápadná kamera napojená 
na městský kamerový systém. 
Pokud někdo může poskytnout 
informace vedoucí k  dopadení 
pachatele, zašlete ji prosím k nám 
na magistrát nebo na Policii ČR, 

budu moc rád. Pokud někoho 
uvidíte poškozovat tento most, 
ihned prosím volejte Policii ČR.

Bohužel musím říci, že pokud 
se bude situace v budoucnu opa-
kovat, budeme muset uvažovat 
o případné demontáži osvětlení. 
Oprava bude město stát téměř 
100 tisíc korun. To je mnoho-
násobně více než je hranice 
pro kvalifikaci trestného činu 
poškozování cizí věci. -kaa-

Zastupitelé budou rozho-
dovat o  vydání nové obecně 
závazné vyhlášky o  místním 
poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství.

Touto nově navrhovanou 
obecně závaznou vyhláškou 
o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospo-
dářství se zruší stávající obec-
ně závazná vyhláška č. 9/2019, 
o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání 
a  odstraňování komunálních 
odpadů, a  to s  účinností od 
1. 1. 2022.

Poplatek za obecní systém 
odpadového hospodářství je 
obdobou zrušeného poplatku 
za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a  odstraňování 
komunálních odpadů. Poplat-
níkem nadále zůstává fyzická 
osoba přihlášená v obci, vlast-

ník nemovité věci zahrnující 
byt, rodinný dům nebo stavbu 
pro rodinnou rekreaci, ve které 
není přihlášena žádná fyzická 
osoba a  která je umístěna na 
území obce. Nezáleží na tom, 
zda v obci poplatník skutečně 
žije a vytváří odpad, resp. vyu-
žívá systému odstraňování ko-
munálního odpadu.

Změnu, kterou přináší no-
vela zákona o místních poplat-
cích, je poplatková povinnost 
nově i právnických osob, které 
mají ve svém vlastnictví byt či 
dům, ve kterém není hlášena 
k trvalému pobytu žádná fyzic-
ká osoba.

„Typickým příkladem tako-
vé právnické osoby je družstvo, 
které vlastní byty, svěřenský 
fond nebo firma, která napří-
klad v  části budovy bude mít 
prostory pro podnikání a v čás-
ti pro bydlení. Účel využití 
těchto prostor (bytů) musí být 

uveden v  katastru nemovitos-
tí,“ osvětlil problematiku 1. ná-
městek primátora Pospíšil.

„V současnosti je stanovena 
sazba u  místního poplatku za 
provoz systému shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a odstraňování komu-
nálních odpadů ve výši 600 Kč. 
Sazba místního poplatku zů-
stává beze změny již 9. rokem, 
tj.  od roku 2013. V  připravo-
vané obecně závazné vyhlášce 
o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodář-
ství je navržena sazba ve stejné 
výši. Pro občany města Prostě-
jova se v  konečném důsledku 
nebude měnit nic zásadního,“ 
uvedl 1. náměstek primátora 
Jiří Pospíšil.

Je třeba však zdůraznit, 
že skutečné náklady na sběr 
a  svoz komunálního odpadu 
jsou rok od roku vyšší. Tady 
město Prostějov za své obča-

ny, při současné výši poplatku 
600 Kč, doplácí. Skutečné cel-
kové náklady na sběr a  svoz 
komunálního odpadu za rok 
2020 jsou ve výši 50 459 350 Kč 
(tzn.  sběr, svoz, TKO od ob-
čanů, náklady na sběrný dvůr, 
úklid, třídění, odvoz a likvidaci 
odpadů u Svaté Anny a na ul. 
Průmyslová, náklady na vývoz 
odpadu z  odpadkových košů, 
přistavení velkoobjemových 

kontejnerů, náklady na opra-
vy).

„Při těchto celkových nákla-
dech ve výši 50 459 350 Kč na 
systém tříděného i netříděného 
odpadu za rok 2020 je skuteč-
ná výše nákladů na jednoho 
poplatníka v částce 1 077 Kč, to 
znamená, že z rozpočtu města 
se doplácí částka 477 Kč na 
jednoho poplatníka,“ zdůraznil 
1. náměstek Pospíšil.  -kaa-

Zeptali jste se: jak pokračuje stavba obchvatu Prostějova

Odpady v příštím roce nejspíš nepodraží

Jarmila Vincourková, jejíž 
rodina přišla do Prostějova 
v  roce 1930 a  provozovala 
zde velmi známou cukrárnu, 
oslavila rovnou stovku! Paní 
Vincourková dnes žije v do-
mově pro seniory v  Sobě-
sukách a  k  významnému 
životnímu jubileu jí přijel 
poblahopřát i  primátor sta-
tutárního města Prostějova 
František Jura.

Vitální, usměvavá, stov-
ku by jí nikdo nehádal. Život 
přitom neměla jednoduchý. 
Sourozenci jí zemřeli ještě 
v  dětském věku, komunisté 
sebrali živnost, kterou její otec 
budoval, a  maminku v  ob-
chodě nenechali dosloužit ani 
do důchodu… Přesto paní 
Jarmila Vincourková neza-
trpkla. Možná i  díky svému 
optimistickému přístupu k ži-

votu se v těchto dnech dožívá 
stovky v plném zdraví. „Mám 
vždycky nesmírnou radost, 
když můžu poblahopřát ju-
bilantům, kteří se takto krás-
ného věku dožívají zdraví a je 
na nich vidět, s  jakou radostí 
jubileum prožívají. Přeji vám, 
abyste takto oslavila ještě řadu 
dalších narozenin,“ uvedl 
mimo jiné primátor František 
Jura. -jg-

Primátor poblahopřál jubilantce
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Radnice - Prostějov

11. 9. 2021  15:00 - spojeno  
s koncertem NOTA BENE

12. 9. 2021  10:00 
Prohlídka reprezentačních 
místností budovy radnice. 
Středu města Prostějova dominuje 

nová radnice postavená v letech 1911 
– 1914 podle návrhu prof. K. H. Kepky. 
Vznikla tak monumentální dvoupat-
rová budova s asymetricky umístěnou 
věží, která v sobě mísí prvky historis-
mu a secese. Celková výška budovy je 
66 m. Nad arkýřem zaujme pozorova-
tele orloj, který ukazuje kalendářní mě-
síce v roce, postavení Slunce na obloze.

Kontaktní osoba: 
Kateřina Kimlová

Telefon: 582329722

Radniční věž - Prostějov
11. 9. 2021 13:00, 14:00 

12. 9. 2021 9:00, 11:00, 13:00, 
14:00, 15:00 

Od září 2011 je radniční věž zpří-
stupněna veřejnosti. Má čtverco-
vý půdorys o straně 9 m a ve výšce 
42,5  m přechází v  kruh. Ve věži se 
nachází expozice z  historie i  sou-
časnosti radnice a  hodinový stroj. 
Hlavní vyhlídka, která je umístěna 
do 9.  nadzemního podlaží ve výšce 
46  m, poskytuje úžasný výhled na 
Prostějov a okolí.

Kapacita je omezena na 12 osob, 
doporučujeme objednat na telefon-
ním čísle 800 900 001.

Kontaktní osoba: 
Kateřina Kimlová

Telefon: 582329722

Národní dům - Prostějov
12. 9. 2021  13:00, 15:00 

Komentovaná prohlídka divadel-
ní části bude doplněna pohledem 
i do zákulisí. Nevšedním zážitkem 
jsou prohlídky všech secesních sa-
lonků, které si do dneška zachovaly 
svoji původní podobu. Zájemci se 
shromáždí u  hlavního vchodu do 
divadla na Vojáčkově náměstí. Ko-
mentovaná prohlídka trvá 60 mi-
nut, pohyb v budově není bezbarié-

DNY EVROPSKÉHO       DĚDICTVÍ 2021
V letošním roce jsme v rámci Dnů evropského dědictví připravili opravdu bohatý program.

 „Veřejnosti se otevřou nejen tradiční prostějovské památky, jako radnice, 
Národní dům či prostějovské muzeum, ale opět také kino Metro 70, sladovna Castello 

nebo nově Palírna U Zeleného stromu.  Věříme, že si z pestré nabídky lidé vyberou a Dny 
evropského dědictví si užijí,“ říká náměstkyně primátora Milada Sokolová. 

A které konkrétně památky a kdy budou otevřeny?
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rový, s  výjimkou možnosti použít 
schodišťovou plošinu pro přístup 
do přízemí divadelního sálu.  Ná-
rodní dům v Prostějově, první sku-
tečně monumentální stavba Jana 
Kotěry (1871-1923), patří ke skvos-
tům české a moravské moderní ar-
chitektury 20. století. Národní dům 
je proměnlivou, jedinečnou a neza-
stupitelnou scénou každodenního 
prostějovského kulturního i  spole-
čenského dění. 

Kontaktní osoba: 
Jana Maršálková

Telefon: 582 329 600

Hvězdárna - Prostějov
13. 9. 2021 19:30 

Komentovaná prohlídka prostě-
jovské hvězdárny spojená s  nočním 
pozorováním hvězdné oblohy. Pro-
stějovská hvězdárna nacházející se 
ve zdejších Kolářových sadech slaví 
v  letošním roce 60 let! Veřejnosti se 
tak otevře i  při příležitosti Dnů ev-
ropského dědictví. Pojďte s námi na-
hlédnout do historie tohoto stánku 
s kupolí a dalekohledy zahleděnými 
vysoko k nebi či hluboko do tajů ves-
míru. Počasí nezaručíme, ale příjem-
ný zážitek určitě! 

Kontaktní osoba: 
Iveta Fréharová

Telefon: 724 013 039

Muzeum a galerie v Prostějově
14. 9. 2021 16:00 

Renesanční památka v  centru 
města. Dnes se zde nacházejí jak stá-
lé muzejní expozice, tak pravidelně 
obměňované výstavy. Lidé se budou 
moci v rámci komentované prohlíd-
ky seznámit s  historií, současností 
i  budoucností této významné pa-
mátky. Mimochodem, právě budova 
prostějovského muzea sloužila v his-
torii také jako sídlo prostějovských 
konšelů. Stará prostějovská radnice 
se muzeu vlastně říká dodnes.

Kontaktní osoba: 
Filip Gregor

Telefon: 582 330 991
 

Palírna U Zeleného 
stromu - Prostějov

15. 9. 2021 15:00, 17:00 
Historie nejstarší palírny Evropy 

se zrodila 4.  července roku 1518, 
kdy Vilém z  Pernštejna udělil prá-
vo várečné jedenatřiceti majitelům 
domů města Prostějov. Mezi vybra-
nými byl i majitel domu U Zeleného 
stromu Hajný Jež ze Seloutek. Zpo-
čátku se vařilo hlavně pivo. Ježův 

nástupce Jan Chytrovský investoval 
do inovací sladovny a  pivovarské 
místnosti. Karel z Lichtenštejna roz-
šířil majitelům šenkovních domů 
jejich výsadní právovárečné právo 
o  monopol na pálení a  nálev ko-
řalky. Díky uděleným výsadám se 
zvýšila laťka kvality a  o  Prostějově 
se plným právem začalo mluvit jako 
o městě s nejlepší kořalkou. Vydejte 
se s  námi do historie i  současnosti 
nejstarší palírny v Evropě!

Kontaktní osoba: 
Pavel Hampl

Telefon: 601 088 290

Špalíček - Prostějov
16. 9. 2021 16:00 

Budova v někdejší jižní části pro-
stějovského židovského ghetta slou-
žila dříve jako obecní židovský dům, 
také jako škola. Byla i  domovem 
rodiny posledního prostějovského 
rabína Ludvíka Schapa. Za minulého 
režimu chátrala, stejně jako celé ně-
kdejší ghetto. Po zbourání větší části 
ghetta zůstal již pouze relikt zvaný 
špalíček. Právě zde se nachází dnes 
krásně zrekonstruovaný dům fungu-
jící jako galerie Špalíček. Jde vlastně 
o  dva domy, jeden z  ulice Uprkovy 
a druhý z ulice Hradební. Vydejte se 
s námi do interiéru domu, který by 
mohl vyprávět spousty příběhů!

Kontaktní osoba: 
Filip Gregor

Telefon: 582 330 991
 

Sladovna Castello - Prostějov
17. 9. 2021 8:00,  11:00 

Komentovaná prohlídka sladov-
ny. Sladovnu založili v  19. století 
bratři Winterové. Své produkty pro-
dávali hlavně do Bavorska a  Ame-
riky. Od konce 19. století funguje 
v  Prostějově v  Blahoslavově ulici 
sladovna, u  jejíhož zrodu stáli bra-
tři Winterové. Ti si za dobu svého 
působení ve sladovnictví vydobyli 
takový věhlas, že slad z  Prostějova 
vyváželi prakticky do celého svě-
ta. Během nacistické okupace byla 
sladovna arizována, rodina Winte-
rových kvůli svému židovskému pů-
vodu neunikla nacistické persekuci. 
Po válce se sladovna stala součástí 
státního podniku a v podstatě chát-
rala. Po listopadu 89 získal sladovnu 
její současný majitel, který navázal 
na původní um a  recepturu bratrů 
Winterových a výrobu sladu zde ob-
novil.

Kontaktní osoba: 
Jana Gáborová

Telefon: 603 555 904

Kino Metro 70 - Prostějov
18. 9. 2021 11:00, 13:00 

Komentovaná prohlídka zákoutí 
kina.  Budova kina Metro 70 před-
stavuje kvalitní architekturu sklonku 
60. let 20. století.  V  současné chvíli 
je jednou z  10 významných staveb 
Olomouckého kraje řešených v rám-
ci projektu Národního památkového 
ústavu zaměřeného na moderní ar-
chitekturu. Objekt realizovaný v  le-
tech 1965-1969 podle projektu  br-
něnského architekta Zdeňka Michala 
je variací na jeho starší návrh kina 
Hvězda v Uherském Hradišti. V bu-
dově je umístěný i kryt civilní obrany. 

Kontaktní osoba: 
Barbora Kucsa Prágerová

Telefon: 582 329 641
 

Kostel Povýšení 
sv. Kříže Prostějov

19. 9. 2021 14:00 
Po stopách Jano Köhlera -    Jano 

Köhler byl významným umělcem 

v oblasti moravského lidového umění, 
v technice ornamentu a v oboru fres-
ky a  sgrafita. V Prostějově se v dob-
rém slova smyslu podepsal na fasá-
dách vily v  ulici Hanačka, na fasádě 
prostějovského zámku, domu U  Tří 
zajíců, U Zlaté studny nebo v koste-
lech Povýšení sv. Kříže a Cyrila a Me-
toděje. Jeho nesmazatelnými stopami 
vás provede komentovaná prohlíd-
ka, která bude zahájena prohlídkou 
kostela Povýšení sv. Kříže. Společně 
s  klášterem augustiniánů jej roku 
1391 založil na místě staršího zniče-
ného kostela Petr z Kravař. Původně 
gotický kostel byl později barokně 
upraven, přestavbu projektoval italský 
architekt Giovanni Pietro Tencalla. 
V presbytáři nad hlavním oltářem je 
původní síťová a hvězdicová žebrová 
klenba. Milovník moderny zde nalez-
ne fresky od Jano Köhlera či cyklus 
Křížové cesty od Františka Bílka. 

Kontaktní osoba: 
Jana Gáborová

Telefon: 603 555 904
INZERCE
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Centrum pro rodinu Prostějov v rámci 
celostátní iniciativy Rodinného svazu ČR

MOJE UŠI PRO TEBE
nabízí Online i telefonické Psychologické 

poradenství
v aktuálních obtížných situacích

pro děti i dospělé
Poradce: Mgr. František Zakopal
Kdy: úterý a čtvrtek v 9:00-12:00

Kontakt: 733161615, zakopal.f@seznam.cz

NABÍDKA PORADENSTVÍ
„CPR Prostějov vám od nabízí podporu 
a doprovázení při hledání řešení v čase 
náročné životní etapy, v čase osobní či 

manželské krize a mentoring osobám, které 
hledají nové, efektivnější přístupy k dětem 
s cílem obnovovat, posilovat a uzdravovat 

vztah s dítětem/dětmi, zejména 
(ale nejenom) v čase jejich dospívání.“

Kdy: Každé pondělí od 16:00 
po předchozí domluvě

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

cprprostejov@ado.cz. 
nebo korenkovam@email.cz

Zveme všechny zájemce na kurz 
Pavla Mečkovského

KLÍČ KE ZDRAVÝM 
VZTAHŮM S DĚTMI

KDE: V prostorách 
CYRILOMETODĚJSKÉHO 
GYMNÁZIA PROSTĚJOV
KDY: 6. 10., 13. 10., 20. 10., 

27. 10. 2021 v 17:00

Vstupné: 400 Kč jednotlivec / 600 Kč 
rodičovský pár

Přihlásit se můžete na: 1url.cz/Pz47T
kontakt: cprprostejov@ado.cz

PRVNÍ ŠKOLIČKA
každé úterý a čtvrtek od 8.30 do 11.30 hod.

Dopolední adaptační kroužek pro děti od 
2 do 4 roků. Účast v kroužku usnadňuje 
přípravu na nástup do MŠ, připravuje na 
separaci od rodičů a navazování vztahů 

s vrstevníky v malé skupině a bezpečném 
prostředí.

PŘIJÍMÁME NOVÉ DĚTI.
Přihlásit děti na školní rok

2021/22 můžete na: https://1url.cz/UKLtM

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.

V  tomto roce vyrazilo 
42 členů a příznivců Klubu 
českých turistů pod vede-
ním horského vůdce naše-
ho předsedy Mirka Hanáka 
a  naší výborné ekonomky, 
jeho manželky Ivy, včetně 
dalších členů výboru i zapá-
lených milovníků umění, na 
poznávací turistický zájezd 
v termínu od 24. 7. do 30. 7. 
t. r. Cíl byl jasný - pořádat 
výlety a  turistické pochody 
po Vysočině z  centra naše-
ho ubytování v  Humpol-
ci. Navázali jsme úspěšně 
na první etapu poznávaní 
Vysočiny z  loňského roku, 
kdy jsme měli hlavní stan 
v Třešti.

Vysočina nás opět nadchla. 
Již příjezdová cesta obohace-
ná o návštěvu poutního místa 
Křemešník spojená s  výhle-
dem z rozhledny a komento-
vanou prohlídkou poutního 
místa, následně muzeum 

města Pelhřimova, daly tušit, 
že místa, která ještě neznáme 
a poznáme, jsou více než jen 
zajímavá. Skvělý byl výklad 
mladého studenta gymnázia 
z Pelhřimova, na který v ná-
sledujících dnech navázala 
průvodkyně Želivského kláš-
tera. Je úžasné, když průvodci 
svůj projev doprovází osobní 
zkušeností a  nadšením pro 
dobrou věc a své poslání. Za-
vřete oči a vidíte dějiny v dob-
rém i tom horším kráčet před 
sebou.

