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Jaká byla letošní turistická 
sezóna?

Tradiční prostějovské hody se 
vydařily!

Od září má Prostějov Wichterlovo 
gymnázium
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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

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: 1.799.000 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: 7.590.000 Kč

Slavíkov, okr. Prostějov. Prodej chaty 5+1 (bývalá 
hájenka). Krbová kamna, el. 230 V, vlastní studna, suchý 
záchod. Zast. plocha 39 m2, zahrada 1.946 m2. 

Cena: 2.550.000 Kč
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Informace z města

Město Prostějov nechá opravit vnitřní prosto-
ry svých kašen. Máme v úmyslu z nich nechat 
odstranit vodní kámen, provést drobné opravy 
povrchu a ošetřit ochranným nástřikem. Práce 
se dotknou kašen na náměstí T. G. Masaryka, 
na náměstí spojenců a také na Hlaváčkově, Vo-
jáčkově a Pernštýnském náměstí.

V  centru města bude v  nadcházejícím ob-
dobí viditelné také ošetření stromů. Půjde 
výhradně o  zásahy doporučené odborníky. 
Arboristická firma si prohlédla dřeviny v okolí 
chodníků,  cyklostezek a  vozovek. Cílem bylo 
vytipovat potenciálně nebezpečná místa a za-
včas provést zásah tak, abychom v budoucnu 
minimalizovali možnost ohrožení našich oby-
vatel i jejich majetku. A právě práce doporuče-
né touto firmou nás nyní čekají.

Ve městě se rovněž objeví zcela nová okrasná 
zeleň. Během podzimu a pak ještě na jaře chceme 
vysadit nové stromy, keře a trvalky. Příkladem mo-
hou být Čechůvky, kde vzniká zajímavé relaxační 
místo. Plánujeme zde ještě letos výsadbu stromů 
a keřů a úpravu terénu pro budoucí luční porosty. 
Po celém Prostějově pak chystáme také obnovu se-
dmadvaceti lokalit s trvalkovými záhony.

Protože se blíží konec roku, myslíme také 
na Vánoce. Na trojici sloupů  před budovou 
radnice se zanedlouho objeví nové osvětlení 
s motivem letící hvězdy. Obměníme tak starší 
vánoční výzdobu, která již dosloužila. Těším 
se, až se při rozsvěcení vánočního stromu nebo 
při podobné příležitosti pod novými hvězdami 
sejdeme.

Snažíme se, aby Prostějov byl lepším místem 
k životu. Snad se nám to daří.

Sloupek primátora 
Františka Jury

Periodický tisk územně samosprávního celku. Prostějovské radniční listy vydává jedenkrát měsíčně v nákladu 24 100 ks statutární město 
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Heger, tel.: 607 949 387, e-mail: prostejov@kdykdeco.cz. Kontaktní osoby vydavatele: Jana Gáborová, ref. vnějších vztahů, e-mail: prl@prostejov.eu, tel.: 603 555 904, Anna Kajlíková, ref. mediální komunikace, e-mail: prl@prostejov.eu, tel.: 605 363 969. Bezplatná 
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Kateřina Siniaková na radnici
Primátor František Jura spo-

lu s vedením města přivítal ve 
čtvrtek 16.  9.  2021 na radnici 
tenistku Kateřinu Siniakovou, 
která z  Tokia přivezla zlatou 
medaili.

Při setkání primátor Jura pět-
advacetileté tenistce gratuloval 
k  jejímu úspěchu. Čtvrtá de-
blistka žebříčku WTA se mohla 
o svůj úspěch s  fanoušky podě-

lit až měsíc a půl po triumfu na 
olympiádě v Tokiu. Povinnosti ji 
totiž krátce po návratu do Čes-
ka poslaly na turnaje do Severní 
Ameriky. Dnes zlatou medaili 
přivezla do Prostějova.

„Je třeba poděkovat za skvě-
lou reprezentaci naší země 
a také Prostějova v Tokiu. Kate-
řina Siniaková je spjatá s naším 
městem, kde tenis léta hrávala 

a  nyní zde hraje její bratr. Vy-
hrát olympiádu je jistě sportovní 
vrchol a obrovský úspěch. Jsme 
za to moc rádi a  já jsem velmi 
potěšen, že jsem tuto návštěvu 
zde mohl spolu s kolegy z vedení 
města přivítat,“ usmíval se pri-
mátor města Prostějova Franti-
šek Jura, který byl také návštěvě 
průvodcem po historických pro-
storách radnice.  -kaa-
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Informace z města

5. 10. - blok 46

Moravská (Krasická - Moravská po parkoviště vnit-
roblok č. 83), Západní, Moravská + velké parkoviště u Galy, 
Západní – parkoviště, Západní - odbočka ke garážím za ul. 
J. V. Myslbeka, Generála Kraváka, Kelčická, Brodecká

7. 10. - blok 47
J. V. Myslbeka, Norská, Švýcarská, Finská, Fran-

couzská, Belgická, Italská, Holandská, Anglická, 
sídl. Západ – parkoviště, sídl. Západ – vnitrobloky, 
J. V. Myslbeka – Moravská – Holandská cyklostezka

12. 10. - blok 48
Sídl. Svobody - vnitroblok (blok 2-16), sídl. Svo-

body - parkoviště (blok 2-15), Anenská, sídl. Svo-
body – parkoviště a komunikace (blok 9-11), sídl. 
Svobody – komunikace a parkoviště (blok 8), sídl. 
Svobody, cyklostezka U sv. Anny – sídl. Svobody

14. 10. - blok 49

sídl. Svobody - vnitroblok (blok 17-21), sídl. 
Svobody - parkoviště (blok 18-21), Plumlovská 
(Jungmannova  – včetně kruhového objezdu), 
Jungman nova parkoviště, Jungmannova (Plumlov-
ská – Česká), cyklostezka (Jungmannova – křižo-
vatka bl. č. 17-18)

19. 10. - blok 50
Zahradní, Luční, K Rybníku, Ovocná, Průchod-

ní, Slunečná, Jabloňová (Luční – kruhový objezd 
Albert), Vřesová, Třešňová

21. 10. - blok 51
Česká, Šlikova, Krátká, Rostislavova, Máneso-

va, Máchova, Riegrova, Brandlova, Jungmannova 
(Česká - Šmeralova), Mlýnská, Mlýnská – parko-
viště, Kolářovy sady

26. 10. 
- blok 52

Čechovická, Lipová, 5.  května (Čechovická - 
Družební), Javorová (Žitná - 5. května), Ječná, Na 
Blatech (Čechovická - Družební), V  Zahradách, 
Růžová, Jasanová, Ovesná, Kaštanová (pouze ruč-
ní úklid), Habrová, Vrbová

27. 10. 
- blok 53

Na Blatech (Družební - Domamyslická), 
5.  května (Družební - Domamyslická), Borová, 
Žitná, Žitná cyklostezka, Družební, Karafiátova, 
Šípková, Šeříková, Jasmínová, V  Loučkách, Na 
Splávku, Za Humny, Pod Vinohrádkem, Doma-
myslice - u kapličky, Ořechová, Akátová, Lísková, 
Olšová, Domamyslická komunikace SSOK vč. 
kruhového objezdu

Blokové čištění říjen 2021

Setkání učitelů spojené s  oceněním jejich práce se uskutečnilo v  pátek 
10. 9. 2021 v divadelním sále prostějovského Národního domu. Ocenění 
převzali učitelé z rukou náměstkyně Milady Sokolové a náměstků Jiřího 
Pospíšila a Jana Krchňavého.