Další dny naše kroky mí-
řily například z obce Vysoká 

přes Petrkov do Havlíčko-
va Brodu. Jeden den patřil 
nejen Haškově Lipnici, ale 
i  jejímu okolí, s  cestou do 
Dolního Města přes Bret-
schneidrovo ucho, Ústa 
pravdy a  Zlaté oči (obrazce 
vytesané ve skále).

Mírně náročnější byla ces-
ta údolím Doubravky k Čer-
tovu stolci do Chotěboře. 
Neminuli jsme výšlap z Leš-
tinky přes Stvořidla s  ná-
vštěvou Foglarova pomníku. 
Další trasa z města Polná, na 
které nebylo tolik času, kolik 
by si jeho prohlédnutí za-

sloužilo, ale v  i  parném dni 
nás čekal další cíl naší cesty 
- město Přibyslav. Jako vždy 
byly naše cesty vedeny ke ko-
nečnému cíli v dobré restau-
raci či hospůdce.

Ke všemu jsme měli i ob-
sáhlý historický výklad 
PhDr.  Ivy Koucké, rodačky 
z  Havlíčkova Brodu, která 
přednáší na UP v Olomouci 
obor historie, velké díky.

Nesmím zapomenout na 
šikovného řidiče pana Pavla 
Straku a  poděkovat za pro-
fesně mistrně zvládnutou 
jízdu.

Ani o  večerech jsme 
kulturně nestrádali. Byla 
možnost zapět si s  našimi 
kamarády folk-country, 
písně známé i  ty méně zná-
mé. V  kostele sv.  Mikuláše 
v  Humpolci jsme ocenili 
varhanní koncert. Navštívili 
jsme mimo jiného i  galerii 
8smička v Humpolci s výsta-

vou „Ruka na konci ramene“, 
která potrvá do 2.  1.  2022 
a  zaměřuje se na spolupráci 
českých a slovenských uměl-
ců s nejrůznějšími společen-
skými i  sociálními skupina-
mi, které byly realizovány 
mimo tradiční výstavní pro-
story. Je tam též skvělá kavár-
na, vřele doporučuji. V místě 
ubytování jsme také využili 
místní koupaliště. Rybníky 
a  vodní nádrže při našem 
putování bohužel ke koupaní 
vhodné nebyly, ach ta kvalita 
vody!

V  závěru bych jménem 
všech účastníků poděkovala 
za náš Klub českých turistů 
Kosíř za přidělenou finanční 
dotaci statutárnímu městu 
Prostějov pro tento rok 2021. 
Věřte, že jsme i díky ní viděli 
a  slyšeli mnohé. Přijeli jsme 
domů osvěžení na duši i  na 
těle.  členka KČT Kosíř 
 MVDr. Zuzana Bartošová

Stručná pozvánka:
2. 9. a 21. 9.–Moravský Krumlov (Slovanská epopej) 
a Dolní Kounice (klášter Rosa coeli)
7. 9.–zámek Bruntál a Slezská Harta (plavba lodí)
9. 9.–Svatý Hostýn a zámek Holešov
14. 9.–Příbor (muzeum tradičních řemesel) a Marlenka 
(nové návštěvnické centrum)
16. 9.–Náměšť nad Oslavou (zámek) a Dalešická přehrada 
(dvouhodinová plavba po přehradě)
30. 9.–vycházka pro turisty – hrad Lukov

Podrobnější informace najdete za výlohou prodejny 
(nám. T. G. Masaryka 18), na letáčcích a na webu:

www.filemon-baucis.cz. Telefon na prodejnu je 722 464 228.
Akce jsou pořádány ve spolupráci 

se Zdravým městem Prostějov.
TĚŠÍME SE NA VÁS!

Jana Šmudlová

V  měsíci červenci byla ote-
vřena nová cyklistická lávka 
křižující právě budovaný sever-
ní obchvat města Prostějova. 

Lávka je součástí cyklostezky 
vedoucí do Smržic od prostě-
jovského Sportcentra  DDM. 
Délka lávky je téměř 42 m 

a průchozí šířka 3 m. Na lávce je 
z důvodu bezpečnosti umístěno 
LED osvětlení a ocelové mostní 
zábradlí. V  blízkosti cyklistické 

stezky jsou osazeny nové sloupy 
veřejného osvětlení.

Celkové náklady činily 
cca 14,5 mil. Kč.

Zhotovitelem stavby byly fir-
my Strabag, a. s., a Eurovia CS, a. s.

Ing. Antonín Zajíček, odbor 
rozvoje a investic

Klub českých turistů Kosíř a naše akce Vysočina- Humpolec 2021

CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV z.s.
Filipcovo nám. 20/4, 796 01 Prostějov, http://prostejov.dcpr.cz/, 

cprprostejov@ado.cz, tel. 608 228 464

Cyklistická lávka přes silnici II/366

V  červenci byla dokončena 
novostavba objektu Ekocentra 
IRIS v  Prostějově. Jednalo se 
o novostavbu objektu na místě 
původního objektu, který byl 
z důvodu nevyhovujícího tech-
nického stavu zbourán. Součástí 
novostavby je i  zřízení nového 
vjezdu z  veřejné komunikace, 
zelené střechy ve dvorní části, 
fotovoltaiky a  čističky šedých 

vod pro zpětné využití v objek-
tu.

Na rekonstrukci byla poskyt-
nuta dotace z  Olomouckého 
kraje ve výši 1 mil. Kč.

Celkové náklady činily 
10,4 mil. Kč vč. DPH.

Stavbu realizovala firma Po-
zemstav Prostějov, a. s.

 Ing. Lukáš Chytil, 
 odbor rozvoje a investic

Rekonstrukce Husovo nám. 67  
– Novostavba objektu 

Ekocentra IRIS v Prostějově

VÝLETY PRO SENIORY V ZÁŘÍ 2021
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V tomto měsíci si připome-
neme sto padesát let od naro-
zení kněze, básníka, publicisty 
a  organizátora katolického 
písemnictví na Moravě Karla 
Dostála Lutinova.

Narodil se 22. září 1871 v Pro-
stějově na Petrském náměstí č. 1 
v  rodině ševce a  obchodníka. 
Otec Leonhard pocházel z blíz-
kého Lutína. Právě proto si Karel 
Dostál ke jménu připojil přído-
mek Lutinov. Studoval na arci-
biskupském gymnáziu a reálném 
gymnáziu v Kroměříži (maturita 
1890). Po absolvování Teologické 
fakulty v  Olomouci (1894) pů-
sobil jako kaplan v Loučné nad 
Desnou a v Novém Jičíně.

14.  října  1904 byl městskou 
radou v  Prostějově zvolen pro-
stějovským farářem. Rozvinul 
zde širokou kněžskou, pastorač-
ní a spolkovou činnost. Připravil 
a  realizoval velkou opravu inte-

riéru kostela Povýšení sv.  Kříže. 
K  výzdobě přizval významné 
umělce  – malíře Jano Köhlera 
a  sochaře Františka Bílka. Byly 
odkryty zazděné gotické oblouky 
bývalého hlavního vstupu v  zá-
padní stěně a u bočních vchodů. 
Dále byla provedena výmalba, 
kostel dostal novou dlažbu a byla 
opravena a vyzdobena kaple Nej-
světější Trojice.

Karel Dostál Lutinov rozvinul 
v Prostějově také veřejnou a cha-
ritativní činnost. V  roce 1909 
založil tělovýchovnou jednotu 
Orel a podílel se na výstavbě Ka-
tolického domu. V roce 1918 se 
zasloužil o založení Českosloven-
ské strany lidové. Byl předsedou 
místní a okresní organizace lido-
vé strany. V letech 1919–1923 byl 
za lidovou stranu členem měst-
ské rady.

Jeho velkou láskou byla lite-
ratura. Už od mládí vášnivě četl 

a učil se cizí jazyky. V roce 1895 
založil se svým přítelem a bene-
diktinem Sigismundem Bouškou 
literární skupinu Katolická mo-
derna. Vystoupili v  almanachu 
Pod jedním praporem. Chtěli 
obrodit katolicismus a především 
katolické myšlenky v  literatuře 
a umění. Stal se vedoucí osobnos-
tí českého katolického modernis-
mu spjatého s reformami církev-

ního života. V letech 1896–1907 
redigoval časopis a tiskový orgán 
hnutí Nový život. Dále řídil časo-
pis Eva a revui Archa.

Jeho literární dílo obsahu-
je básnické sbírky, pohádky, 
fejetony, písně, dramata a  ná-
boženské texty. Tak prostá je 
má píseň, tak lehce zaznívá  – 
nic umění v ní není, tak každý 
zazpívá! Tento verš najdeme 
v  básni Finis v  posmrtně vy-
dané sbírce Květiny (Olomouc 
1930). Uvést můžeme dále 
básnické sbírky Sedmikrásy, 
Království Boží na zemi, Potul-
ný zpěvák, Ryme a špryme, Orlí 
fanfáry, Šlehy a něhy či překla-
dy Dantovy Božské komedie 
a Poeova Havrana.

Často bývá vnímán jako kon-
troverzní osobnost. Měl hodně 
odpůrců, s  nimiž vedl prudké 
polemiky (Theodor Kohn, Karel 
Juda, T. G. Masaryk, J. S. Machar).

Zemřel 29.  listopadu 1923 ve 
dvaapadesáti letech na srdeční zá-
chvat. V Prostějově nám jeho pa-
mátku připomíná pamětní deska 
na faře u kostela Povýšení sv. Kří-
že, název ulice a místo poslední-
ho odpočinku  – rodinný hrob 
na městském hřbitově. Autorem 
náhrobku je akademický malíř 
Jano Köhler. Mozaika Kladení do 
hrobu zachycuje scénu z Nového 
zákona. Josef z Arimathie má po-
dobu Jano Köhlera a  Nikodém 
Karla Dostála Lutinova.

Dostálovo dílo bylo po roce 
1989 vydáváno a  zpřístupňová-
no především zásluhou historika 
a  editora Pavla Marka. Připo-
menout můžeme monografii 
Karel Dostál Lutinov bez mýtů, 
předsudků a  iluzí (Pavel Marek, 
Ladislav Soldán, Třebíč 1998). 
Vyšlo také pět knih Dostálovy 
korespondence.

 Hana Bartková

Pod záštitou starostky měs-
ta Plumlov Gabriely Jančíkové, 
KVH při W.P. E.P. a Czech Spit-
fire club se bude konat akce s vo-
jenskou tematikou nazvaná ZÁ-
MEK PLUMLOV V OBLEŽENÍ.

Kde uvidíte od 10:00 nejen 
válečnou a  historickou techniku, 
ale hlavně legendu vzdušného 
válečného prostoru - letoun Su-
permarine spitfire Mk.IX C, kte-
rý připomene velkou památku 
československých letců a  vojáků 
působících při osvobození od naci-
smu během 2. světové války a který 
bude přímo na zámeckém nádvo-
ří. Dále můžete na vlastní oči vidět 
i jednotlivé dobové tábory praktic-
ky všech armád z období 2. světové 
války a i některých armád 1. svě-
tové války pro dokreslení válečné 
historie a nesmyslnosti válek jako 
takových. K  navození atmosféry 
a vzpomínek na vojáky válek, které 
byly a stále jsou otřesným vedením 
politiky tam, kde diplomacie ne-
stačila a nestačí, budou samozřej-
mostí živé obrazy samotných bojů 
či bitev.

Jednotlivé kluby vojenské histo-
rie vám téměř autenticky předve-
dou to, co známe z dějin, co jsme se 
všichni mohli dočíst v učebnicích 
dějepisu a jak je skutečně důležité si 
připomínat vlastní dějiny a nesmy-
slnost všech válek.

Na tento vojenský den, plný 
zážitků pro celou rodinu s  boha-
tým programem i pro děti, kde při 
hrách mohou pěstovat a  zdoko-
nalovat své dovednosti, je VSTUP 
ZDARMA.

Občerstvení je zajištěno, a  to 
skutečně po celý den v  podobě 
různých pochutin a specialit, které 
bude připravovat vyhlášené místní 
řeznictví a uzenářství, jakožto i vý-
čep piva Radegast za přijatelnou 
cenu. I po skončení programu, při-
bližně v 17:00, je připravena zábava, 
která nám všem umožní vstřebat 
zážitky z prožitého dne.

Skutečně velký dík patří všem 
sponzorům této akce, protože jak je 
vám jistě známo, kluby vojenských 
historií jsou neziskové organizace 
a  nebýt právě sponzorů, kterým 
se budu podrobně věnovat v dal-
ší pozvánce či článku o  této akci, 
nebylo by možno akci uskutečnit. 
Jednotliví sponzoři byli obeznáme-
ni s tematikou Vojenského dne se 
VSTUPEM ZDARMA, a protože 
jim není lhostejna historie neleh-
kých časů nejen Československa, 
tak tuto akci s nadšením podpořili.

Věříme, že jsme vás alespoň tro-
šičku navnadili na den 18. září a že 
se budete těšit všichni tak, jak se 
těší kluby vojenské historie na vás. 
Přijďte na PLUMLOVSKÝ ZÁ-
MEK, prožijeme společně krásný 
den plný vzpomínek a zážitků.

Navštivte naše facebookové 
stránky www.facebook.com/kvhw-
pep, kde si můžete prohlédnout vše, 
co vás zajímá, a dozvíte se, na jakých 
filmech a dokumentech jsme se ne-
malou mírou podíleli. Prohlédněte 
si naše fotky, naše videa a staňte se 
našimi příznivci či fanoušky.

S láskou k historii za pořádající 
KVH při W.P. E.P. 

Mgr. Pytel Jaromír.

Upozornění: program, počty účastníků a podmínky účasti mohou být upravovány 
v závislosti na vládních protiepidemických opatřeních.

Pondělky 9.30–11.30  – program pro rodiče 
s  malými dětmi vám rozšíří obzory, zatímco 
vaše děti si zlepší své sociální, pohybové, hu-
dební a manuální schopnosti. Přijďte si odpo-
činout od každodenní rutiny, získat nové přá-
tele a dozvědět se důležité informace. Rodinná 
atmosféra v  malých skupinách rodičů a  dětí. 
Probíhá každé pondělí mimo státní svátky. Po 
prázdninách začínáme 6. září.
Vstupné 30 Kč dospělí, hlídání dětí 30 Kč/ 
1-3 vlastní děti.

Úterky 17.00–19.00 – vzdělávací akce (seminá-
ře, kurzy)
14. 9.–12. 10. (+ 7. 12.) Klíč ke zdravým vzta-
hům s  dětmi  – kurz s  rodinným poradcem 
a lektorem Ing. Pavlem Mečkovským, M.A.
Interaktivní kurz (5 lekcí) se zabývá tím, jak nás 
ovlivňuje rodinné prostředí, ze kterého vychá-
zíme, a jaký to má vliv na náš přístup k dětem 
a komunikaci v našich rodinách. Kurz obsahuje 
testy typologie jednání ve stresových situacích 
a návrhy, jak změnit nevhodné stereotypy v na-
šem rodičovství. Určeno pro skupinu max. 14 
předem přihlášených osob.
Dotovaná cena: 700 Kč/osoba/kurz, hlídání dětí 
30 Kč/1-3 vlastní děti/lekce.

Informace a  přihlášky na mozaika@zebrik-
-os.cz, pro přihlášení je nutná nevratná záloha 
200 Kč.

Čtvrtky 17.00–19.00 – vzdělávací a volnočaso-
vá setkání s hlídáním dětí.
16. 9. Chilské empanadas – kulinářský podve-
čer s Fabianem Valdovinos
Tentokrát se na kulinářském podvečeru na-
učíme připravovat specialitu z dalekého Chile. 
Rodilý Chilan Fabian, který se přiženil do Pros-
tějova, připraví smažené i pečené empanadas – 
pšeničné kapsy s různými náplněmi. Na závěr 
jídlo společně ochutnáme. Vstupné 50 Kč do-
spělí, hlídání dětí 30 Kč/1-3 vlastní děti.

30.  9. Domácí výroba mýdla  – tvořivá dílna 
s E. Svobodovou, DiS.
Pro velký zájem si zopakujeme tvořivku, kde 
si každý účastník bude moci vyrobit tři druhy 
mýdla, každé si ozdobně zabalit a získat tak ori-
ginální a praktické dárečky pro své blízké. Veš-
kerý materiál k výrobě bude k dispozici, ovšem 
je třeba se na dílnu přihlásit, a to do 27. 9. Vstup 
pouze pro osm osob.
Vstupné 100 Kč, hlídání dětí 30 Kč/1-3 vlastní 
děti.

PROGRAM
NA ZÁŘÍ

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

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

Aktivity projektu Integrační aktivity pro cizince podpořilo statutární město Prostějov a Olomoucký kraj.

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS!
Dne 18. září 2021 VOJENSKÝ DEN!

Výročí měsíce
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Leonardo da Vinci: 
Génius v Miláně
Čtvrtek 9/9 • 15:00

umění na plátně • 2016 • Itálie • 90 min.  
režie: Luca Lucini, Nico Malaspina

Navštivte unikátní milánskou výstavu 
Leonarda da Vinciho a prohlédněte si 
nejznámější mistrova díla. Expozice 
obsahuje díla z celého světa včetně těch, 
která Leonardo vytvořil přímo v Miláně. 
Kromě obrazů, včetně legendární Poslední 
večeře, si budete moci na velkém plátně 
prohlédnout i jeho rukopisy, technické 
a přírodopisné nákresy nebo mýtické 
výjevy. 

Jan Werich:
Když už člověk jednou je...
Úterý 14/9 • 15:00

dokument • 2021 • Česko • 105 min. 
režie: Martin Slunečko, Miloslav 
Šmídmajer

Po čtyřech desetiletích od smrti jedné 
z největších legend českého divadla - 
Jana Wericha - vznikl jeho první velký 
fi l m o v ý  d o ku m e n t á r n í  p o r t ré t . 
Dokument přináší strhující životní 
příběh této herecké ikony. Svobodné 
myšlení v nesvobodné společnosti 
přinášelo Werichovi mnoho úskalí 
a tato myšlenka prochází celým filmem. 
Stejně jako snaha tvůrců přiblížit 
fenomén chytrého humoru, který je 
Werichovu vyjadřování připisován.

Muž se zaječíma ušima
Čtvrtek 23/9 • 15:00

komedie • 2020 • Slovensko/Česko  
104 min. • režie: Martin Šulík

Josef je spisovatel, který jednoho dne 
z í s k á  n e č e k a n o u  s c h o p n o s t  – 
mimořádný sluch v podobě zaječích 
uší. Ten mu umožňuje výborně slyšet 
nejenom hlasy dalš ích l idí , a le 
především jejich myšlenky... Střet 
cizích a vlastních představ o sobě 
samém otevře Josefovi oči. Když mu 
pak jeho mladá přítelkyně Katka 
oznámí, že s ním čeká dítě, Josef ví, že 
je to jeho poslední šance, jak si 
uspořádat dosavadní život. 

Prvok, Šampón, Tečka a Karel
Úterý 28/9 • 15:00

komedie • 2021 • Česko • 117 min. 
režie: Patrik Hartl

V příběhu Prvoka, Šampóna, Tečky 
a Karla si čtyři kamarádi ve středním 
věku přiznají, že nežijí tak, jak si 
představovali. A rozhodnou se vyřešit 
svou krizi provokativní hrou a plněním 
odvážných úkolů. Jak čtyřicátník zjistí, 
jestli je opravdovej chlap? Jak zabrání 
korozi svých ideálů, rozplynutí snů 
a scvrkávání varlat? Prvok, Šampón, 
Tečka a Karel se pokusí najít v sobě 
odvahu udělat pořádnou kravinu jako 
zamlada. Kdo splní úkol, není sráč…

METRO SENIOR: KÁVA V 
CENĚ FILMU

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.

METRO SENIOR: 
KÁVA V CENĚ FILMU

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

METRO 
SENIOR

ZÁŘÍ 2021

9
speciální projekce 

filmů brzy odpoledne
přístupné všem 

bez omezení věku
za 70 Kč
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Před sto dvaceti lety, dne 18. září 1901, 
se v Albrechticích u Krnova narodil do 
židovské rodiny František Lucián Fei-
gel, známější pod jménem František 
Gel. Jeho otec Berthold Feigel působil 
jako vrchní rada zemského soudu. Mat-
ka Paula Kornelie, rozená Bobková, 
byla ženou v domácnosti. Zhruba tolik 
informací lze říci k  jeho rodičům. Co 
ale dalšího víme o této osobnosti, jejíž 
několik písemností v tomto roce získalo 
prostějovské muzeum do svých sbírek 
od spolku Hanácký Jeruzalém?

Studentská a profesní léta
František Gel prožil své dětství v  Al-

brechticích. Složité rodinné poměry 
ho však nakonec zavedly k  dědečkovi 
MUDr. Bobkovi do Prostějova, kde začal 
studovat obecnou školu. Od roku 1911 
pokračoval ve studiu na místním gym-
náziu, dokonce navštěvoval stejný ročník 
s  Jiřím Wolkrem a  Ivanem Sekaninou. 
Po složení maturitní zkoušky s vyzname-
náním (1919) a  splnění ročního abitu-
rientského kurzu na Obchodní akademii 
v Prostějově se v roce 1921 zařadil mezi 
řádné posluchače Právnické fakulty Ma-
sarykovy univerzity v Brně, jeden semestr 
dokonce strávil na Právnické fakultě Uni-
verzity Karlovy v Praze. Doktorem práv se 
ale nakonec nestal. Studií zanechal a v roce 
1924 začal pracovat jako brněnský dopiso-
vatel pražského čtrnáctideníku Soudní síň. 
Pravidelně přinášel zprávy ze soudních 
síní a reportáže o kriminálních případech. 
Zkratka -gel- pod textem automaticky 
znamenala, že autorem byl František Gel. 
Z podnětu Karla Čapka byl následně při-
jat do redakce Lidových novin, kde vedl 
rubriku Ze soudní síně. Redakci ale v roce 
1933 z důvodu neshod s vedením opustil 
a až do roku 1939 působil v nakladatelství 
Melantrich.

Aktivní účastník 
zahraničního odboje

Po okupaci Československa se rozhodl 
odejít nejenom kvůli svému židovskému 
původu do formující se čs.  zahraniční 
armády do Francie. Prezentován byl dne 
26. ledna 1940 v Agde. Až do kapitulace 
Francie působil jako vojín jezdectva v zá-
loze. Poté byl společně s  dalšími vojáky 
evakuován do Velké Británie, kde ho ale 
velení po odvodu propustilo do civilu, 
s čímž se však nesmířil. Nakonec se uplat-
nil jako válečný dopisovatel, kterým byl od 
roku 1942 až do konce války.

Poválečné období
V  roce 1945 se vrátil s  řadou vyzna-

menání do osvobozené vlasti. S rodiči ale 
i  mnoha přáteli, na které vzpomínal, se 
ale již nesetkal. Zahynuli v  koncentrač-
ních táborech. Aby překonal tuto těžkou 
ztrátu, zvýšil své pracovní nasazení. Toho 
si všimli v  Československém rozhlase 
a nabídli mu místo redaktora politického 
vysílání. Místo přijal a dosáhl v něm řady 
úspěchů. Například jako jeden z mála re-
portérů měl tu možnost zprostředkovat 
přímo z místa veřejnosti rozhlasové relace 

ze sledovaného norimberského procesu 
(okolo 800 relací).

Po únoru 1948 byl z  rozhlasu pro-
puštěn. Krátce působil v diplomatických 
službách v Londýně a Paříži, nicméně po 
několika letech se vrátil zpět do Českoslo-
venska k rozhlasové práci. Z politických 
důvodů byl v 50. letech přeřazen na nižší 
pracovní pozici, zaměstnancem Česko-
slovenského rozhlasu ale zůstal i nadále. 
Věnoval se pásmové tvorbě.

Postupně více psal a přednášel. Kromě 
zpravodajských relací, článků a  překla-
dů vybraných zahraničních titulů (Pes 
baskervillský, Na západní frontě klid aj.) na-
psal několik beletristických prací, z nichž 
uveďme například díla Jak jsem létal a pa-
dal (1957), Přemožitel neviditelných dravců 
(1959) nebo Syn čarodějnice (1971). Až do 
roku 1969 přednášel jako profesor žurna-
listiku na Univerzitě Karlově v Praze. Do 
své smrti dne 17. října 1972 žil s manžel-
kou Jiřinou (roz. Střemchovou) v Praze. 
Jeho odkaz do dnešních dnů připomíná 
pamětní deska na rodném domě v  Al-

brechticích nebo kniha Dobrodružství 
s puncem Gel od Otakara Štaifa.

Unikátní přírůstky 
do muzejní sbírky

Prostějovské muzeum získalo v  letoš-
ním roce od spolku Hanácký Jeruzalém 
unikátní sbírku školních vysvědčení Fran-
tiška Gela z doby jeho studií v Prostějově 
a Brně. Téměř na poslední chvíli se poda-
řilo z  jednoho pražského bytu zachránit 
na 20 neúplných a  poškozených kusů, 
kterým jsme v  muzeu opět vrátili jejich 
původní podobu. Celá sbírka má pro mu-
zeum a město mimořádnou historickou 
hodnotu, protože odkazuje na jednoho 
z  úspěšných absolventů prostějovského 
gymnázia, který vstoupil svou tvorbou 
do povědomí široké veřejnosti. Je žádoucí 
s touto sbírkou dále pracovat a například 
ji vystavit na některé plánované výstavě. 
O podobné archiválie má muzeum vždy 
zájem. Je ale stále složitější takové do sbírek 
získat.  Mgr. Filip Gregor

„Strhne-li se někde brajgl, redakčně tam běží Feigel.“ 
Příběh novináře, reportéra a spisovatele,

který prožil mládí v Prostějově.

INZERCE
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Vůně květin samozřejmě 
neláká do Botanické zahra-
dy Petra Albrechta jen lidské 
návštěvníky. Rozkvetlé záho-
ny jsou rájem pro hmyzí opy-
lovače, kterých tu můžeme 
pravidelně pozorovat sluš-
nou dávku. Ať už sají sladký 
nektar, nebo hodují na pylo-
vých zrnech, vždy tu najdou 
prostřený stůl.

Mezi návštěvníky jsou 
zřejmě nejpopulárnější mo-
týli a není se čemu divit. Je to 
ztělesnění křehké krásy, tak 
dokonale souznící s  něhou 
květů, že z  nich musí roztát 
i  ten největší morous. A  kde 
je motýlů v  zahradě nejvíce? 
No samozřejmě na „motýlím 
keři“. Tuto přezdívku si ko-
mule Davidova, nenáročný 
keř původem z  jihovýchodní 
Číny, opravdu zaslouží. Běžně 
na ní můžeme pozorovat třeba 
babočku kopřivovou, babočku 
paví oko nebo otakárka ovoc-
ného (na snímku). Pozadu 
nezůstává ani hluchavkovitá 
rostlina bukvice lékařská, jejíž 
fialové květy jsou oblíbenou 

zastávkou hlavně pro bělásky.
„Mami, pozor! Sršeň!“ 

křičí vyděšené dítko a i s ma-
minkou rychle uskakuje od 
překrásně rozkvetlých sasa-
nek japonských. Ovšem bát 
se nemusí. Ten více než dva 
centimetry velký hmyzák 
je spíš příbuzný mouše než 
sršni a  nemá ani žihadlo, ani 
kusadla. Jedná se o pestřenku 
sršňovou, rozšířenou hlavně 
v jižní Evropě. Pestřenky jsou 
vůbec zajímaví tvorové… Do-
spělci se živí většinou nekta-
rem, ale larvy jsou často dravé 
a  požírají mšice či třásněnky. 
V  zahradě jsou tak velkými 

pomocníky! Pestřenka sršňo-
vá však funguje jako komenzál 
(využívá hostitele, ale nijak 
mu neškodí) ve včelích či vo-
sích hnízdech. Její larvy žijí 
ve spodních částech příbytků 
svých hostitelů a  živí se jed-
noduše tím, co k nim spadne. 
A  proč vlastně ta neškodná 
„moucha“ vypadá jako sršeň? 
Tomuto jevu říkáme Bate-
sovské mimikry a  bezbranný 
živočich tak napodobuje ne-
bezpečného, aby se tak sám 
chránil před predátory. Na dítě 
s maminkou to u nás v zahra-
dě zafungovalo na jedničku!

Když už jsme u  těch hmy-
zích „vrtulníků“, nesmíme za-
pomenout zmínit drvodělku 
fialovou, často označovanou 
jako „největší samotářská 
včela“. No a  že je to pořádný 
macek, kterému do tří centi-
metrů moc nechybí a podobá 
se velkému černému čmeláko-
vi. Hnízdo si buduje v mrtvém 
dřevě a  nemusí to být žádná 
divočina. Často ji najdeme tře-
ba v navrtaných trámech nebo 
vyřazených železničních praž-

cích a obývá i populární hmyzí 
hotely. U nás v zahradě se čas-
to zastavuje třeba na bělotrnu 
(na snímku) nebo ibišku.

Samozřejmě není v  silách 
tohoto článku představit vám 
všechny hmyzí obyvatele 
naší zahrady, ale snad se mi 
vás podařilo aspoň navnadit 
a nalákat do království motý-

lů, čmeláků a zlatohlávků i na 
něco jiného než rozkvetlou 
krásu rostlin. Prostějovská bo-
tanická zahrada má rozhodně 
co nabídnout!

Pokud chcete mít vždy 
aktuální informace o  dění 
v zahradě, sledujte nás na face-
booku @botanickazahrada-
prostejov  Libor Marčan

V botanické zahradě to bzučí ze všech stran

AUTO - PYTELA s.r.o.
Konečná 516, Prostějov - Držovice
Tel. +420 583 035 040
www.autopytelaprostejov.hyundai.cz
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ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL
PRO VEŘEJNOST

19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL
skupina B 
|sezóna 2019/2020|
DOPRODEJ

19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL
skupina 5P
|sezóna 2019/2020|
DOPRODEJ

11 HODIN

13 a 15 HODIN

16.30 HODIN

18 HODIN

19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL
skupina 5N
|sezóna 2019/2020|
DOPRODEJ

19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL
skupina 5P
|sezóna 2019/2020|
VYPRODÁNO

19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL
skupina A
|sezóna 2019/2020|
DOPRODEJ

19 HODIN
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL
PRO VEŘEJNOST

19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL
2. ABONENTNÍ KONCERT 
|sezóna leden – červen 2021|
DOPRODEJ, LM

19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL
PRO VEŘEJNOST
13.30 HODIN
DIVADELNÍ SÁL
PRO VEŘEJNOST
18 HODIN
DIVADELNÍ SÁL
PRO VEŘEJNOST
19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL
3. ABONENTNÍ KONCERT 
|sezóna leden – červen 2021|
DOPRODEJ, LM

Z Á Ř Í  2 0 21 

2. 10.    | pro veřejnost | HURÁ DOVNITŘ! Aneb obnovená chlouba Jana Kotěry  – volná prohlídka ND
4. 10.    | skupina A (sezóna 2019/2020) | doprodej | ŽEBRÁCKÁ OPERA | Městské divadlo Brno
5. 10.    | skupina B (sezóna leden – červen 21) | doprodej | AMADEUS | Divadlo Šumperk
8. 10.    | Aplaus 2021 | HOUSLE | Divadlo Ungelt Praha
11. 10. | Aplaus 2021 | SMRT OBCHODNÍHO CESTUJÍCÍHO | Městská divadla pražská
15. 10. | Aplaus 2021 | SLUHA DVOU PÁNŮ | Moravské divadlo Olomouc
18. 10. | pro veřejnost | DÍTĚ V SRDCI | Koncert NOTA BENE
21. 10. | pro veřejnost | NA PLNÝ COOLE – Zdeněk Izer
22. 10. | skupina 5P (sezóna leden – červen 2021)| doprodej | MRZÁK INISHMAANSKÝ | Spolek Kašpar, Divadlo v Celetné Praha
23. 10. | abonentní koncert – bonus (sezóna leden – červen 2021) | doprodej | SLAVNOSTNÍ KONCERT KE STÁTNÍMU SVÁTKU | Moravská filharmonie Olomouc
24. 10. | DVOJLÍSTEK – pohádkové soboty a neděle pro děti a rodiče (sezóna leden – červen 2021) | doprodej | POHÁDKY O MAŠINKÁCH | Divadlo loutek Ostrava

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

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

31. SRPNA – 4. ZÁŘÍ

 

 

PROSTĚJOVSKÉ 
HODOVÉ 
SLAVNOSTI

7. 

PŘIPRAVUJEME 
NA ŘÍJEN:

24. 

PROSTĚJOVSKÉ DNY HUDBY
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Městské divadlo v  Pro-
stějově prodlužuje sezóny 
2019/2020 a  2021 leden  – 

červen, a tak nabídka zářijo-
vých titulů je opravdu pestrá. 
Vstupenky jsou již v  prode-

ji, lze je zakoupit i  on-line. 
Jak se pod vlivem moderních 
technologií stávají z  přátel 

naprostí cizinci? Překvapivě 
snadno.

Hrou Paola Genovese NA-
PROSTÍ CIZINCI otevírá 
Městské divadlo v  Prostějově 
divadelní sezónu. Ve čtvrtek 
9.  září nás Barbora Kode-
tová, Ondřej Kavan, Milan 
Šteindler/Jan Řezníček, 
Patricie Pagáčová, Petr Vacek 
a  další herci DIVADLA NA 
JEZERCE přesvědčí o tom, že 
moderní technologie nám po-
máhají překonat vzdálenost, 
ale ničí blízkost. Parta sedmi 
přátel, kteří se znají celý život, 
zjišťuje během jediného veče-
ra, že o sobě neví vůbec nic.

Hodové slavnosti ozdo-
bí v  sobotu 11.  září situač-
ní komedie Gillese Dyreka 
o  pozvání na večeři a  zma-
tení jazyků BENÁTKY POD 
SNĚHEM. Vypráví příběh 
jedné „večeře s  přáteli“, kte-
rá konfrontuje dva mladé 
páry s  opravdovostí a  falší 
jejich lásky. Gilles Dyrek se 
satirickým úsměvem přitom 
odhaluje i naivitu některých 
z  nás nad řešením problé-
mů okolního světa. V rolích 
mladých přátel se představí 
Veronika Arichteva/Bára 
Jánová, Mira Nosek, Lucie 
Štěpánková a Filip Cíl.

Neobyčejný příběh oby-
čejné irské rodiny je podtitu-

lem divadelní hry Dermota 
Canavana TŘETÍ PRST NA 
LEVÉ RUCE. Dvě sestry, 
které si bývaly velmi blízké, se 
dnes už téměř nevídají. Neče-
kaná událost je však jednoho 
dne znovu svede dohromady. 
S notnou dávkou odvahy, lás-
ky i svérázného humoru se ve 
vzpomínkách vydávají do dob 
svého dětství a dospívání, aby 
si k sobě znovu našly cestu. Ve 
hře o blízkosti, bezpodmíneč-
né lásce, tanci a  naději o  od-
puštění hrají Iva Pazderková 
a  Martina Randová v  pátek 
17. září.

Koncertní sezóna přivítá 
v  září i  dva světové umělce. 
Držitele ceny Anděl 2019 v ka-
tegorii klasická hudba a abso-
lutního vítěze mezinárodní 
hudební soutěže Pražské jaro 
2004 klavíristu Ivo Kahánka 
v pondělí 20. září. A druhým 
velkým jménem je držitel ceny 
Masarykovy akademie umění 
za tvůrčí uměleckou činnost 
houslista Jaroslav Svěcený. 
Vystoupí v  multižánrovém 
projektu NEJEN ŠANSON 
V  GALA ve středu 29.  září. 
Jaroslav Svěcený převzal v roce 
2010 od hlavy státu Zlatou pla-
ketu prezidenta republiky.

Vstupenky jsou již v  pro-
deji, na koncerty je možné 
využít slevy LAST MINUTE.