Ocenění učitelé:
Skupina MŠ+ZUŠ+DDM

Alena Kirchnerová, MŠ Prostějov, Moravská 30
Bc. Dana Dvořáková, MŠ Prostějov, Šárka 4a
Mgr. Pavel Lužný, DD a ŠJ Prostějov
Mgr. Jitka Burkoňová, SŠ, ZŠ a MŠ JISTOTA, o. p. s.
Jolana Doláková, ZUŠ Vladimíra Ambrose Prostějov
Mgr. Ivana Svobodová, SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského 10
Mgr. Věra Vysloužilová, SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského 10
Mgr. Květa Navrátilová, ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova 4
(odloučené pracoviště MŠ Husovo nám. 94)
Bc. Martina Koudelková, Sportcentrum – DDM Prostějov

SKUPINA ZŠ
Karla Vorálková, ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24
Mgr. Ivana Pochylová, ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52
Mgr. Michal Esterka, ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov
Mgr. Alena Vystavělová, ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova 60
Mgr. Kateřina Albrechtová, ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14
Mgr. Iveta Sedláčková, Reálné gymnázium a základní škola Otto Wichterleho, PV
Mgr. Romana Mikmeková, ART ECON – Střední škola
Mgr. Blanka Mikulková, Střední odborná škola Prostějov, 
nám. Edmunda Husserla 1

SKUPINA SŠ
Mgr. Martina Kubíčková, Cyrilometodějské gymnázium, 
ZŠ a MŠ v Prostějově
Mgr. Jana Suchánková, Obchodní akademie, Prostějov

Olena Jahnová, SOŠ podnikání a obchodu, spol. s r. o.
Karel Stránský, SOŠ průmyslová a SOU strojírenské, Prostějov
Jan Krestýn, Střední škola automobilní Prostějov, s. r. o.
Mgr. Alena Línková, Střední zdravotnická škola, Prostějov
Ing. Mária Křížová, Švehlova střední škola polytechnická Prostějov
 

Cena za mimořádný přínos v oblasti 
rozvoje prostějovského školství

Mgr. Alois Procházka, ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova 4

Pozvánka
Do 14. listopadu 2021 probíhají v Městské galerii v zámku na Pernštýn-

ském náměstí výstavy fotografa Jindřicha Štreita a výtvarníka Tomáše Vav-
říčka.

V divadle byli oceněni pedagogové
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Pane primátore, dnešní rozhovor 
začneme ohlédnutím za prohlídka-
mi radnice. Na začátku a na konci se-
zony jste zájemcům nabídl možnost 
nechat se provést přímo vámi, jak se 
na to s odstupem času díváte?

Mě průvodcování bavilo už loni a ba-
vilo mě i letos. Jednak se na ně musím 
sám připravovat, takže si opakuji histo-
rii radnice i celého města a připomínám 
si důležité momenty. Pak se samozřej-
mě vždy snažím najít nějaký zajímavý 
moment, nějakou zvláštnost, kterou by 
si posluchači odnesli jako vzpomínku.

Druhým důvodem je možnost bez-
prostředního kontaktu s  lidmi, kteří 
vážili cestu až na radnici, a projevili zá-
jem nechat si prostory představit právě 
mnou. Bývá to velmi milé setkání, kte-
ré mě nabíjí energií. Navíc mám štěstí, 
že mohu pracovat v opravdu nádherné 
budově, kterou nám ostatní města mo-
hou závidět.

Oblíbenou pasáží primátorské pro-
hlídky je samozřejmě moje pracovna 
včetně tajného východu na chodbu. 
Přestože nemám povahu utíkat od 
problémů a  kdykoliv se komukoliv 
postavím tváří v  tvář, tahle tajemná 
a  možná až pohádková část výkladu 
vždycky příchozí zaujme.

Jak hodnotíte letošní kulturní léto?
Po loňských a  vlastně i  letošních 

omezeních bylo Prostějovské léto 
velmi intenzivní a  hrozně mě bavilo. 
Na koncertech z  pódia sálala energie 
umělců, pro které byl Prostějov často 
první štací po dlouhé době, takže si ji 
chtěli pořádně užít. Těšil mě program 
pro děti, líbily se mi i akce mimo cen-
trum města, které nebyly součástí 
Prostějovského léta. Například oslava 
jubilea hvězdárny v Kolářových sadech 
měla velký ohlas a  ještě nikdy jsem 
neviděl na sociálních sítích tolik foto-
grafií Země a Měsíce jako právě z této 
akce. A  nemůžu zapomenout ani na 
plumlovské závody dračích lodí, je-
jichž součástí bylo i klání na 500 metrů 
o pohár primátora. I když nám tento-
krát nepřálo počasí, byla to skvělá akce.

Na co byste pozval obyvatele Pros-
tějova nyní?

Na chvíli se vzdálím od kultury a při-
pomenu blížící se říjnový termín akce 
10 000 kroků. Absolvoval jsem ji už letos 
na jaře a minimálně první dva dubno-
vé týdny jsem opravdu poctivě chodil 
uvedenou vzdálenost, většinou s naším 
psem. Pak jsem trochu polevil, ale svůj 
význam to mělo. V říjnu si to moc rád 
zopakuji, protože mám už třetím rokem 
klasické „sedavé zaměstnání“ a  na mé 
kondici je to samozřejmě znát. Budu 
moc rád, pokud se ke mně připojí i další 
občané našeho města. Podrobnosti jsou 
například na webu našeho Sportcentra 
DDM, které se už na jaře do akce výraz-
ně zapojilo a společně s dalšími subjekty 
připravilo nabídku tématických tras 
v Prostějově i okolí.

A  druhá pozvánka patří dalšímu 
ročníku divadelního festivalu Aplaus. 
Letos k nám opět dorazí skutečné he-
recké hvězdy. Diváci se mohou těšit na 
Jiřího Langmajera, Pavla Lišku i Miro-
slava Donutila. A kdo někdy viděl po-

sledně jmenovaného ve slavném Slu-
hovi dvou pánů, může se přijít podívat, 
jak se s  rolí vyrovnal Roman Vencl 
z Moravského divadla Olomouc. Tro-
jice představení nabídne samozřejmě 
mnohem více skvělých herců, než jsem 
vyjmenoval, a tak neváhejte a přijďte se 
na některou část Aplausu podívat.

Do třetice nemohu vynechat výsta-
vu fotografií Jindřicha Štreita, kterého 
dlouhodobě obdivuji, a  jehož expo-
zicím jsem pomáhal už během svého 
působení v  roli náměstka hejtmana 

Olomouckého kraje. Štreit nám podá-
vá unikátní svědectví o  nás samých, 
o našich sousedech, ale i o lidech žijí-
cích na okraji naší společnosti. Výstava 
Ze tmy ke světlu, která je do 14. listo-
padu k  vidění v  zámecké galerii, za-
chycuje službu vězeňských kaplanů 
při práci s  lidmi, kteří se mají snahu 
napravit a  změnit svůj život. Protože 
jsem v minulosti pracoval také pro Vě-
zeňskou službu, mám k tomuto tématu 
docela blízko a a rozhodně si výstavu 
nenechám ujít. -red-

INZERCE

INZERCE
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Domluvte si
schůzku

774 421 818
WWW.VNB-REALITY.CZ

PRODÁM
VAŠI

NEMOVITOST
Ing. Marie Vymazalová, 

váš realitní makléř
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František Jura: K výzvě 10 000 kroků se znovu připojím

ilustrační foto ze závodů dračích lodí na Plumlovské přehradě
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Zákon o  ochraně ovzdu-
ší stanovuje povinnost 
ukončit provoz teplovod-
ních kotlů na pevná paliva 
o  jmenovitém tepelném 
příkonu do 300 kW včetně, 
které dle technické normy 
ČSN EN 303-5 nesplňují 
minimálně 3. emisní třídu, 
nejpozději do 31. 8. 2022.

Technická norma poža-
duje, aby kotle plnily sta-
novené parametry emisí na 
jmenovitý i  snížený výkon. 
Při instalaci většiny kotlů 
splňujících požadavky zá-
kona o  ochraně ovzduší po 
roce 2022 tak bude uvede-
na již v  návodu zpravidla 
podmínka instalace akumu-
lační nádoby. U  části kotlů 
s  ručním přikládáním, kde 

výrobce požadavek na in-
stalaci akumulační nádrže 
jednoznačně nestanovuje, 
se doplnění akumulační 
nádoby doporučuje z důvo-

du snížení emisí. Až u 90 % 
kotlů s ručním přikládáním 
na pevná paliva se tak sní-
ží emise prachových částic 
o velikosti menší než 2,5 µm 

téměř o 53 %, emise pracho-
vých částic o velikosti menší 
než 10 µm také téměř o 53 % 
a  emise benzo/a/pyrenu až 
o 21 %.

Instalace akumulační ná-
drže přinese úsporu paliva, 
nižší emise, nižší náklady na 
energii, nižší nároky na ob-
sluhu, vyšší tepelný komfort, 
okamžitou dodávku akumu-
lovaného tepla v době, kdy je 
potřeba, a uložení nadbyteč-
ného tepla obtížně regulova-
ných zdrojů.

Závěrem lze konstatovat, 
že akumulační nádrž slouží 
jako zásobník k  akumulaci 
nadbytečného tepla z  top-
ného zařízení a  tím přispívá 
k  optimalizaci hospodaření 
tepelnou energií u  kotlů na 
tuhá paliva a k jejich provo-
zování s maximální možnou 
účinností, což zvyšuje eko-
nomičnost provozu. -ožp-

Finanční odbor Magistrátu 
města Prostějova informuje 
občany o možnosti vyhradit si 
trvalé parkovací místo v cent-
ru města, konkrétně na ulici 
Knihařská, na Skálově ná-

městí, na komunikaci u kina 
Metra a Žižkově náměstí.

Pro zřízení vyhrazeného 
parkovacího místa je nejpr-
ve nutné si vyřídit povolení 
zvláštního užívání komu-

nikace na Odboru dopravy 
MMPv (je vybírán správní po-
platek ve výši 1 000 Kč). V ná-
vaznosti na toto povolení je 
nutné provést ohlášení k míst-
nímu poplatku na Finančním 

odboru MMPv (vyplněním 
formuláře k  ohlášení užívání 
veřejného prostranství) a  sou-
časně uhradit i místní poplatek 
za trvale vyhrazené parkovací 
místo. Sazba místního poplat-

ku 10 000 Kč/vozidlo/rok. Po 
zaplacení místního poplatku 
vydá Finanční odbor MMPv 
parkovací kartu, kterou je za-
parkované vozidlo označeno.
 -fo-

Magistrát města Prostě-
jova, odbor obecní živno-
stenský úřad, upozorňuje 
podnikatele, kteří provozují 
dopravu pro cizí potřeby 
zvláštními vozidly, na změ-
nu zákona č.  111/1994 Sb., 
o silniční dopravě, ve znění 
pozdějších předpisů (dále 
jen: zákon o  silniční dopra-
vě), provedenou zákonem 
č. 337/2020 Sb. (účinnost od 
1. 10. 2020). Předmětná změ-
na se týká mj. také ustanovení 
§ 1 odst.  1 zákona o  silniční 
dopravě, kdy došlo k  vypuš-

tění slova „silničními“. To 
znamená, že v současné době 
lze provozovat silniční do-
pravu jakýmikoli motoro-
vými vozidly, tedy i vozidly, 
která spadají do kategorie 
zvláštních vozidel ve smyslu 
§ 3 odst. 3 zákona č. 56/2001 
Sb., o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních ko-
munikacích, ve znění poz-
dějších předpisů (dále jen: 
„zákon o  podmínkách pro-
vozu vozidel na pozemních 
komunikacích“).

Cílem této změny bylo, aby 

se zákon o  silniční dopravě 
vztahoval na silniční dopravu 
prováděnou jakýmkoli moto-
rovým vozidlem, tedy i vozi-
dly, která jsou schválena jako 
vozidla zvláštní ve smyslu zá-
kona o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komu-
nikacích (například traktor 
s  přívěsem, traktor s  cister-
nou, tatraktor  apod.) Pokud 
podnikatel hodlá v  rámci 
svého podnikání provozovat 
dopravu pro cizí potřeby 
zvláštními vozidly ve smys-
lu § 3 odst. 3 zákona o pod-

mínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích, 
musí být držitelem koncese 
pro silniční motorovou do-
pravu. V  opačném případě 
by se totiž vystavoval riziku 
neoprávněného podnikání se 
všemi právními důsledky.

Zemědělští podnikatelé, 
kteří poskytují přepravní 
služby zvláštními vozi-
dly ve smyslu § 2e zákona 
č.  252/1997 Sb., o  zeměděl-
ství, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen: „zákon 
o  zemědělství), tj.  poskytu-

jí práce, výkony a  služby, 
které souvisejí výhradně se 
zemědělskou výrobou a  při 
kterých se využívají pro-
středky nebo zařízení slou-
žící zemědělskému podni-
kateli k  zemědělské výrobě, 
nemusí disponovat živno-
stenským oprávněním pro 
silniční motorovou dopra-
vu. Činnost zemědělského 
podnikatele je totiž z režimu 
živnostenského zákona vy-
loučena a  upravuje ji výše 
uvedený zákon o  zeměděl-
ství. -ožú-

Od 1.  září  2022 bude 
podle zákona č.  201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, po-
voleno používat kotle pou-
ze 3. a  vyšší emisní třídy 
podle ČSN EN 303-5. Pro-
voz zastaralých kotlů bude 
zakázán a bude nutné je vy-
měnit za nové, ekologické 
zdroje vytápění. Vlastníci 

nemovitostí mohou na je-
jich pořízení využít dotaci 
z  programu „Nová zele-
ná úsporám“. Pro ty, kteří 
nebudou mít na výměnu 
dostatek financí z  důvodu 
nižších příjmů, Minister-
stvo životního prostředí 
připravilo štědrou podpo-
ru z EU fondů.

Dotace pro ostatní 
domácnosti

Nová zelená úsporám roz-
dělí 8,5 mld. Kč na výměnu 
zhruba 100 000 kotlů. Žádosti 
bude možné zasílat od podzi-
mu 2021 přes www.novazele-
nausporam.cz. Dotace bude či-
nit až 50 % způsobilých výdajů.

Za způsobilé jsou považo-
vány výměny kotlů realizova-
né od 1. ledna 2021.

Pokud o  dotaci požádáte 
a doložíte to úřadům, nebu-
dete v  případě kontroly po 
1. září 2022 platit pokutu za 
nevyměněný kotel a  dosta-
nete další rok na jeho výmě-
nu.

Více informací naleznete na 
www.kotlikydotace.cz a  www.
zelenausporam.cz

Se svými dotazy se může-
te obracet i  na zelenou linku 
800 260 500. K obecným dota-
zům můžete využít informační 
e-mail: kotliky@sfzp.cz

Vytvořil: Orgán ochrany ovzduší 
Magistrátu města Prostějova, 2021

Provozování dopravy pro cizí potřeby zvláštními vozidly

Dotace na výměnu starých kotlů
„Kotlíkové dotace 2021-2022“ a „Nová zelená úsporám“

Informace o možnosti vyhradit si trvalé
parkovací místo v centru města
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Informace z města

„Konkrétně se bude jed-
nat o  program na podporu 
sportovní činnosti a  pro-
gram na podporu pořádání 
jednorázových sportovních 
akcí. Vše pro rok 2022 z roz-
počtu města Prostějova,“ 
upřesnil náměstek primáto-
ra Jan Krchňavý, v jehož pra-
covní náplni je, mimo jiné, 
zastoupena i tato oblast.

Jedním ze zásadních kri-
térií pro poskytnutí dotace 
v  rámci chystaných dotač-

ních titulů bude zveřejnění 
účetní závěrky za rok 2020 
(vyvěšením do 31. 12. 2021 ve 
veřejném rejstříku) u těch ža-
datelů, kteří tuto povinnost ze 
zákona mají (nebo zveřejnění 
přehledu o  majetku a  závaz-
cích u těch žadatelů, kteří ve-
dou jednoduché účetnictví). 
Žadatelé, kteří nebudou mít 
v  den podání žádosti zveřej-
něnu účetní závěrku na www.
justice.cz, musí ji dodat jako 
přílohu žádosti.