BRILANTNÍ DIVADELNÍ HRY VSTUPUJÍ S ELÁNEM 
A NADĚJÍ DO MĚSTSKÉHO DIVADLA V PROSTĚJOVĚ

PROSTĚJOVSKÉ HODOVÉ SLAVNOSTI
NEDĚLE 12. ZÁŘÍ 2021

11.00 HODIN | JEVIŠTĚ ZA OPONOU | 50 Kč
Konrád Popel: ZÁHADA DĚDEČKOVA DVORKU 

režie: Konrád Popel
hrají: P. P. Procházka a Ivana Krejčí

DIVADLO PLYŠOVÉHO MEDVÍDKA PROSTĚJOV

13.00 HODIN A 15.00 HODIN | VSTUP VOLNÝ
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA NÁRODNÍHO DOMU

(v rámci Dnů evropského dědictví)
vstup hlavním vchodem do divadla, kapacita omezena na 30 diváků, 

časové vstupenky možno objednat v pokladně divadla

16.30 HODIN | PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL | vstupné dobrovolné
PODZIMNÍ KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ 

VLASTIMILA A ORLICE 

18.00 HODIN | JEVIŠTĚ ZA OPONOU | LiStOVáNí č. 1
(sezóna leden – červen 2021) | DOPRODEJ | 150 KČ

Jaroslav Hašek: ŠVEJK 2021
účinkují: Alan Novotný a Jiří Ressler

JIŘINKOVÁ VÝZDOBA | květiny zdarma dodal Pavel Ševčík
 

promenoár divadla | BOB PACHOLÍK: APLAUS 2019 | VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

• • •

• • • • • • • • • •

• • •

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

• •
• •
• •
• •
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Galerie současného umě-
ní Prostějov při Kulturním 
klubu Duha připravuje na 
přelom září a  října pod zá-
štitou statutárního města 
Prostějov třídenní startov-
ní ročník Festivalu součas-
ného umění. Mezi největší 
jména z  řad vystavujících 

patří určitě fotografka a mul-
timediální umělkyně Vero-
nika Šrek Bromová, která se 
v  devadesátých letech pro-
slavila digitálně manipulo-
vanými fotografiemi. Její ex-
pozici budete moci navštívit 
v hlavní budově Muzea a ga-
lerie v  Prostějově. Dalším 

velkým jménem festivalu je 
významný fotograf Jindřich 
Štreit, jehož výstavu budete 
moci zhlédnout v  prosto-
rách Městské galerie v zám-
ku. V baru 12 opic se bude 
vzpomínat na prostějovské-
ho fotografa Karla Nováka. 
Mezi vystavujícími mladší 
generace stojí za upozornění 
prostějovský rodák a  absol-
vent Akademie výtvarných 
umění v  Praze Filip Kůrka, 
jehož nejnovější díla bude-
te moci vidět v  prostorách 
Galerie současného umění 
v  Kulturním klubu Duha. 
Festival se uskuteční i  na 
dalších místech - v  druhém 
patře obchodního domu Zla-
tá brána, na Střední škole de-
signu a  módy, na městském 
hřbitově, v  botanické zahra-
dě a v kavárně Canall. Festi-
valové centrum s doprovod-
ným hudebním programem 
bude v  kině Metro  70, kde 
se můžete těšit na několik 
koncertů elektronické hud-
by i  na projekt zabývající se 
videoartem. Zakladatelem 

festivalu je kurátor Galerie 
současného umění Prostějov 
Mira Macík. Dalšími spo-
lupracujícími kurátory jsou 
Magdalena Jansová, Vendula 
Burgrová, Dominika Bernat-
ková, David Bartoš a  Miro-
slav Macík. Více informací 
se dozvíte na facebookovém 

profilu Galerie současného 
umění Prostějov nebo na in-
stagramovém účtu - www.in-
stagram.com/prostejov_con-
temporary.

Pořadatel festivalu:
Mira Macík

/mira.macik99@gmail.com
/ +420 725 923 999

Základní umělecká škola 
Vladimíra Ambrose Prostějov

Kravařova 14, telefon: 582 406 050, 739 201 341
ZÁŘÍ 2021

HUDEBNÍ OBOR
1. 9.–3. 9. 2021 přijímáme žáky ke hře na zobcovou flétnu, 

žesťové nástroje, violoncello, kontrabas a cembalo.

VÝTVARNÝ OBOR
Galerie Linka, Kravařova ul. 14 – září 2021

VÝSTAVA PRÁCÍ ABSOLVENTŮ VÝTVARNÉHO 
OBORU

TANEČNÍ OBOR
Neděle 26. 9. 2021 v 18.00 hodin, Městské divadlo Prostějov 

PAT a MAT v tanečním oboru - vystoupení žáků a absol-
ventů tanečního oboru ZUŠ

V PROSTĚJOVĚ SE BUDE KONAT FESTIVAL SOUČASNÉHO UMĚNÍ
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Čtvrtek 23. září v 19 hodin
ROZSVĚCENÍ SVĚTEL

A teď to zase společně 
rozjedeme.

Kabaret plný písniček, tan-
ce a roztodivných kratochví-
lí. Hosté, kteří dokáží pobavit 
i rozplakat. Klauni, akrobati, 
akvabely, dravá zvěř a cviče-
ný lachtan Edmund, kouzel-
ník bez zábran. Pokračování 

prvního a jedinečného diva-
delního sitcomu Divadélko 
Domeček. Šansoniér i  Fí-
bíina poradna pro den všed-
ní i sváteční. Zkrátka vše, nač 
návštěvníci kabaretů Divadla 
Point čekají.

*Prosím respektujte spo-
lečně s námi platná nařízení 
vlády s  ohledem na pande-
mickou situaci. Děkujeme.

Střední zdravotnická 
škola Prostějov otevírá 
v  prvním pololetí školního 
roku 2021/2022 již šestnác-
tý a snad první „pocovido-
vý“ běh kurzu pro seniory, 
který má název Odpověd-
ným přístupem ke stáří, 
zdravý životní styl a ochra-
na člověka za mimořádných 

událostí, který je pořádán 
díky finanční podpoře sta-
tutárního města Prostějova.

Je určen všem seniorům, 
kteří nechtějí jen sedět doma, 
ale chtějí se něco dozvědět 
například o těchto tématech: 

Mimořádné události  – po-
skytování první pomoci, 
předcházení onemocněním, 
relaxační techniky, očista or-
ganismu.

Veškerou problematiku 
přednášejí zkušení lektoři, kte-
rými jsou vyučující na škole.

Kurz bude zahájen 
v  září  2021, termín bude 

upřesněn všem přihláše-
ným, je v  rozsahu třiceti 
hodin, vždy v  odpoledních 
hodinách a  zájemci se mo-
hou přihlásit buď na e-mail: 
skola@szdravpv.cz, kde uve-
dou heslo KURZ SENIOR 
16, nebo telefonicky na čísle 
582 343 861. Počet účastníků 
je omezen.

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

Příslušníci KVV Prostě-
jov již tradičně vozí z  kaž-
dé střelecké soutěže nějaká 
ocenění.

Nejinak tomu bylo i  při 
střeleckém dvojboji v  Hole-
šově-Dobroticích, který pro 
ně byl již sedmým letošním 
závodem.

Dobrotický dvojboj je 
specifický tím, že se soutěží 
s vojenskými zbraněmi. Tato 
skutečnost de facto vylučuje 
možnost tréninku a systema-
tické přípravy. Navíc zbraně 
zapůjčené od armády byly 
samozřejmě nastřeleny in-
dividuálně na míru vojáků, 
takže soutěžící se museli 
s  tímto handicapem vyrov-
nat. I  z  tohoto důvodu naši 
závodníci neočekávali něja-

ké oslnivé výsledky. Mohli 
spoléhat jen na poctivou pří-
pravu se zbraněmi vlastními 
a  na zkušenosti z  pravidel-
ných soutěží.

Přes uvedené proměnné, 
ovlivňující výsledky takové-
ho typu soutěže, podali naši 
střelci nad očekávání kvalitní 
výkony a  slavné černé vesty 
se znakem KVV Prostějov 
bylo nakonec na stupních 
vítězů vidět při vyhlašování 
všech kategorií.

Svou stálou střeleckou for-
mu potvrdily zejména ženy. 
Eva Lánská obsadila 3. místo 
a Miluše Rejkubová opanova-
la trůn nejvyšší, když za sebou 
nechala nejen svou klubovou 
kolegyni, ale také zkušenou 
střelkyni z Holešova.

Neméně úspěšní byli 
i  muži. Nejlepších výsled-
ků dosáhl klubový nováček 
Pavel Vašek  – stal se nejen 
vítězem střelby z  pistole, 
ale celkovým součtem bodů 
z  obou zbraní také nejlep-
ším dvojbojařem soutěže. 
Jen o  pět bodů za ním na 
bronzové pozici zazářil 
jeho otec Milan Vašek. Ivo 
Lorenc druhým místem 
a  Stanislav Lánský třetím 
místem ve střelbě z  útočné 
pušky přispěli spolu s  vy-
rovnaným výkonem Mila-
na Vaška v  obou zbraních 
k  celkovému vítězství týmů 
ve střelbě z Brenu a nakonec 
i k výsledné zlaté a stříbrné 
pozici našich střelců v  bo-
dování týmů.

Souhrn medailových 
výsledků – účastníci 

KVV Prostějov
Pistole:

1. místo Pavel Vašek
1. místo tým KVV PV muži 
(Pavel Vašek, Milan Vašek, 
Stanislav Lánský)

Útočná puška:
2. místo Ivo Lorenc
3. místo Stanislav Lánský
1.  místo tým KVV PV muži 

(Pavel Vašek, Milan Vašek, 
Stanislav Lánský)

2.  místo tým KVV PV 2 (Ivo 
Lorenc, Miluše Rejkubo-
vá, Eva Lánská)

Dvojboj ženy:
1.  místo Miluše  

Rejkubová
3. místo Eva Lánská

Dvojboj jednotlivci:
1. místo Pavel Vašek
3. místo Milan Vašek

Celá soutěž probíhala ve 
velmi přátelském ovzduší 
a  za velmi dobré organizace 
KVV Holešov, příslušníků 
Vyšší a Střední policejní ško-
ly MV v Holešově a přísluš-
níků 102. pzpr.

Účast našich družstev 
v  soutěži byla umožněna 
i  díky finanční pomoci sta-
tutárního města Prostějova. 
Tímto vyslovujeme za pod-
poru poděkování.

Fotografie J. Kováře ze 
soutěže lze nalézt na https://
www.zonerama.com/jarda-
kov/Album/7443196

Jaroslav Kovář,
člen výboru KVV PV

Zdravotnická škola zve znovu seniory ke studiu

Prostějovští střelci nejúspěšnějšími v Holešově

DIVADLO POINT
při Gymnáziu Jiřího Wolkera, Husovo nám. 94 

(vchod z ulice Winklerova), Prostějov
17. SEZÓNA, ZÁŘÍ 2021

KONEČNĚ ZASE U NÁS V DIVADLE!
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1.9. | ST | 8 H   

KNIŽNÍ BAZAR
Hledáte zajímavou knihu pro svou knihovničku? Je vám líto vy-
hodit knihy, které už nepotřebujete? Navštivte knižní bazar, který 
bude probíhat v prostorách knihovny až do 31. října. Můžete 
přinést vaše knihy, které budou zdarma k dispozici ostatním 
čtenářům, a sami si naopak můžete odnést všechny publikace, 
které vás zaujmou.

2., 9., 16. 9. | ČT | 15 – 17 H | KNIHOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

JAK OBALIT KNÍŽKU
Nebaví vás shánění obalů na sešity a učebnice do školy? Nebo 
prostě chcete, aby vám vaše oblíbené knížky déle vydržely? Ať 
je vám let kolik chce, přijďte do knihovny pro děti a my vás 
naučíme úhledně obalovat knihy do fólie. 

9.,23. 9 | ČT | 15 – 17 H | UČEBNA  

PORADNA SOS
Máte spotřebitelský problém a nevíte, kam se obrátit? Každý 
sudý týden, vždy ve čtvrtek, se v Městské knihovně Prostějov koná 
„Poradna pro spotřebitele“. Odborní právní poradci Sdružení ob-
rany spotřebitelů – Asociace s Vámi budou řešit Váš konkrétní 
problém. 

11. 9. | SO | 10 – 12 H   

PIKNIK U KNIHOVNY
Prostějovské hody jsou opět tu a s nimi i tradiční piknik u kni-
hovny. Připravena pro vás bude nejen limonáda, káva a kakao, 
ale také naše výtečné knihovnické vafle. Těšit se můžete na 
mini knižní bazar pro děti i dospělé a soutěžní hanácký kvíz 
o drobné ceny. Pozvěte známé, sousedy a kamarády, vezměte 
s sebou piknikovou deku, něco dobrého a užijte si s námi sváteční 
dopoledne v parčíku u knihovny. Pokud bude pršet, schováme 
se dovnitř. 

15. 9.| ST | 17.15 H | KNIHOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ  

ÚNIKOVKA: MINECRAFT
Úniková hra pro všechny, kteří si rádi hrají a baví je Minecraft. 
Podstatou hry je dostat se díky logice, intuici, selskému rozumu 
a spolupráci do 45 minut z knihovny. Hra je určena pro 2 - 5 hráčů 
od 7 do 12 let (ideálně menší parta kamarádů). Vaším cílem 
bude vyřešit záhady a odhalit, kdo naboural server Minecraftu. 
Rezervujte si místo předem na tel. č. 582 329 673 nebo přímo 
v knihovně. Bez předchozí a potvrzené rezervace není možno 
hrát. Hru nabízíme zdarma. Stačí, aby jeden člen týmu měl platný 
průkaz do knihovny. Únikovka vás bude čekat vždy každý třetí 
týden v měsíci.

16. 9.| ČT | 17 H | PODKROVNÍ SÁL   

KŘEST KNIHY JARMILY POSPÍŠILOVÉ
Úspěšné prostějovské spisovatelce Jarmile Pospíšilové vychází 
další kniha. Nový detektivní román s názvem Pod palcem vy-
dalo opět nakladatelství MOBA v edici Původní česká detek-
tivka. Slavnostní křest se uskuteční v prostějovské knihovně, 
samozřejmě za účasti autorky. 

21. 9. | ÚT | 9 H | PŮJČOVNA   

TVOŘIVÁ KNIHOVNA
Začíná třináctý ročník oblíbené výtvarné dílny „Tvořivá knihov-
na“. Tentokrát budeme tvořit z FIMO hmoty. Tato akce je určena 
především seniorům. Zájemci se mohou hlásit v půjčovně, počet 
míst je omezen. Těšíme se na Vás.  

23. 9. | ČT | 17 H | PODKROVNÍ SÁL   

INDONÉSKÉ OSTROVY SUMATRA A NIAS
Vyprávění prostějovské cestovatelky Kateřiny Francové o jejím 
čtyřtýdenním putování po jihovýchodní Asii. Procestovala ostro-
vy Sumatra a Nias a bude povídat o tom, jaké to je prodírat 
se džunglí za orangutany, projíždět se na motorce krajinou 
sopečných jezer nebo navštívit královskou vesnici kdysi obá-
vaných lovců lebek. Výstavu fotografií z této cesty si můžete 
prohlédnout v Galerii Na Půdě knihovny až do konce října. 

23. 9. | ČT | 17 H | KNIHOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ  

ODPOLEDNÍ BESEDA: POPRVÉ V KNIHOVNĚ 
Každý všední den dopoledne se v dětské knihovně konají besedy 
pro školky a školy. Zajímá vás, jak takové besedy probíhají? 
Připravili jsme pro vás ukázkovou sérii, kde vám je představíme. 
Na začátek školního roku jsme vybrali téma Poprvé v knihovně, 
které je vhodné pro předškoláky i prvňáčky. Ale pokud jste 
starší, a v knihovně jste nikdy nebyli, tak vás tu rádi uvidíme 
taky. A co se na besedě dozvíte? Vše důležité o půjčování knížek 
a také to, co se děje v knihovně, když se zhasne a všichni odej-
dou domů. Myslíte, že je knihovna úplně prázdná a tichá? Přijďte 
se podívat na besedu a dozvíte se, jak je to doopravdy. 

30. 9. | ČT | 15 – 17 H | KNIHOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

DESKOHRANÍ
Oblíbené deskohraní se vrací! I v průběhu školního roku si 
můžete v knihovně zahrát deskové hry – se svými přáteli nebo 
s náhodnými spoluhráči. Přijďte sami, s kamarády či rodiči, pro 
všechny se najde ta pravá hra. 

30. 9. | ČT | 17 H | PODKROVNÍ SÁL                 

BESEDA S PERSONALISTKOU
Hledáte uplatnění na trhu práce? Nevíte, jakých chyb se vyvaro-
vat při psaní životopisu, motivačního dopisu a sebeprezentace? 
Přijďte na přednášku personalistky Gabriely Bartákové. Odhalí 
vám slabiny mnoha životopisů a ukáže nejčastější chyby, které 
uchazeči dělají na pohovorech. Dozvíte se, jak zvýšit své šance 
na úspěch a být pozván na osobní pohovor.

UPOZORNĚNÍ
Všichni účastníci hromadných akcí konaných uvnitř knihovny 
musí mít v souladu s aktuálně platným nařízením vlády 
po celou dobu nasazený respirátor a při příchodu musí 
předložit platné potvrzení o očkování, o prodělání nemoci 
(před méně něž 180 dny) nebo o laboratorně provedeném 
negativním testu na onemocnění covid-19. 
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Piknik u knihovny

Sumatra a Nias - na cestě za orangutany a megalitickou kulturou

Beseda s personalistkou

Virtuální univerzita třetího věku bude pokračovat v říjnu

Prostějovské hody jsou 
opět tu a  s  nimi i  tradiční 
piknik u knihovny. Že je tato 
akce jen pro čtenáře knihov-
ny? Ale kdepak! V  sobotu 
11. září od 10 do 12 hod. rádi 
přivítáme všechny, kdo bu-
dou mít zájem strávit s  námi 
příjemné dopoledne. Nemáte 
piknikovou deku? Vůbec ne-
vadí, máme jich několik k za-
půjčení. A to samozřejmě není 
všechno!

Jako každý rok bude pro ná-
vštěvníky připravena limoná-
da, kakao a hlavně naše výteč-
né knihovnické vafle, které si 
můžete nechat dochutit podle 
svého. V  loňském roce o  ně 
byl takový zájem, že jsme mu-
seli připravit dokonce dvojitou 
dávku. Čerstvou kávu nám 
opět připraví barista Michal 
Skalický z  prostějovské pra-
žírny Kávový Bob. Tak přijďte 
letos ochutnat i  vy! A  nejen 
vafle. O své domácí dobroty se 
vždy vzájemně podělí jak kni-
hovnice, tak piknikující.

Pravidelní návštěvníci už 

vědí, že na pikniku budou 
připraveny časopisy volně 
k rozebrání. Letos jsme se na-
víc rozhodli nabídku rozšířit 
o knižní minibazar. Kdo bude 
chtít, může si odnést domů 
nejen příjemný zážitek, ale 
také pěknou knížku. K dispo-
zici budou zdarma knihy pro 
dospělé i děti.

Další novinkou, na kterou 
se můžete těšit, je Hanácký 
kvíz. Online verze měla na 
jaře u  veřejnosti ohromný 
úspěch, zúčastnilo se jí přes 
1500 soutěžících! U  okénka 
si budete moct vyzvednout 
soutěžní formulář a  poba-
vit se při jeho vyplňování 
s přáteli či rodinou. Ti, kteří 
odpoví správně na všechny 
otázky, dostanou malou od-
měnu.

Piknik je také skvělou příle-
žitostí dozvědět se, co všechno 
knihovna pro veřejnost po 
prázdninách chystá. K  dispo-
zici bude spousta informací 
o připravovaných akcích a dal-
ších novinkách. Máte-li jakéko-

liv otázky ohledně programu či 
fungování knihovny, můžete se 
právě zde zeptat našich knihov-
nic, rády vám odpoví.

Poznačte si datum, pozvěte 
známé, sousedy či kamarády, 
vezměte s  sebou piknikovou 
deku, něco dobrého a užijte si 

sváteční dopoledne v  parčíku 
u knihovny. Pokud bude pršet, 
přesuneme se do podkrovní-
ho sálu. Těšíme se na vás.