„Odbor školství, kultury 
a  sportu Magistrátu města 
Prostějova plánuje usku-
tečnit informativní semi-
nář pro žadatele o  dotace 
v  oblasti sportu. Seminář 
se uskuteční v  měsíci říj-
nu, termín bude upřesněn,“ 
informoval dále náměs-
tek Krchňavý a  doplnil, že 
radní pro oba dotační pro-
gramy schválili rozpočet 
ve výši 23  milionů korun.  
 -kaa-

Projekt #Prostějov baví, 
který na letošní léto připra-
vilo statutární město Pro-
stějov, se setkal se zájmem 
poskytovatelů ubytování 
a  turistům ubytovaným 
v  Prostějově nabídl zají-
mavé atraktivity zdarma. 
„Cílem projektu bylo pod-
pořit ubytovací služby, které 
výrazným způsobem zasáh-
la protiepidemická opatře-
ní. Poskytovatelé ubytování 
zdarma obdrželi kartičky 
#Prostějov baví, které uby-
tovaným hostům umož-

nily využít vybrané služby 
zdarma. Snažili jsme se tak 
zatraktivnit Prostějov pro tu-
risty a přimět je k ubytování 
v našem městě. Vydána byla 
více než stovka kartiček, což 
na zkušební pilotní rozjezd je 
velmi pěkné číslo. Z eviden-
ce je vidět, že k  nám přijeli 
turisté například ze severu 
Čech, Prahy, Kutné Hory 
nebo například z  Polska,“ 
podotkla náměstkyně Mila-
da Sokolová, která společně 
s předsedou komise pro ces-
tovní ruch a  podporu pod-

nikání Markem Moudrým 
s  námětem přišla. „Projekt 
#Prostějov baví byl určen 
návštěvníkům, kteří se v Pro-
stějově ubytovali alespoň na 
2 noci. Do projektu se ak-
tivně zapojilo šest poskyto-
vatelů ubytování. Jednalo 
se o  hotel Avion, hotel Gól, 
motorest U  Kola, penzion 
U  Paroháče, penzion Stella 
a ubytování U Parku. Turisté 
od ubytovatelů obdrželi kar-
tičky opravňující bezplatnou 
návštěvu aquaparku, mini-
golfu u akvaparku, kina Me-

tro nebo letního kina Metro, 
prostějovského muzea včetně 
galerie Špalíček a Červeného 
domku v  Kostelci na Hané,“ 
dodala Sokolová s  tím, že 
využít mohli také zábavní 
centrum Šmoulíkov nebo 
Laser Arénu Prostějov. Mar-
ketingová podpora proběhla 
např. v tištěných a elektronic-
kých médiích, na sociálních 
sítích a  turistických webech.
 Ing. Marek Moudrý

předseda komise pro 
cestovní ruch a podporu 

podnikání

Také letošní léto nabídlo 
statutární město Prostějov 
za finančního přispění Olo-
mouckého kraje průvod-
covskou službu. Návštěvnost 
byla nižší než v  předešlých 
letech, což částečně způsobi-
ly doznívající proticovidová 
opatření a také obavy turistů 
z  nošení roušek nebo pří-
padného doložení certifikátu 
o testování či očkování. Přes-

to této služby využilo téměř 
800 turistů. Největší zájem 
byl o prohlídky interiérů rad-
nice a  o  výstup na radniční 
věž. Druhým rokem proběhly 
prohlídky s primátorem, které 
se setkaly s  velkým zájmem. 
Primátor František Jura ná-
vštěvníky provedl nejen re-
prezentativními prostorami 
radnice, ale také místnostmi, 
které běžně nelze navštívit. 

Primátorské prohlídky se tak 
staly novou tradicí, která je 
spojena se zahájením a ukon-
čením turistické sezóny 
v  Prostějově. Průvodcovskou 
službu zajišťovali zaměstnanci 
informační služby magistrátu 
a  studenti Střední odborné 
školy podnikání a  obchodu 
v Prostějově.

S  velkým zájmem se také 
setkaly Skryté příběhy, do kte-

rých se naše město zapojilo. 
Na trase od hlavního vlako-
vého nádraží se účastníci za-
poslouchají do příběhu vyprá-
věného akademikem Ottou 
Wichterlem. Na jednotlivých 
zastaveních účastnící pomá-
hají posunovat historii tím, 
že řeší úkoly a  za to získávají 
body. Skrytý příběh v  Pros-
tějově je příběhem objevení 
měkkých kontaktních čoček. 

Od 15. května do 15. září tuto 
trasu absolvovalo 735 osob. Ve 
srovnání s  nedalekým Přero-
vem byl o prostějovský skrytý 
příběh větší zájem. Zapojení 
města do této mobilní hry pro 
rodiče s dětmi byl velmi dobrý 
nápad a  pomohl zatraktivnit 
město pro turisty.

Ing. Marek Moudrý 
předseda Komise pro cestovní 

ruch a podporu podnikání

Zastupitelé odsouhasili 
návrh radních na výkup po-
zemků v hodnotě 1,5 milionu 
korun. Důvodem výkupu je 
potřeba pozemků pro regene-
raci sídliště.

Už několik let město připra-
vuje Projekt regenerace sídliště 
Moravská. Součástí řešeného 
území jsou kromě pozemků ve 
vlastnictví statutárního města 
Prostějova i  pozemky ve vlast-
nictví společnosti GALA,  a.  s., 
Prostějov. Jedná se o  území 
u  komunikace ulice Moravská 

ve vnitrobloku sídliště. Pozem-
ky jsou dle projektu součástí 
plochy, která se nachází na se-
verní straně ulice, podél přírod-
ního profilu nezatrubněné části 
mlýnského náhonu.

„Toto místo nabízí jedinečné 
skloubení přírodní vodote-
če s  veřejnou zelení do formy 
relaxační zóny sloužící nejen 
pro obyvatele sídliště, ale i jako 
odpočivná zastávka pro cyk-
listy nebo bruslaře dojíždějící 
do sídliště po cyklostezce. Břeh 
mlýnského náhonu může být 

terasově upraven pro umožnění 
pohodlného přístupu k  vodě, 
relaxační zóna bude obsahovat 
sedací mobiliář a  protahovací 
cvičební prvky. Součástí úpravy 
bude i  rekonstrukce lávky přes 
náhon,“ popsal budoucí lokalitu 
první náměstek primátora Jiří 
Pospíšil, který je zodpovědný 
za správu a  údržbu městského 
majetku. Jak doplnil, na základě 
jednání se zástupci společnosti 
GALA,  a.  s., je tato společnost 
ochotna požadované pozemky 
odprodat. -kaa-

Připravujeme dotační programy pro oblast sportu na rok 2022
Organizace i jednotlivci tak budou moci opět žádat o finanční podporu města

Město vykoupí pozemky potřebné 
pro regeneraci sídliště Moravská

Projekt #Prostějov bavil turisty o prázdninách

Jaká byla turistická sezóna v Prostějově?
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Informace z města

1. Volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR 
se uskuteční:
v pátek dne 8. října 2021 od 
14.00 hodin do 22.00 hodin 
a v sobotu dne 9. října 2021 
od 8.00  hodin do 14.00  ho-
din

2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1

je volební místnost
Magistrát města Prostějo-
va, Školní 4, Kulturní klub 
DUHA, Prostějov, 1.patro,
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Dukelská brána
Filipcovo nám.
Hlaváčkovo nám.
Knihařská
Kramářská
nám. Edmunda Husserla
nám. Svat. Čecha
nám. T.G. Masaryka
Svatoplukova č. or. 1, 2, 3, 4, 
6, 7, 9, 11
Šerhovní
Školní
U spořitelny
Žižkovo nám.

ve volebním okrsku č. 2

je volební místnost
Střední odborná škola Pro-
stějov, nám. Edmunda Hu-
sserla 1
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Demelova
Hradební
Komenského
Kostelní
Koželuhova
Křížkovského
Libušinka - jen lichá
Lutinovova
Netušilova
Petrské nám.
Sádky
Sušilova
Tylova č. or. 2 - 16
Uprkova
Újezd
Wolkerova

ve volebním okrsku č. 3

je volební místnost
ART ECON - Střední ško-
la, s. r. o., Husovo nám. 91, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Husovo nám.
Jihoslovanská
Joštovo nám.
Karlov
Kojetínská
Kralická
Na příhoně
Pražská
Průmyslová č. or. 1
Předina
Rozhonova
Slezská
Sokolská
Švabinského
Trávnická
U Spalovny
Winklerova

ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost
ART ECON - Střední ško-
la, s. r. o., Husovo nám. 91, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Hvězda
Janáčkova
Přemyslovka
Svatoplukova sudá od č.  or. 
8 – do konce
lichá od č. or. 13 – do konce
Třebízského
Vladimíra Ambrose
Vrahovická č. or. 1 – 45, č. p. 
2529, 4634
Vrchlického

ve volebním okrsku č. 5

je volební místnost
Školní družina, Erbenova 5, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Aloise Krále
Budovcova

Českobratrská
Divišova
Erbenova
Kollárova
Lužická
Milíčova
nám. Padlých hrdinů
nám. Spojenců
nám. U kalicha
Slovenská

ve volebním okrsku č. 6

je volební místnost
ZŠ Prostějov, 
ul. E. Valenty 52
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Arbesovo nám.
Barákova
Hybešova
Jana Kuchaře
Konečná
Kotěrova
Kotkova
Močidýlka
nám. Odboje
Neumannovo nám.
Olomoucká č. or. 64 – 120
Říční - lokalita Prostějov
Tovačovského
Třískova
Veleslavínská
Vencovského
Vítězslava Nezvala
Vojtěcha Outraty
Vrlova
Za Olomouckou
Zborov
č. ev. 223, 224, 5011
č. p. 5125

ve volebním okrsku č. 7

je volební místnost
Střední odborná škola Pro-
stějov, nám. Edmunda Hu-
sserla 1
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Havlíčkova
Olomoucká č. or. 1 – 57
Partyzánská
Sladkovského
Šafaříkova
Vápenice
Vojáčkovo nám.

Za Místním nádražím
ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost
ZŠ Prostějov, 
ul. E. Valenty 52
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
sídl. E. Beneše č. or. 1 - 7, 14 
- 24
Sportovní

ve volebním okrsku č. 9

je volební místnost
ZŠ Prostějov, 
ul. E. Valenty 52
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Atletická
Bratří Čapků
Edvarda Valenty
Krásná
Květná
Na výsluní
Olympijská
Pod Kosířem od č. or. 41 do 
konce
Příční
Sadová
sídl. E. Beneše č. or. 25 – 38
Strojnická
Tyršova
Wolfova
Za Kosteleckou pouze č.  p. 
5136
č. ev. 5022

ve volebním okrsku č. 10

je volební místnost
ZŠ Prostějov, 
Skálovo nám. 5
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Daliborka
Hanačka
Martinákova
Palečkova
Pod Kosířem č. or. 1 – 40
Přikrylovo nám.
Rejskova

ve volebním okrsku č. 11

je volební místnost
ZŠ a MŠ Prostějov, Melant-
richova ul. 60

pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Beskydská
Fanderlíkova č. or. 
5-25,26,28,30,32,34,36
Hacarova
Chodská
J.B. Pecky (mimo č. or. 16)
Kováříkova
Krapkova č. or. 17,19,21
Lomená
Polišenského
Slovácká
Šumavská
U Stadionu
Valašská
Za velodromem
č. ev. 203
č. p. 4622

ve volebním okrsku č. 12

je volební místnost
ZŠ a MŠ Prostějov, 
Melantrichova ul. 60
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Dykova
Fanderlíkova č. or. 
25a,27,29,31,33 a od 37 do 
konce
Jana Švermy
kpt. O. Jaroše č. or. 3a – 21
Krapkova (mimo č.  or. 
17,19,21)
Nerudova od č. or. 57, 59, 61 
do konce
Obránců míru

ve volebním okrsku č. 13

je volební místnost
ZŠ Prostějov, 
Skálovo nám. 5
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Blahoslavova
Floriána Nováka
Floriánské nám.
Fügnerova
Hliníky
J.B.Pecky pouze č. or. 16
Jiráskovo nám.
Kostelecká
Kravařova
Mlýnská

Oznámení
o době a místě konání voleb 

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
primátor statutárního města Prostějova podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., 

o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dal-
ších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e :
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Palackého
Pernštýnské nám.
Plumlovská č. or. 3–26,28,30,32
Podjezd
Skálovo nám.
Za Kosteleckou (mimo č. p. 5136)
č.  ev. 5004, 5026, 5054, 5122, 5123, 
5133

ve volebním okrsku č. 14

je volební místnost
ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, 
sídl. Svobody 3578/79
pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
Brandlova
Česká
Jungmannova
Kolářovy sady
Krátká
Máchova
Mánesova
Plumlovská č. or. 27, 27a, 29, 29a, 
31, 33-56
Riegrova
Rostislavova
Šlikova

ve volebním okrsku č. 15

je volební místnost
ZŠ a MŠ Prostějov, 
Melantrichova ul. 60
pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
Bezručovo nám.
Březinova
Dělnická
Emila Králíka
K. H. Kepky
Melantrichova
nám. Práce
Nerudova č. or. 1–56,60
Plumlovská č. or. 57–132
Polská
Resslova
Ruská
Stanislava Suchardy
Za Plumlovskou - lokalita PV i Krasice

ve volebním okrsku č. 16

je volební místnost
ZŠ a MŠ Prostějov, 
Melantrichova ul. 60

pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
Antonína Slavíčka
Gen. Dudy
Gen. Sachera
Mathonova
Wichterlova

ve volebním okrsku č. 17

je volební místnost
ZŠ a  MŠ Prostějov, Melantrichova 
ul. 60
pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
Václava Špály

ve volebním okrsku č. 18

je volební místnost
ZŠ a MŠ Prostějov, 
Melantrichova ul. 60
pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
Jana Zrzavého

ve volebním okrsku č. 19

je volební místnost
ZŠ a MŠ Prostějov, 
Melantrichova ul. 60
pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
Aloise Fišárka
Bohumíra Dvorského
Cyrila Boudy
Josefa Lady
Karla Svolinského
Kpt. O. Jaroše č. or. 23, 25, 27, 29, 31, 33
Krkonošská

ve volebním okrsku č. 20

je volební místnost
ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, 
sídl. Svobody 3578/79
pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
sídl. Svobody č. or. 1-29

ve volebním okrsku č. 21

je volební místnost
ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, 
sídl. Svobody 3578/79

pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
sídl. Svobody č. or. 
38-53, 62-74

ve volebním okrsku č. 22

je volební místnost
ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, 
sídl. Svobody 3578/79
pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
Anenská
Anglická
Belgická
sídl. Svobody č. or. 30-37, 54-61, 75-79

ve volebním okrsku č. 23

je volební místnost
ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, 
sídl. Svobody 3578/79
pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
Finská
Francouzská
Holandská
Italská
J. V. Myslbeka - lokalita PV
Norská
Švýcarská

ve volebním okrsku č. 24

je volební místnost
ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, 
sídl. Svobody 3578/79

pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
Bohumíra Šmerala
Drozdovice
Na hrázi
Průchozí

ve volebním okrsku č. 25

je volební místnost
MŠ Prostějov, Moravská ul. 30
pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
Krasická č. or. 47, 55, 57, 59, 61
Moravská

ve volebním okrsku č. 26

je volební místnost
ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, 
sídl. Svobody 3578/79
pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
Dr. Plajnera
Dr. Uhra
Jaroslava Kaštila
Jaroslava Kučery
Javoříčská
Krasická č. or. 1-45, 49, 
51, 53, 53a, 63, 65, 67, 
69, 71, 73, 75
Vasila Škracha
Vícovská
V polích

INZERCE

Informace pro voliče
Podle ust. § 19 odst. 7 zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu 

České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, může volič požádat ze závažných, zejména zdra-
votních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební ko-
misi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územ-
ním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise 
zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva 
své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími 
lístky. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zacho-
vána tajnost hlasování. Mimo území České republiky nelze do přenosné 
volební schránky hlasovat.