Ve čtvrtek 23.  září 
v  17  hod. si můžete při-
jít poslechnout vyprávění 
prostějovské cestovatelky 
Katky Francové o  jejím pu-
tování po jihovýchodní Asii. 
V únoru loňského roku pro-

cestovala během čtyř týdnů 
indonéské ostrovy Sumatra 
a Nias. Sumatra je jedním ze 
dvou ostrovů, kde lze ve volné 
přírodě narazit na orangu-
tany. Není nic neobvyklého 
zažít tam zemětřesení nebo 

pozorovat páru vycházejí-
cí z  kráteru sopky. Hluboko 
pod povrchem totiž dřímají 
mocné přírodní síly, které 
daly vzniknout i  největšímu 
kalderovému jezeru na světě. 
Sumatra je také domovem 

mnoha etnik se zajímavou 
historií a netradičními zvyky. 
Dozvíte se, jaké to je prodírat 
se džunglí za orangutany, pro-
jíždět se na motorce krajinou 
sopečných jezer nebo navští-
vit královskou vesnici kdysi 

obávaných lovců lebek na ne-
dalekém ostrově Nias, který 
je proslulý svou megalitickou 
kulturou. Výstavu fotografií 
z  této cesty si můžete pro-
hlédnout v  Galerii Na Půdě 
knihovny až do konce října.

Trh práce se neustále 
mění. Uchazeči si daleko 
více promýšlí, jestli a  kdy 
změnit práci, a  pečlivě no-
vého zaměstnavatele vybí-
rají. A  samozřejmě si přejí 

u  výběrového řízení uspět. 
Proto je nutné napsat životo-
pis a motivační dopis tak, aby 
personalistu zaujal. Pokud 
hledáte nové uplatnění na trhu 
práce a nejste si jisti, jestli jste 

při psaní životopisu neudělali 
základní chyby, přijďte ve čtvr-
tek 30. září v 17 hod. na před-
nášku personalistky Gabriely 
Bartákové. Poradí vám, jakých 
chyb se máte vyvarovat při 

psaní životopisu, motivačního 
dopisu a  sebeprezentace. Od-
halí vám slabiny mnoha životo-
pisů a ukáže nejčastější chyby, 
které uchazeči při přijímacích 
pohovorech dělají. Dozvíte se, 

kde a  jak hledat zaměstnání 
a  jak oslovit zaměstnavatele. 
A poradí vám, jak personalisty 
a vedoucí pracovníky zaujmout 
a zvýšit tak svou šanci na přijetí 
do nového zaměstnání.

Od října se můžete hlá-
sit k  dalšímu studiu Vir-
tuální univerzity třetího 

věku. V průběhu září se do-
zvíme, jakou formou bude 
studium v  zimním semest-

ru probíhat  – zda pouze 
distančně jako v  předcho-
zím roce, nebo jestli budou 

možná i společná setkávání 
v  knihovně. Pokud to epi-
demiologická situace dovo-
lí, sešli bychom se poprvé 
v úterý 5. října 2021 v 9.30 
hod. Otevřeme nový cyklus 
videopřednášek nazvaný 
„Evropské kulturní hod-
noty“. Připravil ho etnolog 
doc.  Petr Kokaisl,  Ph.D. 
z  České zemědělské uni-
verzity v  Praze. V  průběhu 
kurzu nás seznámí s  vý-
vojem evropské kultury 
a  civilizace. Zamyslíme se 
nad tím, co to vlastně jsou 

evropské kulturní hodnoty, 
jak se v průběhu času mění 
a  jaké jsou jejich kořeny. 
Ke studiu se budete moct 
přihlásit na první, případ-
ně ještě i  na druhé hodině 
(tedy 5. a  19.  října). Upo-
zorňujeme, že kurz je pla-
cený (320 Kč). Zúčastnit se 
mohou jak studenti z před-
chozích ročníků, tak noví 
zájemci. Všechny aktuál-
ní informace zveřejníme 
v  září na webu knihovny 
a  v  dalším vydání Radnič-
ních listů.
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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

PENÍZE A MOC
od 9. 9. do 21. 11. 2021

Muzeum a galerie v Prostějově opět představuje část významné 
sbírky, kterou spravuje, a tou je numizmatická sbírka. Tentokrát 
se ponoříme hlouběji do historie naší státnosti - do samotné-
ho počátku. Představíme mince, jejichž vydavatelé byla česká 
a moravská knížata a posléze čeští králové, a to až do zlomového 
roku 1526, který je u nás považován za konec středověku a ná-
stup raného novověku. Návštěvník má možnost uvidět i ukázku 
antických mincí, které se v našich sbírkách nacházejí. Může se 
zároveň seznámit s vývojem peněžnictví během vlády jednotli-
vých panovníků na našem území.
Výstava bude k vidění v hlavní budově muzea na nám. T. G. Ma-
saryka od 9. 9. do 21. 11. 2021.

Mgr. Václav Horák

Zlatý dukát Vladislava II. Jagelonského. Na aversu (líc) mince je vyobrazen 
český dvouocasý lev ve skoku v pozdně gotickém štítu a perlovci, po stranách 
písmena R a P, nad štítem iniciála Y uvnitř koruny, opis:  WLADISLAX D G BO-
EMIE. Na reversu (rub) mince je vyobrazena postava sv. Václava bez perlovce, 
v pravici kopí s praporcem s celou orlicí, meč u pasu a v levici půlený pozdně 
gotický štít s poloviční orlicí, opis: S WENCEZLAVS D B. Hmotnost této mince 
je 3,501 g a průměr činí 19,5-19,7 mm.  Foto: archiv MGP

KARBON – POZDRAV Z PRVOHOR
od 9. 9. do 5. 12. 2021

Pro podzimní období letošního roku jsme připravili autorskou 
výstavu věnovanou předposlednímu útvaru prvohor. Karbon 
začal přibližně před 360 miliony let a byl nazván podle černé-
ho uhlí, které v té době vznikalo. Jednalo se o velice neklidnou 
a dramatickou dobu, v níž probíhaly horotvorné pochody varis-
kého vrásnění.  Horniny spodního karbonu jsou na Prostějovsku 
značně rozšířené, budují Drahanskou vrchovinu a také nejzná-
mější „hanáckou horu“ Velký Kosíř. 

Výstava nabídne podobu kontinentů tehdejšího světa, najde-
me zde také naši republiku pod žhavým rovníkovým sluncem. 
Ponoříme se do šera kamenouhelných pralesů pod koruny 
rostlinných obrů – stromovitých přesliček, plavuní a kapradin, 
seznámíme se s obrovskou pravážkou Meganeurou a dalšími 
skupinami členovců, především hmyzu. Poznáme také bizarní 
obyvatele močálů a tůní – obojživelníky, kteří dokázali vystou-
pit na souš a v průběhu karbonu ovládli celou Zemi. Hlubiny 
spodnokarbonského moře rozlévajícího se také na Prostějovsku 
obývali hlavonožci, mlži a trilobiti. Díky zkamenělinám rostlin 
a živočichů z muzejních sbírek spatříte tento dávno zaniklý svět 
a můžete převzít „pozdrav z prvohor“, který pro Vás připravil 
tandem geologů prostějovského a olomouckého muzea.

                   RNDr. Vladimíra Jašková a RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D.

Posidonia becheri (schránka mlže) z karbonských prachovců. Foto: archiv MGP

VeRONiKA šReK BROmOVá – 
jiNé ByTOsTi, jiNé PrOsTOry, jiNé DiMENZE
(Festival současného umění Prostějov)
od 10. 9. do 10. 10. 2021

Jedna z nejuznávanějších českých 
umělkyň, Veronika Šrek Bromová, 
se v září představí prostějovským 
příznivcům výtvarného umění. 
Přestože je Bromová považována 
zejména za fotografku, součástí 
její práce jsou také prostorové in-
stalace, objekty, kresby a perfor-
mance. Výstavní sál hlavní budovy 
muzea nabídne jak fotografie, tak 
i multimediální instalace. 

Výstava Veroniky Šrek Bromo-
vé je součástí Festivalu součas-
ného umění Prostějov, který se 
uskuteční od 30. září do 2. října 
a je určený pro návštěvníky napříč 
všemi generacemi. 

(red)
Na snímku Veronika Šrek Bromo-
vá. Foto: archiv V. Š. Bromové
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MuzeuM

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

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

šPALÍČeK,
Uprkova 18

ČeRVeNÝ DOmeK PeTRA BeZRUČe
Bezručova 153, Kostelec na Hané

FENOMéN sAUDEk
do 5. 9. 2021

Už jen do neděle 5. září mohou příznivci fotografa Jana Saudka 
obdivovat neorealistické snímky plné hříchu, neřesti, slasti a žen-
ských těl na výstavě Fenomén Saudek. Velmi kvalitní kolekce za-
hrnuje kultovní snímky z 60. a 70. let až po tvorbu loňského roku. 
V současné době má umělec v ruce častěji štětec, barvy a plátno, 
než fotografický aparát. Na místě je možné zakoupit katalog, pla-
káty či pohlednice, po dohodě s autorem také originály fotografií. 

Plné vstupné je 80 Kč, snížené 40 Kč.
(red)

U příležitosti sto padesátého čtvrtého výročí narození Petra Bez-
ruče, ožije Červený domek v Kostelci na Hané ruchem. Na úterý 
14. září plánuje Muzeum a galerie v Prostějově akci nazvanou 
Babí léto s Bezručem, které nabídne celodenní program. Přícho-
zí se mohou těšit na komentované prohlídky, které se uskuteční 
odpoledne, vždy v celou hodinu. V nabídce budou také kreativní 
dílničky nebo besedy nejen o literatuře. K vidění budou i vybra-
né písemnosti a tisky se vztahem k osobě „starého Ještěra.“ 

Expozice ve dvou přízemních místnostech domu návštěvníkům 
nabídne informace o životě a díle básníka, ale také pokoj v tako-
vé 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. 

(red)

Babí léto s Bezručem se koná od 10 do 17 hodin, vstup je zdarma. 
Běžné vstupné do expozice pak činí 20 a 10 korun.

V září a říjnu bude otevřeno v pátek od 14 do 18 hodin, v sobotu 
a neděli od 10 do 13 a od 14 do 17 hodin.

V září uplyne sto let, kdy prezident T. G. Masaryk navštívil Pro-
stějov poprvé. Proto naše muzeum návštěvníkům chce na-
bídnout výstavu s názvem Masarykovy návštěvy v Hanáckém 
Jeruzalémě. Tatíček Masaryk, jak mu bylo také přezdíváno, byl 
většinou doprovázen představiteli vlády, synem Janem či dcerou 
Alicí nebo Olgou, zástupci tisku, fotografy nebo filmovým štá-
bem. Samotná návštěva však netrvala příliš dlouho, jen několik 
hodin. Panelová výstava představí doposud nepublikované foto-
grafie nebo předměty spojené s osobou T. G. Masaryka. 

Mgr. Filip Gregor

Jan Saudek své dílo vystavuje v Prostějově vůbec poprvé. Foto: archiv MGP

mAsARyKOVy NáVšTěVy 
V HANácKém JeRUZALémě
od 9. 9. do 14. 11. 2021

Ve středu 18. září uplyne 100 let od první prezidentské návštěvy T. G. Masaryka 
Prostějova. Foto: archiv SOKA Prostějov

V Červeném domku bude nachystaný celodenní program pro širokou veřej-
nost. Foto: archiv MGP  
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hvězdárna

Září na hvězdárně v Prostějově
I když září mnohdy není úplně populární měsíc, zvlášť pro děti školou povinné, u nás na hvězdárně jim návrat 
do školních lavic umíme zpříjemnit - nejen programy pro školy, ale zejména našimi astronomickými kroužky.

Během září tedy rodiče mohou posílat své přihlášky do kroužku Hvězdárníček nebo Gemini a to podle věku dětí:

Kroužek Hvězdárníček je určen pro děti od 6 - 10 let a schází se každou středu v 17:00.

Kroužek Gemini je pro děti ve věku 10-15 let (a i pro další zájemce o astronomii z řad dospělých) a koná se každý čtvrtek 
od 17:00. 

Více informací získáte na e-mailové adrese hvezdarna@hvezdarnapv.cz.

Zářijová přednáška - 9. 9. 2021
doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc. - Kepler opět v Praze
Začátek přednášky je v 18:00. Rezervace míst prosím provádějte telefonicky na níže uvedených telefonních číslech.

Noc vědců - 24. 9. 2021
I letos jsme se připojili k Noci vědců, tentokrát však oficiálně. Kromě obvyklého pozorování noční oblohy pro vás 
chystáme i doprovodný program. Letošní téma Noci vědců je ČAS. Budeme se tedy bavit o čase jako o veličině a 
podíváme se i zpět do historie astronomie v Prostějově. Konkrétní program naleznete na našich webových stránkách 
a Facebooku.

Pozorování slunce
probíhá každé úterý, čtvrtek a pátek od 15:00. Předpokladem je jasná bezmračná obloha.

Pozorování noční oblohy
se koná každý čtvrtek, pátek a v sobotu 4. 9. a 18. 9. Začátek pozorování je ve 20:30. 

Pozorování se koná pouze za jasné oblohy.

Pohádková středa
Astronomická pohádka pro nejmenší se promítá každou středu v 15:30. 

Upozorňujeme návštěvníky, že na pozorování je třeba se předem objednat a to na telefonních číslech 724 013 039 
nebo 606 050 695.

Změna programu vyhrazena.
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Všestrannostní cvičení
Cvičení pro děti

předškolního věku:
* Rodiče a děti (děti ve věku 3 až 4 roky): středa 
17.00 – 18.00 hodin
* Předškolní žactvo (děti 4 až 6 let): středa 16.00 – 
17.00 hodin
* Žactvo: žáci - pondělí 16.00 – 17.00 hodin
žákyně - pondělí, čtvrtek 17.00 – 18.00 hodin

Cvičení pro ženy a muže:
* pilates: úterý a čtvrtek 10.00 – 11.00 hodin
* bodystyling: pondělí a čtvrtek 19.00 – 20.30 hodin
* jóga: pondělí 19.00 – 20.30 hodin a středa 19.00 – 
20.30 hodin

* kalanetika: úterý a čtvrtek 15.15 - 16.15 hodin
* cvičení mužů: středa 18.00 – 19.30 hodin
*  pohybová cvičení žen:  pondělí 14.00 – 16.00 ho-

din, středa 10.00 -11.00 a čtvrtek 18.30 – 
19.30 hodin

*volejbal dospělých: středa 19.45 – 21.45 hodin

Sportovní oddíly:
* nohejbal žáků (9 až 14  let): čtvrtek 14.30  – 
16.00 hodin, pátek 14.00 – 15.30 hodin
* zápas řecko - římský: úterý 16.00 – 17.00 hodin, 
středa 15.00 – 16.00 hodin, čtvrtek 15.30 – 17.00 ho-
din
* judo: pondělí a středa 15.30 – 18.30 hodin, úte-
rý a  čtvrtek 16.30  – 18.00  hodin, pátek 15.30  – 
20.00 hodin

* volejbal dospělých: pondělí 20.30 – 22.00 hodin, 
pátek 19.00 – 22.00 hodin (vhodné pro střední vě-
kovou skupinu)

Zájemci o uvedená cvičení se mohou 
přihlásit u jednatelky TJ:

v pondělí 14.00-15.30 hodin,
v úterý 11.00 – 13.00 hodin,
ve středu 9.00 – 16.30 hodin
nebo přímo u cvičitele či trenéra ve výše uvedenou 
dobu cvičení v sokolovně na Skálově náměstí 173/4 
v Prostějově.

Telefon: 603 269 265
e-mail: sokol1pv@seznam.cz

web: www.sokolipv.cz

Od 6. 9. zahajuje MC Cipísek pravidelné 
programy pro rodiče s dětmi.

MC Cipísek nabízí aktivity pro rodiče s dětmi od tří měsí-
ců do pěti let, rodičovské vzdělávání i individuální poraden-
ství i jednorázové aktivity pro celou rodinu.

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

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

Aktivity TJ Sokol I Prostějov

Lekce nordic walkingu 
s  instruktorkou Lenkou Se-
hnalovou včetně zapůjčení 
holí se uskuteční v  úterý 
14.  září v  17  hodin u  hvěz-
dárny v  Kolářových sadech 

a v úterý 28. září v 17 hodin 
v biokoridoru Hloučela, sraz 
u  jízdárny Cavalo. Hlas-
te se předem SMS na čísle 
732 635 360 nebo mailem na 
adrese lenix98@gmail.com.

V letošním roce jsme uskutečnili dva jednodenní zájezdy. V červnu jsme navštívili 
krásné arboretum v Pasekách „Makču Pikču“. Všem účastníkům se líbilo, jak na bý-
valé skládce vznikl nádherný kvetoucí prostor.

Další zájezd byl v  červenci. Vyrazili jsme do 
kroměřížských zahrad. I  tento výlet se vyda-
řil. Procházky v  arcibiskupských zahradách nás 
všechny nadchl i trochu unavil.

Tyto zájezdy jsme mohli uskutečnit za velké 
podpory statutárního města Prostějova, které 
nám uhradilo dopravu.

Tímto bychom chtěli představitelům města poděkovat.

Ještě bychom chtěli upozornit další ženy onkologicky nemocné, aby se k nám přišly 
podívat a přidaly se do našeho spolku.

Mohou se podívat na stránky facebooku ONKODIANA nebo též na nástěnku na on-
kologie v prostějovské nemocnici.

BlahopřejemeBlahopřejeme
70 let

• Stanislav Elsner
• Květoslava 

Vymazalová
• Vladimír Křupka
• Ing. Jiří Dobiáš
• Mgr. Ludmila 

Čermáková
• Karel Klváček
• Danuše 

Kramaříková
• Rudolf Beránek
• Zdeňka 

Budovičová
• Mgr. Jiří Suchomel
• František Jakubík
• Jaroslav Ježek
• Radomír Novák
• Jana Pospíšilová
• Ladislav Matušík
• Jana Novotná
• Jana Čechová

75 let
• Jana Daněčková
• Ludmila Poledníčková
• Marie Vysloužilová
• MUDr. Jonny Kotrys
• Jan Hradil
• Ing. Bohdan Kousal
• Helena Brožová
• Růžena Vlková
• Alena Pilná
• Jaroslav Šup
• MUDr. Zdeňka 

Pechová
• František Šilhánek
• Jiří Korčák
• Libuše Abrlová
• Anna Chudožilová
• Svatava Graffová
• Jiří Koukal
• Marta Šnajdrová
• Emil Bártů
• Mojmír Nevěřil

• Václav Bombera
• Markéta Nezvalová
• Libuše Otrubová
• Mgr. Pavla  

Trimmelová
• Libuše Hradilová
• Jiří Pluháček
• Břetislav Šlapák

80 let
• Marie Strakerlová
• Elena Husárková
• Zdeňka Bašná
• Anna Machačová

85 let
• Zdenka Sedláčková
• František Wolf
• Emilie Šenková
• Anna Jančíková
• Božena Ferjancová

• Vladimír Vitásek
• Jiří Svoboda
• Irena  

Hrazdilová

90 let
• Naděžda  

Šalamounová
• Jana Kolínská
• Josef Sekanina

91 let
• Marie Pospíšilová
• Anna Ježková
• Libuše Tomanová
• Miroslav Hacura

92 let
• Vlasta Mézlová
• Ignác Režný

• Anna Dostálová
• Jaroslav Černý

93 let
• Blažena Hrušáková

94 let
• Vlasta Burgetová
• Zdeněk Šuster
• Leopold Liška
• Miluše Kolaříková

95 let
• Růžena Krupičková
• Věra Michalcová
• Ludmila Müllerová

97 let
• Antonín Kopřiva

Seznam jubilantů, kteří v měsíci
červenci 2021 oslavili svá jubilea

MC Cipísek / září 2021

Nordic walking v září

ONKO Diana Prostějov z.s.
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PODÉL MLÝNSKÉHO
NÁHONU
středa 1. 9.