Přenosnou volební schránku lze zadat telefonicky na tel. číslech: 
582 329 760, 582 329 706. 582 329 778, 582 329 144.

21
02

22
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ve volebním okrsku č. 27
je volební místnost
ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Boženy Němcové
Jana Olivetského
Okružní č. or. 199–215
Pod Záhořím
Raisova
Určická
Za Určickou ulicí
č. ev. 254

ve volebním okrsku č. 28
je volební místnost
ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Bulharská
Dr. Horáka
Okružní č. or. 189–197
Rumunská
Stanislava Manharda č. or. 1–21
Waitova
Werichova

ve volebním okrsku č. 29
je volební místnost
RG a ZŠ Otto Wichterleho, 
Prostějov, ul. Studentská 2
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Družstevní č. or. 1–9
Krokova
Poděbradovo nám.
Stanislava Manharda č.  or. 
24–39
Vodní
Žeranovská

ve volebním okrsku č. 30
je volební místnost
ZŠ Prostějov, ul. Dr.  Horá-
ka 24
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Družstevní č. or. 11–17
Mozartova
Okružní č. or. 150–183

ve volebním okrsku č. 31
je volební místnost
RG a ZŠ Otto Wichterleho, 
Prostějov, ul. Studentská 2
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Brněnská
Tetín

ve volebním okrsku č. 32
je volební místnost
RG a ZŠ Otto Wichterleho, 
Prostějov, ul. Studentská 2
pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Libušinka - jen sudá
Tylova č. or. 18–42

ve volebním okrsku č. 33
je volební místnost
RG a ZŠ Otto Wichterleho, 
Prostějov, ul. Studentská 2
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Balbínova
Dobrovského
Kazín
Okružní č. or. 105-131
Pešinova
Tylova č. or. 43–85

ve volebním okrsku č. 34
je volební místnost
RG a ZŠ Otto Wichterleho, 
Prostějov, ul. Studentská 2
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Dolní - celá (mimo domy 
č.  or. 26, 28, 30, 32, 34, 36-
viz volební okrsek 35)
Mojmírova
Rovná

ve volebním okrsku č. 35
je volební místnost
MŠ Prostějov, Dvořákova 5
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Dolní č. or. 26, 28, 30, 32, 34, 36
Dvořákova – sudá čísla
Letecká
Okružní č. or. 57–73
Šárka č. or. 44–62

ve volebním okrsku č. 36
je volební místnost
MŠ Prostějov, Dvořákova 5
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Dvořákova č. or. 1, 3, 5
Ječmínkova
Jezdecká
Okružní č. or. 2–10, č. or. 89–97
Puškinova
Šárka č. or. 1–22

ve volebním okrsku č. 37
je volební místnost
RG a ZŠ Otto Wichterleho, 
Prostějov, ul. Studentská 2
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Lidická (mimo č. or. 86)
Okružní č. or. 75–85
Spitznerova
Studentská
Šárka č. or. 23–42

ve volebním okrsku č. 38

je volební místnost v budově
MŠ Prostějov, Moravská ul. 30
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Krasice - č. evidenční
Brodecká

Dětkovická
Elišky Krásnohorské
Foersterova - jen lokalita 
Krasice
Gabriely Preissové
Gen. Kraváka
Hloučelní
Hyacintová
J. V. Myslbeka - jen lokalita 
Krasice
Josefa Lady
Kelčická
Kosířská
Luční - jen lokalita Krasice
Na Brachlavě
Na okraji
Na vyhlídce
nám. J. V. Sládka
Plumlovská - jen lokalita 
Krasice
Rudolfa Těsnohlídka
Stroupežnického
Trnková
Třešňová - jen lokalita Kra-
sice
Tulipánová
Zahradní
Západní
Zlechovská

ve volebním okrsku č. 39
je volební místnost
ZŠ Prostějov, ul. Vl. Maja-
kovského 1
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Frébortova
Josefa Hory
Kopečného
Krumlovského
Marie Majerové
Marie Pujmanové
Podivínského
Poláčkova
Průmyslová č. or. 12
Střížova
Tylšarova
Vrahovická č.  or. 56-164, 
168, 168a
Zikmunda Wintra

ve volebním okrsku č. 40
je volební místnost
ZŠ Prostějov, ul. Vl. Maja-
kovského 1
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
A. Jánského
Bohuslava Martinů
Jana Rokycany
Jaroslava Křičky
Jiřího Štaidla
Josefa Suka
Karla Svobody
Kpt. Nálepky
Kubelíkova
Oskara Nedbala
Otakara Ostrčila
sídl. Svornosti
Smetanova

Stukova
Tovární
Václava Talicha
Vítězslava Nováka
Zátiší
č. ev. 9

ve volebním okrsku č. 41
je volební místnost
ZŠ Prostějov, ul. Vl. Maja-
kovského 1
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Vrahovice - č. ev. 7, 996
Čechůvky
Čs. armádního sboru
Čs. odboje
Hrázky
Husitská
Ivana Olbrachta
Jano Köhlera
Jaselská
Karoliny Světlé
Košická
Kyjevská
Majakovského
Mikoláše Alše
Petra Jilemnického
Pod Svahem
Prešovská
Sokolovská
Staškova
Trpinky
U cihelny
Vrahovická č.  or. 167, 169 - 
do konce
Za drahou
č. p.264

ve volebním okrsku č. 42
je volební místnost
ZŠ a  MŠ Prostějov, Čecho-
vická 53
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Čechovice - č.  evidenční + 
č. popisná bez přidělené ulice
5. května - lokalita Čechovice
Čechovická
Duhová
Esperantská
Foersterova - lokalita Čecho-
vice
Habrová
Jabloňová
Ječná
K rybníku
Kaštanová - lokalita Čecho-
vice
Lipová
Luční - lokalita Čechovice
Meruňková
Na blatech - lokalita Čecho-
vice
Na Lukách
Ovesná
Ovocná
Plumlovská - lokalita Čechovice
Průchodní
Slunečná

Třešňová - lokalita Čecho-
vice
V zahradách
Višňová
Vřesová
Žitná - lokalita Čechovice

ve volebním okrsku č. 43
je volební místnost
MŠ Prostějov, 5. května 7
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Domamyslice - č. evidenční
5. května - lokalita Domamy-
slice
Akátová
Borová
Domamyslická
Družební
Jasanová
Jasmínová
Javorová
Karafiátová
Kaštanová - lokalita Doma-
myslice
Lísková
Modřínová
Na blatech - lokalita Doma-
myslice
Na splávku
Olšová
Ořechová
Pod vinohrádkem
Růžová
Šeříková
Šípková
V loučkách
Vrbová
Za humny
Žitná - lokalita Domamyslice

ve volebním okrsku č. 44

je volební místnost
Klubovna Žešov č.  p. 39 
(bývalá budova MNV)
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
ÚSP Lidická 86
Žešov
č. ev. 5052

3. Voliči bude umožněno 
hlasování poté, kdy proká-
že svoji totožnost a  státní 
občanství České republiky 
platným občanským průka-
zem nebo cestovním pasem 
České republiky.
4. Každému voliči budou 
dodány 3  dny přede dnem 
konání voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb volič může 
obdržet hlasovací lístky i ve 
volební místnosti.

 V Prostějově dne 7. 9. 2021
 
 Mgr. František Jura v. r.
 primátor statutárního
 města Prostějova
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Statutární město Prostějov, prostřednictvím společnosti FCC 
Prostějov, s. r. o., zajistí dne 16. 10. 2021 v níže uvedených okrajo-
vých částech města mobilní sběr odpadu:

Časový harmonogram pro předání odpadů:

Stanoviště (obec)
Čas předání 

odpadu 
a elektrozařízení

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

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

a / nebezpečný odpad – jedná se o odpad jedovatý, výbušný 
nebo jinak nebezpečný, např. oleje, tuky, barvy, fotochemikálie, léky, 
agrochemický odpad včetně obalů

b / pneumatiky – jedná se o pneumatiky z osobních vozidel do 
velikosti 20“

pneumatiky z traktorů, nákladních vozidel, strojů apod. se ne-
přijímají!!!

c / objemný odpad – jedná se o odpad z domácností, který je 
rozměrný a není možno ho umístit do popelnic. Jsou to např. staré 
koberce, linolea, starý nábytek apod.

d / vyřazené elektrozařízení – se nepřijímá, tato zařízení můžete 
zdarma odevzdat v průběhu celého roku na sběrných dvorech nebo 
kterémkoliv místě zpětného odběru elektrozařízení.

https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro
Popel, běžný domovní odpad a bioodpad se likviduje při pra-

videlných týdenních nebo čtrnáctidenních svozech. Žádáme 
proto občany, aby nám tyto druhy odpadů na mobilní sběry 
nepřinášeli.

POZOR: Stavební odpady, jako jsou cihly, omítky, betony, 
eternit apod., nebudou odebírány. Eternit může být odebrán jen 
na objednávku obce do samostatného kontejneru v předstihu 
sběrové soboty nebo v průběhu roku.

Mimo výše uvedený termín je možné odpad odvést na:

sběrný dvůr U svaté Anny (tel. 582 334 711)
Provozní doba na sběrném dvoře:

úterý–sobota - 9.00-13.30 a 14.00-17.00 hod, 
pondělí a neděle – zavřeno

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

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

Děkujeme občanům, že třídí odpad 
a odkládají ho na k tomu určená místa!

Mobilní sběr 
– podzim 2021

Proč nebyla zaháje-
na oprava mostu? Dojde 
k  urychlení prací? O  pro-
bíhajících činnostech 
a  uzavírkách informuje 
náměstek primátora Jiří 
Rozehnal:

Oprava mostu přes řeku 
Hloučelu nebyla ze strany 
zhotovitele zahájena z  dů-
vodu, že na stávající kon-
strukci mostu přes Hlou-
čelu se nachází inženýrské 

sítě Cetinu a  E.Onu, které 
mají být dle projektu přelo-
ženy mimo mostní těleso. 
Zhotovitel  (PORR a  OHL, 
a.s.)  do těchto zařízení 
nemůže zasahovat a nemůže 
začít s  pracemi na mostní 
konstrukci do doby od-
souhlasení investorem – 
Olomouc kým krajem.

Dle aktuálních informací 
z  Olomouckého kraje byla 
uzavřena smlouva o  přelož-

ce sítí s  jejich provozovateli 
a  práce budou pokračovat 
tak, aby most byl do konce 
roku 2021 uveden do pro-
vozu.

Do konce měsíce bude 
na základě jednání se vše-
mi účastníky rozhodnuto, 
od kdy bude uzavřena část 
Vrahovické v  úseku Janáč-
kova – nám. Padlých hrdinů, 
předpoklad uzavření je od 
1. 10. do 19. 12. 2021. -red-

Zeptali jste se: jak pokračují práce v ulici Vrahovická

ONKO DIANA Prostějov z.s.

V  letošním roce jsme 
uskutečnili týdenní pobyt 
v lázních Luhačovice.

Lázeňská kolonáda je 
hezky opravená i prostory, 
kde se čepuje známý pra-
men Vincentka, jsou též 
velmi pěkné. Přálo nám 
krásné počasí a  celý týden 

svítilo sluníčko, i  když 
předpověď nebyla moc pří-
znivá.

Opět musíme poděko-
vat představitelům města 
Prostějova za příspěvek 
na dopravu.

Ještě bychom chtěli upo-
zornit další ženy onko-

logicky nemocné, aby se 
k nám přišly podívat a při-
daly se do našeho spolku.

Mohou se podívat na 
stránky facebooku ON-
KODIANA nebo též na ná-
stěnku na onkologie v pro-
stějovské nemocnici.

Do konce letošního roku 
skončí dvě velké investiční 
akce do prostějovské silnič-
ní infrastruktury a doprav-
ní situace ve městě se výraz-
ně zlepší.

Od 1. září je otevřena 
výpadovka na Kostelec na 
Hané, která je součástí se-
verního obchvatu města. Na 
celé stavbě zbývá ještě do-
končit hlavní most. Práce na 
něm skončí v průběhu listo-
padu. „Celá stavba je zatím 
v předstihu asi pěti měsíců,“ 
říká náměstek primátora Jiří 
Rozehnal. Obchvat, respekti-
ve silniční těleso, je investicí 

Olomouckého kraje, měs-
to financuje všechny práce 
mimo silnici.

Druhou výraznou úlevou 
bude v  listopadu otevření 
sjezdu a  nájezdu na MUK 
Prostějov střed směr Brno, 
který je součástí I. etapy re-
konstrukce dálnice D46. 
Mělo by tak ubýt aut, která 
jezdí přímo přes centrum 
Prostějova. Tuto stavbu fi-
nancuje ministerstvo dopra-
vy, kterému dálnice patří.

Zároveň probíhají práce 
také na Vrahovické ulici, 
kterým se věnuje samostat-
ný článek v  Prostějovských 

radničních listech, v  tomto 
případě je hlavním investo-
rem znovu Olomoucký kraj. 
Město má na starosti chodní-
ky, osvětlení a mobiliář.

Souběh velkých investič-
ních akcí nebyl nijak plá-
nován, termíny prací jsou 
závislé na veřejných soutě-
žích na dodavatele. Město 
teoreticky mohlo některé 
z nich „vetovat“, v praxi by 
to ovšem znamenalo, že se 
by peníze z dotací přesunu-
ly na jiné investice a Prostě-
jov by na nutné rekonstruk-
ce nebo nové stavby čekal 
řadu let.  -red-

Dopravu komplikují stavby,
situace ve městě se brzy zlepší
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Hanácké slavnosti spojené s prostějovskými hody se letos vydařily! Po roční „kovidové“ pauze byli opět tradičně přijati na radnici zástupci 
hanáckých souborů. Foto: (red)

Hody se vydařily
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Respect
Čtvrtek  7/10 • 15:00

životopisný • 2021 • USA • 145 min.  
režie: Liesl Tommy

Film vypráví výjimečný příběh životní cesty 
legendární hudební hvězdy Arethy 
Franklin. Svůj hlas musela prosadit 
v nesnadných 60. letech minulého století, 
kdy se Amerika ocitla uprostřed bouřlivého 
sociálního a politického dění. Kromě 
držitelky Oscara Jennifer Hudson se 
ve hvězdně obsazeném životopisném 
snímku představí i držitel Oscara Forest 
Whitaker, zpěvačka Mary J. Blige či Marlon 
Wayans.

Okupace
Úterý 12/10 • 15:00

drama • 2021 • Česko • 92 min. • režie: 
Michal Nohejl

Jedna noc, jeden bar. Ospalý večírek 
herců naruší návštěva namol opilého 
ruského důstojníka. Přišel prodat 
kanystr armádního benzínu, jenže 
obchod se zvrhne v závody v pití vodky 
a Rus se k odchodu nemá. Atmosféra 
houstne, charaktery se lámou, Rus se 
skvěle baví. Tak skvěle, že nakonec 
vytáhne zbraň... Hra se mění v past, 
hrdinové ve zbabělce a zbabělci 
v  hrd iny. Po  téh le  p i tce  n ikdo 
nezůstane jako dřív.