Vycházka nejen pro seniory, 
při které si společně projdeme část 
trasy, po které teče Mlýnský náhon 
od svého odbočení z  řeky Hlou-
čely v Mostkovicích až do Krasic. 
Povídání bude doplněno o ukázku 
historických fotografií a map. Ráno 
sraz v 8:30 na autobusové zastávce 
Mostkovice kino. Návrat kolem 
12. hodiny autobusem MHD č. 4. 
Délka trasy asi 4-5 km.

CYKLOVÝLET
NA VELKÝ KOSÍŘ

sobota 4. 9.
Společný cyklovýlet nejen pro 

rodiny s  dětmi povede po cyk-
lostezkách z  Prostějova na Velký 
Kosíř. Cestou navštívíme zajímavá 
místa a rozhlednu. Sraz v 9 hod. na 
Husově nám. 91 u hl. vchodu do 
školy. Cestou budou pro všechny 
účastníky připraveny informace 
i hravé aktivity.

DRAHANSKOU
VRCHOVINOU

středa 8. 9.
Vycházka pro seniory a  další 

dospělé zájemce povede z  Bene-
šova do Protivanova. Projdeme 
stále ještě zachovalé lesy kolem 
nejvyššího vrcholu Skalky, zamí-
říme k  rybníčku Ve Třech krát-

kých a dojdeme přes Skelnou huť 
až k  loveckému zámečku Obora. 
Odtud pokračujeme na chráně-
né území U  Žlíbku se vzácnými 
hořečky českými. Ráno společný 
odjezd z aut. nádraží v 8:15 do za-
stávky Benešov-Pavlov (st. č. 11). 
Návrat z  Protivanova kolem 14. 
hod. Délka trasy 9-10 km.

PODZIMNÍ BOTANICKÁ
ZAHRADA

úterý 14. 9. až sobota 25. 9.
V prostějovské botanické zahra-

dě bude umístěna samoobslužná 
hravá stezka s informacemi a hra-
vými úkoly nejen pro školy, ale pro 
všechny generace. Školní kolektivy, 
rodiče s dětmi i další zájemci si stez-
ku mohou projít sami kdykoliv bě-
hem otevírací doby. Ve všední dny 
kromě pondělí je otevřeno od 8 do 
18 hod., v sobotu od 10 do 16 hod., 
v neděli a v pondělí je zavřeno.

KOSÍŘ ZNÁMÝ NEZNÁMÝ
středa 15. 9.

Vycházka pro seniory a  další 
dospělé zájemce povede z  Čech 
pod Kosířem do Slatinic. Cestou 
navštívíme méně známé objekty 
V.  Kosíře: kapličku Panny Marie 
Růžencové, lichtenštejnský památ-
ník, tajemné místo Tři sády a po-
mník letcům nad Slatinicemi. Ráno 
společný odjezd autobusem v 8:45 
do Čech pod Kosířem (st. č. 1). Ná-

vrat vlakem ze Slatinic do 14 hod. 
Délka trasy asi 9 km.

TVOŘIVÁ DÍLNA: ŽABNÍKY
pátek 17. 9. od 16 hod., Eko-

centrum Iris, Husovo nám. 91
Akce nejen pro rodiny s dětmi, 

při které se dozvíme, jak pomoci na 
své zahradě obojživelníkům. Z hli-
něného květináče vytvoříme úkryt 
pro žáby a výtvarně ho dozdobíme. 
Svůj výrobek si odnesete domů. 
Akce se koná na Husově nám. 91, 
vchod z boku budovy od Winkle-
rovy ul.

GEOLOGICKÁ EXKURZE
DO OKOLÍ MLADČE

sobota 18. 9.
Exkurze nejen pro pedago-

gy pod vedením RNDr.  Tomáše 
Lehotského bude zaměřena na 
poznání stavby Mladečského 
krasu. Navštívíme PP Geologické 
varhany, kolem Třesínské jeskyně 
přejdeme do Bílé Lhoty, kde navští-
víme arboretum. Přes Řimice s pra-
voslavným kostelem sv.  Ludmily 
se vrátíme k Třesínu k Řimickým 
vyvěračkám, k  jeskyni Podkova 
a k Čertovu mostu. Exkurzi ukon-
číme před Mladečskými jeskyně-
mi, které bude možno volitelně 
navštívit. Sraz na železniční zastáv-
ce Mladeč-jeskyně v 9:35 (vhodný 
vlak jede z Prostějova hl. n. v 8:02 
hod., nastupujte do posledního 

vagónu!, v Litovli-předměstí nutno 
přesednout na vlak do Mladče). 
Délka trasy 10 km.

VŘESOVICE A PŘEDINA
středa 22. 9.

Vycházka pro seniory a další do-
spělé zájemce z Vřesovic do Dobro-
chova. Ve Vřesovicích navštívíme 
minerální pramen a  muzeum ži-
vota na vesnici, potom vystoupíme 
k nízké rozhledně Štátula na vrchu 
Předina a v Dobrochově navštíví-
me novou vyhlídkovou plošinu. 
Ráno společný odjezd autobusem 
do Vřesovic, odjezd v 8:05 (st. č. 3). 
Návrat z  Dobrochova do 13:30. 
Délka trasy asi 6 km.

TVOŘIVÁ DÍLNA:
PTAČÍ KRMÍTKA

pátek 24. 9. od 16 hod., Eko-
centrum Iris, Husovo nám. 91

Akce nejen pro rodiny s dětmi, 
při které se dozvíme, jak v  zimě 
pomoci našemu ptactvu. Z předem 
nařezaných dřevěných dílů vyrobí-
me ptačí krmítka, která budou na 
podzim vyvěšena v prostějovských 
parcích. Akce se koná na Husově 
nám. 91, vchod z boku budovy od 
Winklerovy ul.

UKLIĎME SI HLOUČELU!
sobota 25. 9.

Tradiční úklid obou břehů říč-
ky Hloučely v úseku mezi ulicemi 

Kostelecká a  Tichá. Po skončení 
úklidu bude pro účastníky připra-
veno opékání dobrot na ohýnku. 
S  sebou pracovní oblečení, pytle 
a  pracovní rukavice budou k  dis-
pozici. Sraz v 9 hod. u občerstvení 
U Abrahámka.

CYKLOVÝLET DO TOVAČOVA
úterý 28. 9. (státní svátek)

Cyklovýlet nejen pro rodiny 
s  dětmi povede po zpevněných 
cestách do Tovačova. Zde se podí-
váme k zámku i k rybníkům. Sraz 
v 10 hod. na Husově nám. 91 u hl. 
vchodu do školy. Cestou budou 
pro všechny účastníky připraveny 
informace o místní historii i hravé 
aktivity pro děti.

SVATÁ VODA U CHOLINY 
A VRCH RAMPACH

středa 29. 9.
Vycházka pro seniory a další do-

spělé zájemce povede ke Svaté vodě 
u Choliny. V Cholině také navštíví-
me další drobné památky (křížová 
cesta, kapličky) a  vystoupíme na 
vrch Rampach. Ráno společný 
odjezd vlakem v 8:02 do Choliny, 
návrat opět vlakem do 13:45. Délka 
trasy asi 7 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 září 2021 tyto akce:

INZERCE
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Předně je třeba uvést, že 
odpadové hospodářství je 
oblast, která by měla být 
řešena odborně, ekonomic-
ky bez jakýchkoliv politic-
kých tlaků a emocionálních 
osobních vztahů. Oblast, 
kde se setkává potřeba udrži-
telného rozvoje společnosti, 
ochrana životního prostředí 
pro další generace a  samo-
zřejmě i finanční otázka, pro-
tože ať už využití - recyklace 
odpadů, tak i  jejich odstra-
nění zaplatí vždy občan, ať už 
přímo v poplatku za odpady, 
nebo v daních.

Nazývat „hrou“ vznik 
spolku Odpady Olomoucké-
ho kraje a  Servisní společ-

nosti odpady Olomouckého 
kraje, ve které je vydáno 440 
tisíc akcií na obyvatele, což 
reprezentuje 440 tisíc obyva-
tel Olomouckého kraje z 630 
tisíc, je krajně nezodpovědné 
a  je zarážející přístup pana 
Matyáška k  této společnosti, 
do které se nechal nomino-
vat.

Byl jsem u vzniku tohoto 
projektu společného naklá-
dání s odpady v rámci kraje 
(tento společný postup obcí 
je v mnoha zemích EU při-
rozený), již od roku 2011. 
Technicky i  organizačně 
není tento projekt spoluprá-
ce obcí při nakládání s  od-
pady jednoduchý. Největším 

oříškem bylo přesvědčit 
jednotlivá zastupitelstva 
obcí, kdy v rámci diskuze do 
odbornosti začíná pronikat 
politika - napadání opozicí, 
mnohdy hledáním margi-
nálních problémů. Společná 
cesta obcí byla přijata po-
litickou reprezentací Olo-
mouckého kraje, ačkoliv se 
vedení Olomouckého kraje 
za dobu příprav změnilo 4x. 
Svědčí to o  snaze kraje na-
jít pro obce nejlepší řešení 
v  nakládání s  odpady. Dis-
kuze na jednotlivých obcích 
byly složité, takže založení 
spolku a akciové společnosti 
pro 440 tisíc obyvatel neby-
lo „jedním velkým nic“, jak 

to pan zastupitel nazývá. 
Ostatně předpokládám, že 
i nominace mé osoby a můj 
postup do finále v  anketě 
„Ceny za přínos v oblasti ži-
votního prostředí Olomouc-
kého kraje“ je ohodnocením 
práce, kterou jsem v této ob-
lasti odvedl.

Po celou dobu, kdy jsem 
byl v  projektu účasten za 
město Prostějov, byla vzná-
šena ze strany prostějovské 
opozice nedůvěra a  ataky 
na samotný projekt i  moji 
osobu, ačkoliv v  té době 
bylo z  výtek znát absolutní 
nepochopení projektu. Vý-
tku, jako že se v  projektu 
jedná o „vytunelování obcí“, 

když se jedná o spolek a ak-
ciovou společnost složenou 
pouze z  obcí, svědčí o  na-
prostém nepochopení zá-
měru.

Nezbývá než doufat, že 
pan Matyášek pronikne do 
problému, pochopí složitý 
systém nakládání s  odpady, 
nebude uplatňovat negativis-
tický přístup k projektu jako 
doposud, když přijal místo 
ve vedení společnosti, která 
chce realizovat záměr, proti 
kterému byl vždy v  opozici 
a ani jednou jej na prostějov-
ském zastupitelstvu nepod-
pořil.

Mgr. Jiří Pospíšil, 
1. náměstek primátora

Ano, je to už přes dvě sto-
letí, co jsme začali chodit do 
školy. Vždyť základy školní do-
cházky byly na našem území, 

tehdy habsburské monarchie, 
položeny již za Marie Terezie 
koncem 18. století. Takže na 
tom vlastně není nic zajímavé-

ho a neobvyklého. Ale opak je 
pravdou. V posledním školním 
roce jsme si „díky“ koronaviro-
vé pandemii školy moc neužili. 
Respektive si užili rodiče na-
šich dětí, kteří si v drtivé většině 
s dětmi doma a s paní učitelkou 
na dálku opakovali učivo či vě-
domosti, které už skoro dávno 
zapomněli. A  stalo se i  to, co 
nebývávalo zvykem. Děti se 
začaly těšit do školy, a  to ne-
jen na své kamarády a přátele. 
Vím i z vlastní zkušenosti, měli 
jsme doma prvňačku a  letos 
budeme mít i prvňáka, že toto 
období nebylo lehké nejen 
pro děti, studenty, rodiče, ale 
také pro pedagogický perso-

nál. Sám jsem obdivoval paní 
učitelku, když na dálku učila 
moji vnučku a  s  ní další děti. 
Tolik trpělivosti, rozdávaných 
úsměvů a podpory pro pocho-
pení učiva jsem nemíval ani za 
mlada v nejlepším rozpoložení. 
Pandemie snad měla jediné 
pozitivum v tom, že se ve větší 
míře opravovaly školy, tělocvič-
ny, školní družiny a  jsem rád, 
že město tyto aktivity pro naše 
děti ve velké míře podporuje. 
Proto přeji našim dětem, rodi-
čům a  pedagogickému perso-
nálu už standardní celý školní 
rok. Přeji všem pevné zdraví, 
klid a  hodně sil při dohánění 
učiva. Věřím, že se obnoví pří-

mé vztahy mezi lidmi, sociální 
cítění, adaptace a vztahy, které se 
v minulém období odvíjelo spíše 
přes virtuální sítě. Právě přímé 
kontakty dětí se svými kamará-
dy mnohdy chyběly. Přeji všem 
také, aby si děti užily spoustu 
radosti a  zábavy v  mimoškolní 
činnosti, zájmových kroužcích 
či sportovních klubech. Čeká nás 
do konce roku spousta pěkných 
akcí, tak si je navzájem užijme 
a opatrujme se.

Šťastný školní rok Vám pře-
jí, milí spoluobčané

Ing. Petr Kousal 
a MVDr. Zuzana Bartošová, 

Vaši zastupitelé 
za KDU-ČSL

(Prostějov 14.  7.  2021) 
Červnové zasedání zastu-
pitelstva proběhlo vcelku 
klidně. Na programu bylo 
schválení závěrečného 
účtu a  účetní závěrky za 
rok 2020. V  obou přípa-
dech jsem hlasoval proti. 
V prvním případě z důvodu 
nesplněných plánů. Ve dru-
hém případě z  neoprávně-
ného profitu města na úkor 
společnosti Lesy města Pro-
stějova, která svému vlastní-
ku zaplatila o 17 milionů Kč 
víc, než by bylo v dané situa-
ci přiměřené. Jsem bytostně 
přesvědčený, že finanční 
prostředky se měly použít 
na práce spojené s  likvidací 
kůrovcové kalamity. Na tom 
nezmění nic ani prohlášení 
ředitele společnosti, že má 
rezerv dost. Letmým pohle-

dem do výkazů lze zjistit, že 
nemá. Navíc město se pyšní 
ziskem 212 milionů Kč, tak 
z nich mohlo 17 milionů zů-
stat tam, kde budou potřeba 
nejvíce. Totéž lze konstato-
vat o rozpočtovém hospoda-
ření. Přebytek 174 milionů je 
sice mediálně vděčný a také 
jej vedení města patřičně 
oslavilo, nicméně z  toho je 
54 milionů koronavirová 
kompenzace státu, 17 milio-
nů nájem od lesů a další mi-
liony podseknuté investice, 
např.  projekt nového bazé-
nu. Takhle máme hromadu 
peněz v krabici a tam oprav-
du žádný užitek občanům 
nepřinesou.

Poněkud zvláštním způ-
sobem se vyvinula hra se 
Servisní společností odpa-
dy Olomouckého kraje,  a.  s. 

(SSOOK). Poté, co jsem 
s  překvapením zjistil, že 1. 
náměstek primátora Jiří Po-
spíšil, coby dozorčí rada, 
odkýval 30.  1.  2021 zprávu 
o  vztazích, která nese da-
tum 12. 2. 2021 a navíc v  té 
zprávě je uvedena úplně 
jiná společnost než SSOOK, 
odmítl jsem svůj souhlas, 
aby pan náměstek byl opět 
nominován do orgánů SSO-
OK na další období. Navrh-
li jsme s  kolegy koalice Na 
rovinu! jiné dva zástupce 
radniční koalice ANO+P-
V+ODS+ČSSD. K  našemu 
překvapení nominaci ne-
přijali. Proč, to nikdo neví! 
Když původní nominanti 
náměstek Pospíšil a  radní 
Miloš Sklenka z  nominace 
utekli jako malí kluci, aniž by 
proběhlo hlasování, byl před 

námi oříšek k  rozlousknutí. 
My opozičníci jsme podali 
návrh a  nakonec zastupitel-
stvo nominovalo do dozorčí 
rady SSOOK kolegyni Hanu 
Naiclerovou a do představen-
stva mne. Na valné hromadě 
se nominace staly skutečností.

Již po prvních jednáních 
je zřejmé, že po letech práce 
a  utajovaných informací je 
za panem náměstkem Pospí-
šilem jedno velké nic, jedna 
začerněná veletajná studie 
a hlavně obrovská nedůvěra 
řady obcí kraje. Před námi je 
tak hodně práce. Především 
se musíme pokusit o získání 
důvěry celého kraje. Pokud 
se to nepodaří a  nebudeme 
táhnout za jeden provaz, 
stanou se obce i města kra-
je hříčkou v  rukou dravého 
byznysu. Příkladem budiž 

podvod s  vodou z  období 
2006. I když to nebude jed-
noduché, budeme usilovat 
o  transparentní a  výhodné 
řešení likvidace odpadů 
v našem kraji. A hlavně bu-
deme informovat své ko-
legy v  zastupitelstvu, kteří 
mě a  Hanu Naiclerovou do 
orgánů společnosti vyslali, 
o  tom, jaká bude vize ře-
šení tohoto strategického 
segmentu hospodaření obcí 
a  kraje a  jak se bude dařit 
její uvádění do života. Držte 
nám prosím palce.

Přeji všem spoluobčanům 
pokojný zbytek prázdnin 
a co nejmenší potíže s koro-
navirem.

Aleš Matyášek TOP 09,
zastupitelský klub  

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

A začíná nám škola

Letní rozjímání o neletních tématech

Jak je to se Servisní společností odpady Olomouckého kraje?
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INZERCE

Na vystoupení hudební skupiny 
„StS“ (folk a country Prostějov).

Neděle 19. září 2021 v 17 hodin v Prostějově na Brněnská 
ulice v prostorách Paxu (vedle kostela sv. Cyrila a Metoděje).

Za účinkující i pořadatele srdečně zve
MVDr. Zuzana Bartošová

Rádi bychom Vás pozvali na koncert mladých muzikantů 
Antonína a Jana Frelichových

v prostorách Paxu při kostele sv. Cyrila a Metoděje 
na Brněnské ulici v Prostějově.

Zazní zde jak slavné, tak i méně známé melodie s jazzo-
vým podkladem.

Koncert se uskuteční dne 26. 9. 2021 v 16 hodin
Za učinkující i pořadatele srdečně

zve MVDr. Zuzana Bartošová

P O Z V Á N Í

Pochvala za výsadbu 
v centru města

Obdrželi jsme a rádi předáváme pochvalu adresovanou 
pracovníkům a pracovnicím, kteří se starají o výsadbu kvě-
tin a o záhony před muzeem a Zlatou Bránou. Pan Zdeněk 
Fencl je s výzdobou velice spokojen!

1 0 .  Z Á Ř Í  2 0 2 1

O D  1 7 : 3 0

V  B U D O V Ě  G J W  

PŘEDNÁŠKOVÁ
NOC

BĚHEM VEČERA PLNÉHO ZAJÍMAVÝCH
PŘEDNÁŠEK VYSTOUPÍ

MÁRIO HAVEL, ADAM RŮŽIČKA, JOSEF ZADRAŽIL
ELIŠKA MÁLKOVÁ, PAVEL ARAZIM, TOMÁŠ FÜRST, JAKUB ZÁLEŠÁK

JINDŘICH ŠÍDLO, APOLENA RYCHLÍKOVÁ, 

www.pronoc.cz

hledá nové zaměstnance na různých pracovních pozicích:

Švadlena, šička, krejčí Skladník/skladnice

 Práce na průmyslových rovných šicích strojích
 Praxe na stejné pozici výhodou, možnost zaučení
 Jednosměnný provoz (6:00 – 14:00 příp. 7:00 – 15:00)
 Měsíční prémie za plnění úkolových norem

 Řízení ručně vedeného el. vozíku, VZV
 Práce na PC
 Manipulace s hotovými výrobky
 Své životopisy zasílejte do 26.09.2021

Pracovník dílny sítotisku Technický pracovník

 Obsluha sítotiskových strojů, ukládání materiálu po 
tisku, čištění sít

 Jednosměnný provoz (6:00 – 14:00 příp. 7:00 – 15:00)
 Měsíční prémie za plnění úkolových norem

 SŠ, VŠ vzdělání v oboru šité výroby, konstrukce střihu, 
absolvent či praxe na obdobné pozici

 Komunikace v cizím jazyce (AJ či NJ) výhodou
 Řidičský průkaz skupiny B

Nabízíme: Zajímavé mzdové ohodnocení, měsíční prémie, podíl na hospodářských výsledcích společnosti (13. plat),
příspěvky na stravování, stabilní zaměstnání.

Bližší informace vám poskytne: Hana Lambot Wiesinger, personální manažerka
Tel: 736 510 793, mail: h.wiesinger@gala.cz 
Adresa pracoviště: Gala a.s., Západní 1/75, Prostějov

Bližší informace vám poskytne: Hana Lambot Wiesinger, personální manažerka
Tel: 736 510 793, e-mail: h.wiesinger@gala.cz 

Adresa pracoviště: Gala a.s., Západní 1/75, Prostějov

Nabízíme: Zajímavé mzdové ohodnocení, měsíční prémie, podíl na hospodářských 
výsledcích společnosti (13. plat), příspěvky na stravování, stabilní zaměstnání.

hledá nové zaměstnance 
na různých pracovních pozicích:
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I  taková slova volí pan 
Čeněk Svoboda z Vrahovic, 
když sděluje zastupitelům 
města, co si myslí o  tom, 
že VaK Prostějov pronajalo 
vodárenskou infrastruktu-
ru dceřiné společnosti fran-
couzské Veolie. Přiznám 
se, že jsem při jeho prvním 
vystoupení jen nevěřícně zí-
ral. Nedávno jsme se potka-
li Na Rybníčku, a tak jsme si 
popovídali.

Pane Svobodo, ve svých 
projevech hovoříte o  tom, 
že jste okrádán. Jak to my-
slíte?

Jednoduše. V  roce 2006 
údajně podlehli zastupite-
lé lžím osnovatelů podvodu 
s  vodou na nás, obyčejných 
lidech. Tehdy byly u  moci 
ODS a ČSSD. Smluvní strany 
se tehdy zavázaly, že se bude 

vodné a stočné zdražovat jen 
o inflaci. To však nedodržely.

Víte, že s VaKem Prostě-
jov v současné době probíhá 
soudní řízení? Tedy probí-
halo. Jednání bylo nařízeno 
na 11. 1. 2021 a odloženo na 
neurčito.

Ano, to vím. Zeptal bych se 
pana Rychetského, který tvrdí, 
že soudy jsou celkem v pořád-
ku, jak je možné, že tento pří-
pad se soudí již 16 roků. Možná 
soudkyně čeká, až půjde do dů-
chodu. A přitom Veolia odvádí 
zisky z prodeje vody do zahra-
ničí. A  to například rozšíření 
čističky odpadních vod v  Pro-
stějově bude stát půl miliardy.

V posledním mailu, který 
jste zaslal zastupitelům, pí-
šete o  tom, že připravujete 
referendum o  hospodaření 
s vodou.

To je pravda. Z  několika 
čestných zastupitelů, obyčej-
ných občanů a zástupců pod-
niků, nespokojených s  tím, 
jak se vodou nyní hospodaří, 
vytvoříme přípravný výbor. 
Pokud byste věděl o  někom, 
kdo by chtěl být členem pří-
pravného výboru, dejte vě-
dět.

Když už jsme ale ve Vra-
hovicích a vy bydlíte na síd-
lišti Svornosti, mohl byste 
mi říct, jestli máte v  této 
lokalitě i jiné problémy?

Tak například parkování 
zaměstnanců, kteří pracu-
jí v  areálu bývalé Minervy. 
Parkuje se zde na chodnících, 
uvnitř sídliště, blokují výjezdy 
z  garáží. Také mě zaráží na 
černo postavené garáže ved-
le Minervy. Nelíbí se mi ani 
to, že se na sídlišti kácí zeleň 

a  místo toho se rozšiřují as-
faltové plochy, což povede ke 
zvyšování teploty.

…(Pokračování rozhovo-
ru na mém fb a  webových 
stránkách.)

Jako zastupitel bych se rád 
vrátil k jednání zastupitelstva 
z 15. 6. 2021. Tehdy jsem se 
pozastavoval nad tím, že ač-
koli město pumpuje peníze 
do různých sportovních klu-
bů (a  my všichni víme, jaký 
sport současný primátor pre-
feruje), tak se poněkud zapo-
míná na sportovně neorga-
nizované občany, kterých je, 
troufám si říct, většina. Polo-
žil jsem tedy otázku, kam by 
takový neorganizovaný ob-
čan mohl sám či s potomkem 
zajít v čase, kdy bude venku 
panovat nepříznivé počasí. 
A  odpovědi jsem opravdu 

dostal. Od jednoho, že on má 
telefon na vedoucího DDM 
a s ním se domluví, od jiné-
ho, že na Plumlovské ulici 
je soukromé „fitcentrum“, 
od dalšího, že během nepo-
hody mám sedět na zadku. 
Přemýšleli jste sami někdy 
o tom, že když si v Prostějově 
řeknete „TEĎ bych si někam 
zašel zasportovat“, tak máte 
ze sportovišť města na výběr 
jen městský bazén? Co vy na 
to? Najdete mě na FB Petr 
Ošťádal zastupitel nebo na 
webu www.petrostadal.cz.

 Mějte krásný zbytek léta!
Petr Ošťádal, 

Starostové a nezávislí, 
zastupitelský klub 

Na rovinu! 
(Tento příspěvek

byl zaslán redakční
radě 14. 7. 2021)

Okrádáte mě a já se nemíním nechat dál okrádat!

INZERCE

Paměť národa je jednou 
z  nejrozsáhlejších sbírek 
vzpomínek pamětníků 
v Evropě. Veřejnosti je pří-
stupná online od roku 2008 
jako databáze pamětníků, 
kteří byli přímými svědky 
událostí 20.  století. Sbírku 
Paměť národa spravuje díky 
podpoře soukromých dárců 

nezisková organizace Post 
Bellum ve spolupráci s Čes-
kým rozhlasem a  Ústavem 
pro studium totalitních re-
žimů. Spolutvůrcem Paměti 
národa se může stát každý, 
kdo má sám vzpomínky 
nebo ví o někom, kdo prožil 
zajímavý a  zaznamenání-
hodný příběh.

„Naším cílem je zazna-
menat a  zdokumentovat 
zajímavé příběhy, takové, 
které stojí za to, aby nebyly 
zapomenuty. Ať už z  doby 
války, kolektivizace, 21. 
srpna 1968, či sametové re-
voluce,“ přibližuje vedoucí 
koordinátorka vzděláva-
cích projektů Paměť národa 

Střední Morava Jitka An-
drysová.  Natáčíme po celé 
republice i  mimo ni. Lidé 
mohou poslat tip na zají-
mavého pamětníka na  pa-
metnici@postbellum.cz  či 
projekt podpořit vstupem 
do Klubu přátel Paměti ná-
roda.

Paměť národa je přístup-

ná pro všechny zájemce, re-
gistrované i neregistrované, 
pro studijní účely jako další 
pramen poznávání mi-
nulosti nebo pro poučení 
o  historii. Archiv obsahuje 
příběhy pamětníků, kte-
ré vycházejí z  audio či vi-
deo záznamu vyprávěných 
vzpomínek. -ja-

Paměť národa hledá zajímavé 
příběhy nejen z Prostějova
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Informace z města

INZERCE

Příspěvek by se také mohl na-
zývat přiznání. Mám na této si-
tuaci značný podíl, protože jsem 
na řádné valné hromadě akciové 
společnosti Vodovody a  kana-
lizace Prostějov dne 28.  prosin-
ce  2001 odmítnul vstup Veolie 
jako strategického partnera.

Po výstavbě čistírny odpadních 
vod v letech 1997 až 2000 s celko-
vými náklady 400 milionů Kč se 
společnost Vodovody a kanalizace 
Prostějov ocitla ve finanční situaci, 
kterou nelze charakterizovat jinak 
než krach. Podle tehdejších zákonů 
měla na sebe k 1. 1. 2002 vyhlásit 
konkurz. Situaci zachraňovalo 
město Prostějov. Na dostavbu čis-
tírny a  záchranu společnosti VaK 
muselo ze své pokladny věnovat 
53 milionů Kč, které potom chyběly 
jinde, a  navíc nemohlo dlouhou 
dobu manipulovat s  částí svého 
majetku, který dalo do zástavy za 
úvěry VaKu u  komerčních bank. 
Bylo přitom jasné, že ve středně-
dobém výhledu jsou potřebné další 
investice do vodárenské infrastruk-
tury ve výši cca 800 milionů Kč.

Za této situace přispěchal 
Ing.  Radek Novotný a  po dobu 
téměř celého roku všemi možnými 

způsoby přesvědčoval funkcionáře 
města a  Vaku, že jedinou cestou, 
jak danou situaci vyřešit, je vstup 
strategického partnera s  odpoví-
dajícími znalostmi a  potřebným 
finančním zázemím. Nakonec 
s ním byla uzavřena smlouva o zís-
kání potřebného partnera s  tím, 
že v  případě úspěchu, kdy by se 
problémy společnosti vyřešily, má 
nárok na prémii 2 miliony Kč.

Mezitím pod vlivem popsané 
situace došlo k  roztržce ve statu-
tárních orgánech, kterou musela 
řešit valná hromada svolaná na den 
28. 12. 2001. Těsně před povinností 
vyhlášení bankrotu. Na tuto valnou 
hromadu připravil Ing.  Novotný 
návrh provozní smlouvy o vstupu 
Středomoravské vodárenské do 
společnosti VaK Prostějov. Smlou-
va byla naprosto nedostatečná. 
V  době, kdy společnost potřebo-
vala na opravy a  investice ročně 
45 milionů Kč a  splácela dluhy 
v  roční výši převyšující 22  mili-
onů Kč, navrhnul Ing.  Novotný 
počáteční vklad 70 milionů Kč 
a  roční nájemné 23 milionů Kč. 
To by v žádném případě nestačilo 
na pokrytí potřeb. Do dnešního 
dne není jasné, jestli se pan inženýr 

natolik nevyznal v  podnikovém 
hospodaření, nebo v tom byly jiné 
okolnosti, že navrhnul takovou 
smlouvu. Protože jsem v  té době 
při rozkladu původních statutár-
ních orgánů společnosti (na této 
valné hromadě se volily nové) 
zůstal v  pozici místopředsedy 
sám, vstup strategického partnera 
jsem jednoznačně odmítnul. Ing. 
Novotný přišel o dvoumilionovou 
prémii a  od té doby začaly 
všechny problémy. Pan inženýr 
měl samozřejmě nárok na úhradu 
vynaložených nákladů, předložil 
ale fakturu, ve které byla řada 
činností, které pro VaK Prostějov 
nerealizoval. Zřejmě se rád soudí, 
protože odmítnul všechny návrhy 
na vyrovnání a  donekonečna se 
odvolával. Soud nakonec rozho-
dl, že má nárok na 56 % ze svých 
požadavků, 44 % účtoval ne-
oprávněně. V současné době vede 
prostějovský VaK jediný soudní 
spor s  malým akcionářem, který 
je příbuzným Ing.  Novotného, 
a  pokračuje nevybíravé napadání 
jak jednotlivců, tak i  společností 
v okruhu působení Moravské vo-
dárenské. Většina je založena na 
zkreslených a upravených údajích. 

Zajímavé je, že Ing.  Novotného 
nezajímají jiné provozní společ-
nosti (nadnárodních působí v ČR 
minimálně 5) nebo třeba smlouvy, 
které umožňují v  jiných částech 
republiky dosahovat provozovateli 
vyšší zisky, ale špatná je Veolie na 
Moravě. Zajímavé je, jak vysvětlí, že 
v Olomouci po vypršení provozní 
smlouvy v  dobře připraveném 
výběrovém řízení opět prodloužili 
provozní smlouvu s  Moravskou 
vodárenskou o 5 let a ve Zlíně, kde 
„Baťováci“ umí dobře počítat, si vy-
nutili pokračování soudní cestou.

V jednom měl ale Ing. Novot-
ný úplnou pravdu (na rozdíl od 
jeho současných tvrzení). Jiná 
cesta, než vstup strategického 
partnera pro prostějovské Vo-
dovody a kanalizace v dané době 
nebyla. Společnost byla zadluže-
ná, používala kontokorentní účet 
s možností jít do dluhu a na větší 
investice nebylo ani pomyšlení. 
Dotace nepřicházely v úvahu, pro-
tože nebyly peníze na nezbytné ko-
financování, komerční banky ne-
byly ochotné dát ani korunu úvěru, 
protože nebylo čím ručit a město 
Prostějov už nemělo zájem dávat 
svoje další lukrativní nemovitosti 

do zástavy. Všichni svorně doporu-
čovali najděte si strategického part-
nera, jak to udělal většina vodáren 
v ČR, a bude vše vyřešeno. Proto se 
vyhledala jedna pražská společnost 
a byla s ní v tomto smyslu uzavřena 
smlouva. V roce 2005 bylo vše při-
praveno a posléze začátkem roku 
2006 uzavřena provozní smlouva.

Porovnání se smlouvou od 
Ing.  Novotného. Místo navrho-
vaných 70 milionů Kč počáteč-
ní vklad 230 milionů Kč. Místo 
23  milionů  Kč počátečního 
ročního nájemného 50 milio-
nů Kč a  ještě navíc 10 milionů 
na běžnou údržbu, celkem tedy 
60  milionů  Kč. V  současné době 
je roční nájemné 106 milionů Kč 
plus dalších 10 milionů Kč na 
údržbu. Vodárenská infrastruktura 
je v  nejlepším stavu od počátku 
20. století a vodné a stočné, i když 
není nízké, nikdy nepřekročilo 
průměrnou výši v  České repub-
lice. Společnost je bohatá a  jsem 
přesvědčený, že v současné sestavě 
zvládne i další vysoké investice vy-
volané připravovanými zákony od 
Životního prostředí.

 V Prostějově 2. 8. 2021
 Ing. Miroslav Hanák

K současným nesmyslným debatám o prostějovských vodovodech a kanalizacích
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INZERCE

Požádat o  dotaci např.  na 
zahraniční studijní pobyt, 
případně jiné vzdělávací účely 
lze dle současných pravidel 
zakotvených v zastupitelstvem 
schválených Zásadách po-
skytování dotace a  návratné 
finanční výpomoci. V  nich je 
výslovně stanoveno: „Dotace 
nebo návratná finanční výpo-
moc se poskytuje na účel urče-
ný poskytovatelem v programu 
nebo na jiný účel určený ža-
datelem v  žádosti (jinak též 
„individuální žádost“), a  to 
zejména na činnosti v oblasti 
vědy, výchovy a  vzdělávání, 
na humanitární, sociální, zdra-
votnické a  ekologické účely, 
protidrogové aktivity, prevenci 
kriminality a  na podporu roz-
voje kultury, tělesné výchovy 

a sportu, na zvelebení obytných 
domů a budov na území města, 
na obnovu památkově chráně-
ných objektů a  na jiný veřejně 
prospěšný účel.“

Tvrzení zastupitele Mgr. Mar-
tina Hájka, Ph.D., že rada vypra-
cuje nějaký alternativní návrh 
k  jeho předloženým návrhům 
dotačních programů, není přes-
né. Zastupitelstvo uložilo radě 
města posoudit možnosti a efek-
tivitu vyhlášených dotačních 
programů Studijní stipendium 
Prostějova. Tento materiál vy-
cházel především ze zkušeností 
jiných měst (nikoli krajů) s po-
čtem zpracovávaných žádostí 
v rámci takto definovaných do-
tačních programů. Např. v Tep-
licích se dotačního programu 
ročně účastnilo 6 studentů.

Členy školské komise 
jsou delegovaní odborníci 
z  oblasti vzdělávání. Obecně 
vždy před jednáním orgánů 
města (rady či zastupitelstva) 
komise posuzují individuální 
žádosti z  odborného hlediska, 
a  to nejenom komise školská, 
ale i  komise kulturní, sociální 
a zdravotní, životního prostředí, 
výstavby, komise Zdravého 
města, a  doporučují orgánům 
města stanoviska k možnostem 
přidělení dotací.

Dále lze využít 
na příklad projektů

Erasmus+
V jejich rámci se studenti za-

pojují do programu z důvodu 
setkání se s vrstevníky a pozná-

vání kultury jednotlivých zemí.
Odborné školy se zapojují do 

programu Erasmus+ z důvodu 
umožnění mobilních stáží.

Přidělené finanční pro-
středky v  rámci programu 
Erasmus+ plně pokrývají 
náklady studentů. Z  tohoto 
grantu jsou hrazeny náklady na 
dopravu, ubytování, stravování 
a může být vyplaceno i kapesné 
(u  studentů středních škol se 
kapesné vyplácí).

Cílem a obsahem mobilit je 
převážně zdokonalení kom-
petencí v odborné oblasti, roz-
víjení jazykových a  sociálních 
kompetencí a  v  běžné komu-
nikaci.

Zcela běžně se do jednotli-
vých projektů zapojují i studen-
ti se specifickými potřebami, 

omezenými příležitostmi a stu-
denti sociálně znevýhodnění. 
Dokonce je povinnost zapojit 
určitý počet těchto studentů. 
Těm mohou být proplaceny 
i další skutečně vynaložené ná-
klady související s projektem / 
např.  zakoupení kufru  apod./
Není tedy pravdivé tvrzení, že 
chudší studenti si pobyt nemo-
hou dovolit.

To, že často absolventi škol 
nezůstávají v  Prostějově, je 
především z  důvodu, že zají-
mavější a finančně lépe ohod-
nocenou práci naleznou často 
ve větších městech.

Mgr. Petr Ivánek, 
vedoucí OŠKS

Mgr. Ivana Hemerková, 
předsedkyně 

školské komise RMP

Olomoucký kraj dělá to, co 
by mohlo dělat i město Pros-
tějov, pokud by chtělo. Bude 
podporovat studenty, kteří 
vyjíždějí na zahraniční poby-
ty částkou 3 000 Kč měsíčně. 
Před časem jsem na zastupi-
telstvu navrhoval, aby město 
vytvořilo čtyři stipendijní pro-
gramy pro studenty a začalo je 
více podporovat. Jeden z nich 
měl cílit na podporu prostě-
jovských studentů, kteří vyjíž-

dí do zahraničí. Zároveň jsem 
chtěl, aby město určilo nějaká 
kritéria, podle kterých bude 
studenty podporovat. Můj ná-
vrh byl zamítnut s tím, že rada 
vypracuje nějaký alternativní 
návrh.

Výsledkem několikaměsíč-
ní práce byla analýza, která vy-
světlovala, proč to nejde a proč 
nic nemá smysl. Studenti si 
prý mohou žádat město na 
peníze o cokoliv, co nějak sou-

visí se studiem. Kritéria nejsou 
důležitá, školská komise si to 
posoudí po svém. Ale co když 
se sejde hodně žádostí a bude 
je potřeba roztřídit a  vyhod-
notit? To nehrozí, protože 
studenti o této možnosti neví 
a město ji raději nijak nepro-
paguje.

Program Erasmus (a  další 
podobné programy) pokryje 
studentům velkou část nákla-
dů, ale zdaleka ne všechny. 

Proto na zahraniční pobyty 
jezdí spíše studenti ze střed-
ních a  vyšších tříd, chudší si 
to často nemohou dovolit. 
Erasmus účastníky rozvíjí po 
všech stránkách; naučí se ja-
zyky, zlepší se v  komunikaci, 
spolupráci s ostatními, poznají 
nové prostředí, najdou lepší 
uplatnění a celkově získají vět-
ší rozhled.

Jakákoliv investice do vzdě-
lání je smysluplná a naší společ-

nosti se několikanásobně vrátí. 
Bohužel město Prostějov uvízlo 
v minulosti a diví se, proč mladí 
odcházejí pryč. Namísto toho, 
aby dalo ročně nějakou drobnou 
částku do vzdělání, lije miliony 
do sportovního byznysu a  po-
dobných černých děr. Budouc-
ností Prostějova nejsou montov-
ny, ale vzdělaní, sebevědomí lidé 
s rozhledem. Mgr. Martin Hájek, 

 Ph.D., Strana zelených 
 / Na rovinu!

Město nepodporuje studenty,
kteří vyjíždí do zahraničí

Jak je to s podporou studentů?

SPORTCENTRUM
dům dětí a mládeže

PROSTĚJOV
SC DDM Olympijská, 796 01  Prostějov

Tel.: +420 730 805 143, 
+420 730 805 144 (Vápenice)

E-mail: podatelna@sportcentrumddm.cz
Web: www.sportcentrumddm.cz
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Je konec prázdnin, chtělo by to 
ještě nějaké letní téma. Vlastně 
se jedná o  letní téma, jen je více 
ožehavé než teploty o  letošních 
prázdninách. Obracíte se totiž na 
nás, že vás obtěžují bezdomovci 
na autobusovém nádraží, a  mohu 
potvrdit, že hluk a  špína jsou tam 
na lavičkách všudypřítomné. V září 
otevřeme tuto problematiku na za-
stupitelstvu města.

Neméně ožehavým tématem je 
situace na náměstí Edmunda Hu-
sserla. A  to již několik let. Obyva-
telé tohoto náměstí vzpomínají na 
dobu, kdy bývalo na tomto náměstí 
večer a v noci ticho, kdy se přes den 
senioři a matky s dětmi mohli neru-
šeně procházet, aniž by je obtěžoval 
hluk, hádky a bitky. Protože se tímto 
problémem delší dobu s kolegou za-
stupitelem Martinem Křupkou, který 
na tomto náměstí také bydlí od roku 
1987, zabýváme, máme aktuální in-
formace o problémech, které občany 
trápí. Někteří to dokonce po letech 
vzdávají a stěhují se pryč. To je pro-
blém, který může v této lokalitě gra-
dovat, a mohou jí využít obchodníci 
s  chudobou. Centrum a  náměstí je 

přece v každém městě místem, které 
by mělo být jeho vizitkou. Bohužel, 
právě v centru se na lavičkách zdržují 
taková individua, která od návštěvy 
centra odrazují. Občané mluví o pe-
tici, ptají se, jak jim můžeme pomoct, 
jak je možné, že s hlukem a nepořád-
kem nejde nic dělat. Přemýšlí o tom, 
že by raději oželeli lavičky, na kte-
rých stejně nemohou sedět, ale večer 
a  v  noci by na nich neseděli hluční 
a opilí nepřizpůsobiví občané. Z vy-
právění obyvatel náměstí je cítit bez-
naděj, zlost a smutek. Přitom dle na-
šeho mínění stačí, aby se dodržovaly 
zákony a  vyhlášky a  důsledně řešily 

přestupky. Je ovšem nezbytné, aby se 
lidé vždy, když jsou svědky nějakého 
problému, obraceli na Městskou po-
licii. Pokud tak nečiní, není možné 
tuto situaci řešit a zlepšit.

Také se na nás obracíte s prosbou, 
že jste byli obtěžování bezdomov-
ci při akcích Prostějovského léta na 
náměstí T.G.M. Tam víme, že Měst-
ská policie tyto přestupky řešila. Zde 
musím pochválit komunikaci s  no-
vým panem ředitelem i  to, jak tyto 
situace Městská policie zvládla.

Prostějov je naše město, je nás 
všech. Pokud tento problém nebude-
me řešit včas, bude řešení obtížnější 
a  dnes už tak poloprázdné náměstí 
může být za krátkou dobu prázdné 
úplně a  z  některých domu mohou 
být místa, kde nebudou chtít lidé 
bydlet. Podařilo se nám již prosadit 
vyhlášení ubytovny na Olomoucké 
ulici jako oblast s výskytem sociálně 
nežádoucích jevů. Tedy bezdoplatko-
vou zónou, takže je vidět, že cesta se 
vždy najde, jen to chce chtít.

Z předchozích řádků by se mohlo 
zdát, že požadujeme jen restrikce pro 
ty, kteří spadli na samotné dno nebo 
nežijí podle obecně zažitých spole-

čenských norem. Není to pravda. Kaž-
dému se může stát, že z nějakého dů-
vodu ztratí jistotu bydlení či příjmu. 
Od toho tu máme štědrou sociální 
síť a  významně podporujeme azylo-
vé centrum na Určické ulici. I našimi 
hlasy se rozšířily kapacity ubytování 
tohoto centra a pan ředitel Kalla má 
naši plnou podporu. Vidíme, jak se 
snaží tyto osoby vrátit zpět do „nor-
málního“ života. Pro úspěch je ale po-
třeba, aby byla vůle i na druhé straně. 
Některým bohužel život na levném 
víně a žebrání vyhovuje. Zapomínají 
ovšem, že práva jednoho končí tam, 
kde začínají práva druhého.

Na závěr se nabízí odpověď na 
otázku, zda za hluk a špínu mohou 
lavičky, jak uvádím v  nadpise. Ne-
mohou. Lavičky jsou tu od toho, aby 
pomohly unaveným nohám, aby zde 
spočinuli přátelé, kteří se potkají na 
náměstí a  chtějí si popovídat. Bo-
hužel se stávají nyní spíše jablkem 
sváru, který musíme a chceme řešit. 
Napište nám vaše postřehy a nápa-
dy. Jsme v tom společně.

 Pavel Dopita
 zastupitel Prostějova za SPD
 pavel.dopita@prostejov.eu

Mohou za to lavičky?

INZERCE

Dne 3. září 2021 ozáří budovu prostě-
jovské radnice barvy české trikolory. Město 
se tak připojí k výzvě Československé obce 
legionářské a připomene si tímto způso-
bem sté výročí založení této organizace.

Vedení Československé obce legionář-
ské uspořádá veřejné oslavy kulatého výročí 
právě začátkem měsíce září jako dvoudenní 
manifestační sjezd v Praze. Po zahájení sjez-
du bude nasvícena barvami trikolory histo-
rická budova Národního muzea. Legionář-
ská obec vyzvala města v České republice, 
aby se k nasvícení svých významných bu-
dov připojila a symbolicky se tak zúčastnila 
výroční oslavy.

Prvorepubliková Československá obec 
legionářská patřila ke státotvorným orga-

nizacím zastávajícím ideály demokracie 
a  humanismu a  v  meziválečném Česko-
slovensku se stala se svými takřka 50 tisíci 
členy největší veteránskou organizací. Po 
okupaci vlasti byla v roce 1939 nacisty zru-
šena a velká část jejích členů se zapojila do 
protinacistického odboje. Po roce 1945 byla 
obec obnovena, ale po nástupu komunis-
tického režimu byla opět zrušena a půso-
bila pouze v exilu. Teprve po pádu totality 
byla již ve svobodném státu opět obnovena 
a v roce 2003 přijala do svých řad novodobé 
válečné veterány – účastníky zahraničních 
operací Armády České republiky.

Odkaz československých legionářů je 
jedním z  pilířů bojových tradic dnešních 
ozbrojených sil České republiky. -red-

Barvy trikolory ozáří radnici

INZERCE
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INZERCE

Vyhlášení záměru
Názory, komentáře, informace

Rada města Prostějova dne 
27. 07. 2021 usnesením č. 1656 
vyhlásila záměr provedení vkla-
du majetku statutárního města 
Prostějova podle § 85 písm.  e) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění poz-
dějších předpisů, sestávajícího se 
z inženýrských sítí a jejich tržní 
hodnoty stanovené podle zna-
leckého posudku č.  6475/2021 
ze dne 14. 07. 2021 vyhotovené-
ho společností Znalecký a  oce-
ňovací ústav,  s.  r.  o., se sídlem 
Prostějov, Přemyslovka 2483/3, 
PSČ: 796 01, IČ: 255 99 186, do 
základního kapitálu společnosti 
Vodovody a  kanalizace Pros-
tějov,  a.  s., se sídlem Prostějov, 
Krapkova 1635/26, PSČ: 796 01, 
IČ: 494 51 723, oproti vydání ak-
cií statutárnímu městu Prostějo-
vu v  úhrnném emisním kursu 
v hodnotě 28.990.000 Kč (v pří-
padě uplatnění DPH se jedná 
o  částku bez DPH) za předpo-
kladu, že valná hromada spo-
lečnosti Vodovody a  kanalizace 
Prostějov,  a.  s., se sídlem Pros-

tějov, Krapkova 1635/26, PSČ: 
796 01, IČ: 494 51 723, rozhodne 
o  zvýšení základního kapitálu 
společnosti výše uvedeným ne-
peněžitým vkladem statutárního 
města Prostějova.

Jedná se 
o následující

inženýrské sítě:
1) Vodovodní řad Hrázky
2) Vodovodní řad Vencovského
3) Vodovodní řad Erbenova
4) Vodovodní řad Hradební
5) Vodovodní řad Valašská
6) Vodovodní řad J. Lady
7) Vodovodní řad Norská
8) Vodovodní řad Žitná
9) Kanalizační řad Hrázky
10)  Kanalizační řad  

Za Veledromem a Valašská
11) Kanalizační řad Norská
12) Kanalizační řad G. Preissové
13)  Kanalizační řad Čechovice  

- Slunečná, K Rybníku
14) Kanalizační řad Žitná
15)  Vodovodní řad Finská  

pro 50 bytů s peč. službou

16) Vodovodní řad Krapkova
17) Vodovodní řad Průchodní
18) Vodovodní řad 5. května
19)  Přivaděč vody do průmyslové 

zóny
20)  Kanalizační řad Finská pro 50 

bytů
21)  Kanalizační řad Čechovice,  

stoky A a B
22)  Vodovodní řad Průmyslová 

zóna A
23)  Kanalizační řad průmyslová 

zóna A
24) Kanalizační řad Průchodní
25) Kanalizační řad Čechovická
26)  Kanalizační řad Jezdecká  

- nová výstavba
27) Vodovodní řad Olympijská
28) Kanalizační řad Ruská
29)  Kanalizační řad Plumlovská 

- nemocnice

Záměr s  bližšími informace-
mi byl zveřejněn na úřední desce 
Magistrátu města Prostějova, na 
webových stánkách statutárního 
města Prostějova a  na faceboo-
kovém profilu statutárního města 
Prostějova.

Máte na svém pozemku vhodný strom, který by 
ozdobil sváteční náměstí ve vánoční čas? Pokud 
ano, můžete se ozvat do konce měsíce října 2021.

Preferujeme smrk o výšce zhruba 15 metrů, kte-
rý by byl rovně rostlý s rovnoměrnými větvemi do 
všech stran, aby byl ozdobou a součástí vánoční vý-
zdoby náměstí.

Pokud by byl někdo ochoten darovat strom měs-
tu, své nabídky může zaslat poštou na adresu:

Odbor správy a údržby majetku města
Magistrát města Prostějova
Nám. T. G. Masaryka 130/14
796 01 Prostějov

Dominantu vánoč-
ních oslav na náměstí 
T. G. Masaryka mo-
hou nabízet jak zdejší 
obyvatelé, tak i  lidé 
z blízkého okolí. Stro-
my mohou nabízet 
také telefonicky, a  to 
na čísle: 582 329 554 
nebo 582 329 327, 
případně na e-mai-
lové adrese: ludmila.
horakova@prostejov.
eu nebo jaroslav.chro-
mek@prostejov.eu
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přijme
brigádnici/brigádníka

Oxalis Prostějov 
Čaj a káva,
Zlatá brána

životopisy s fotografií 
zasílejte na email: zdenadd@seznam.cz 

nebo doručte na prodejnu

Hledáme 
vánoční strom!
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CÍTÍTE, CO VAŘÍ SOUSED?
Bydlíte v panelovém nebo bytovém domě? Pravděpodobně máte hrubé nánosy nečistot 
a mastnot v odvětrávací šachtě.

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

před

Jednu šachtu Vám zkontrolujeme kamerou zadarmo. 

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

po

+420 601 153 200

www.plicedomu.cz
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proč pro ovoce a zeleninu do Kauflandu.
Život bez ovoce a  zeleniny si už ani neumíme představit. 
I proto si v Kauflandu dávají záležet na výběru toho nejlep-
šího, co naše země nabízí. Přečtěte si pět důvodů, proč pro 
ovoce a zeleninu vyrazit právě sem.

1. Spolupráce s lokálními dodavateli
Věděli jste, že více než 30 českých farmářů pěstuje své 
produkty pro zákazníky Kauflandu? Své oblíbené pro-
dukty od  lokálních dodavatelů můžete nalézt v  prodejně 
do 48 hodin od  sklizně. Zkracováním logistických cest tak 
řetězec navíc snižuje emise CO2. Unikátní je i přístup Kau-
flandu ke  spolupráci s  českými dodavateli. S  jednotlivými 
farmáři uzavírá každoročně smlouvy s  garancí budoucího 
odběru na další sezónu. Umožňuje jim tak lépe naplánovat 
výsadbu, sklizeň i skladování. Až příště vyrazíte do Kauflan-
du, tak neváhejte ochutnat jablka z Českého Brodu, rajčata 
z  Mutěnic, Kostelce na  Hané, Smržic, Tvrdonic a  z  Kada-
ně, mrkev z Piletic či kysané zelí z Brniště a Nových Bránic. 
Z úrodného Polabí můžete vyzkoušet brambory ze Semic, 
dýně z  Kolínska, čerstvý salát z  Přerova nad Labem nebo 
cukety od pana Hanky z Mochova.

2. Kvalita na prvním místě
Na kvalitu sortimentu si v Kauflandu dávají záležet. Všechno 
zboží je při příjmu na centrální sklad podrobeno důkladné 
kvalitativní kontrole. Zboží se váží, měří, ochutnává. Nejvyš-
ším stupněm kvality jsou BIO produkty. Vetšinu z nich najde-
te pod privátní značkou K-Bio. V současné době Kaufland 
nabízí v sortimentu více než 30 artiklů v BIO kvalitě v úseku 
ovoce a zeleniny.

3. Rezidua pesticidů
V oblasti reziduí pesticidů má Kaufland přísnější normy než 
EU. Akceptuje maximálně 1/3 reziduí pesticidů, které povo-
lují evropské normy. Z vlastní iniciativy posílá každý týden 
20–30 produktů na laboratorní rozbor. Zhruba pětkrát roč-
ně tak řetězec zkontroluje kvalitu každého produktu v úse-
ku ovoce a zeleniny nad rámec běžných kontrol, které dělají 
pěstitelé či státní orgány.

4. Úspora 100 tun plastů ročně
Kaufland se zavázal, že do roku 2025 sníží množství plastové-
ho odpadu minimálně o 20 %. Na začátku loňského roku pře-
stal prodávat jednorázové plastové nádobí či vatové tyčinky 
s plastovým středem. Velké kroky také učinil v úseku ovoce 
a zeleniny. Významné množství plastu redukuje u balení po-
lévkové zeleniny, banánů, mandarinek či koriandru a  máty. 
Díky jednotlivým opatřením ušetří ročně až 100 tun plastu.

5. Nakupujte EKO-logicky
K větší udržitelnosti můžete přispět i vy. Stačí omezit množ-
ství jednorázových plastových sáčků. V Kauflandu si proto 
neváhejte pořídit nEKOnečný sáček. Znovupoužitelný sáček 
je v horní části opatřen látkovým štítkem pro nalepení etike-
ty s váhou a cenou a dá se prát na 30 stupňů.

Rozhodují
činy.

5 důvodů,
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