Botticelli – 
Florencie a Medicejští
Čtvrtek 21/10 • 15:00

umění na plátně • 2020 • Itálie  
94 min. • režie: Marco Pianigiani

Krása, kreativita, genialita. Renesanční 
Florencie byla hybnou silou umění, 
kultury, ale i mocenských bojů, intrik 
a brutální násilí. Výjimečný Sandro 
Botticelli byl více než kterýkoliv jiný 
umělec  schopen do  svých  dě l 
promítnout světla i stíny éry, ze které 
čerpá umělecký svět dodnes. Prosadil 
se jako tvůrce ideální krásy, aby po své 
smrti upadl na několik staletí v za-
pomnění. Dnes ale platí za jeden 
z nejvýznamnějších symbolů rene-
sančního umění.

Zátopek
Úterý 26/10 • 15:00

životopisný • 2021 • Česko • 130 min. 
režie: David Ondříček

Australský rekordman Ron Clarke 
přijíždí v pohnutém roce 1968 do 
Prahy za legendárním běžcem Emilem 
Zátopkem, jehož bezmezně obdivuje. 
Děj filmu se retrospektivně vrací 
do stěžejních momentů atletova 
sportovního i soukromého života 
a vypráví o nezlomné síle vůle, která 
dodnes inspiruje tisíce sportovců po 
celém světě. A také o jedinečném 
vztahu dvou lidí – Emila a Dany 
Zátopkových – kteří navzdory všem 
překážkám spolu strávili celý život.

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.

Karel 
+ recitál s písněmi Karla Gotta
Neděle 3/10 • 16:00 • 150,-

dokument • 2020 • Česko • 133 min. 
režie: Olga Malířová Špátová

Film Karel není a nemá být přehlídkou 
nesporné slávy Karla Gotta a jeho 
pěveckého talentu. Režisérka vstoupila 
se svou kamerou tam, kde sláva končí 
a kde se z fenomenálního zpěváka 
stává pouze Karel, nadšený malíř, 
milující manžel a táta. Film odhaluje 
soukromí , k teré  s i  j inak  snaž i l 
s pokorou a láskou chránit. Po (před-
premiéře!) snímku jsme pro vás 
připravili recitál s talentovaným zpě-
vákem Petrem Šuráněm, který poz-
vedne filmový zážitek až do výšin, kde 
létají zlatí slavíci.

METRO 
SENIOR

ŘÍJEN 2021

10
speciální projekce 

filmů brzy odpoledne
přístupné všem 

bez omezení věku
za 70 Kč
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INZERCE

Podzimní úklid města pro-
běhne v Prostějově stejně jako 
obvykle v  měsíci říjnu. Bude 
zahájen v úterý dne 4. 10. 2021. 
Počínaje tímto dnem budou po 
městě rozmisťovány velkoobje-
mové kontejnery v  termínech 
níže uvedeného seznamu. Stejně 
jako každý rok se bude odpad 
třídit na velkoobjemový (jedná 
se o odpad z domácností, který 
je rozměrný a  není možno ho 
umístit do popelnic,  např.  ko-
berce, linolea, starý nábytek) 
a biologický (odpad ze zahrad). 
Kontejnery budou na místě vždy 
v určený den od 15.00 hod. do na-
plnění, nejdéle však do 18.00 hod. 
Naplňování každého kontejneru 
odpadem bude sledováno a  tří-
dění odpadu kontrolováno po-
věřeným pracovníkem svozové 
společnosti FCC Prostějov, s. r. o., 
jelikož jsou určeny pouze pro vel-
koobjemový a  zahradní odpad. 
Do těchto van není možné od-
kládat odpad nebezpečný (barvy, 
ředidla, akumulátorové baterie, 
pneumatiky) a  žádný průmys-
lový nebo živnostenský odpad. 
Dále není povoleno dávat do 

kontejnerů větší množství inert-
ního odpadu (rumisko, hlína).

4. 10.
sídl. Hloučela – C. Boudy
sídl. Hloučela – A. Slavíčka
sídl. Hloučela – V. Špály
sídl. Hloučela – J. Zrzavého

5. 10. 
Vícovská – V. Škracha
B. Šmerala – dál k rybníku
Gen. Dudy č. 14

6. 10.
Waitova – Dr. Horáka
Okružní ul. za hostincem U Po-
sledního haléře

7. 10.
Česká-Máchova
Riegrova
- Drozdovice 53 (před prodej-
nou skútrů) - B. Němcové

 8. 10.
Fanderlíkova – u Sezaka
Fanderlíkova - školka
Kpt. O. Jaroše
Za veledromem naproti č. 8

11. 10.

Šárka – Spitznerova
Dolní  – parkoviště u  věžáků 
č. 26
Jezdecká – Puškinova
Husovo nám. – u školy

12. 10.
Arbesovo nám.
sídl. E. Beneše  – Květná  
–Sportovní
V. Nezvala
nám. Spojenců

13. 10.
Trávnická – střed
Švabinského
Havlíčkova 43
Joštovo nám.

14. 10.
Dobrovského - Tylova
Libušínka
Dobrovského  – parkoviště za 
obchodem
Vodní – Mlýnská

15. 10.
Nerudova – domov důchodců
Bezručovo nám.

18. 10.

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

19. 10.
Žižkovo nám.
nám. E. Husserla

20. 10.
Žešov – hospoda
Žešov – u obchodu
Žešov – dětské hřiště
Žešov - hřiště

21. 10.
Domamyslice – u samoobsluhy
Domamyslice – ul. 5. května
Domamyslice – u kapličky
Gen. Sachera

22. 10.
Čechovice – u pošty
Čechovice – Luční
Čechovice – u kapličky
Čechovická u ZD

25. 10.

Krasice – Západní
Krasice – Moravská za obcho-
dem
Krasice – Na Brachlavě
Kosířská – Na Vyhlídce

26. 10.
Vrahovice – Trpinky
Vrahovice – K. Světlé
Vrahovice – Čechůvky točna
Vrahovice  – M. Alše-P. Jilem-
nického

27. 10.
Vrahovice – Jano Köhlera
Vrahovice – J. Suka
Vrahovice  – Tovární plocha 
u garáží (proti ul. Stukova)

Informace o odvozu 
velkoobjemových van můžete 

získat u společnosti 
FCC Prostějov, s. r. o., na tel. 

582 302 757 
nebo 737 242 185 p. Kostlán 

a Magistrátu města 
Prostějova - Oboru správy 

a údržby majetku města na tel. 
582 329 559 pí Kovaříková.

PODZIMNÍ ÚKLID 2021

21
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Když se řekne podzimní 
květy, asi každý si hned vzpo-
mene na chryzantémy, listo-
padky, astry, které skutečně 
zvolna přebírají vládu nad 
zahradou. Ta toho ale stále 
nabízí mnohem více.

V podzimní přírodě už vče-
ly nenachází mnoho zdrojů 
potravy, ale kolem rozchod-
níků to bzučí jako u  jarního 
úlu. Tyto dužnaté rostliny si 

určitě zaslouží vaši pozornost. 
Na skalce u vstupu najdete za-
jímavý rozchodník nachový 
v kultivaru „Purple emperor“, 
který zahradu zdobí nejen 
svými květy, ale také temně 
fialovými listy. U  jezírka pak 
vykvétají veliké růžové talí-
ře rozchodníku nádherného, 
který opravdu dělá čest svému 
jménu. A když už jsme u těch 
„tlustých“ kytek, určitě neza-

pomeňte prozkoumat také ná-
doby rozeseté po zahradě, ve 
kterých rostou netřesky. Mno-
hé druhy nabízí velmi pěkný 
podzimní efekt.

Při pohledu na růžové 
květy ocúnu si může neznalý 
návštěvník říct, že se jedná 
o  nějaké zmatené krokusy. 
Opravdu působí v  podzimní 
zahradě tak trochu odvážně 
a  nepatřičně a  spíše bychom 
je posadili do nějaké jarní ku-
lisy. Život ocúnu je také samá 
zajímavost. Květy, které nyní 
vyrůstají z  cibule, mají velmi 
dlouhou květní trubku, jejíž 
část je ukryta pod zemí, rost-
lina v době květu nemá žádné 
zelené orgány. Po odkvětu se 
ocúny „ztratí“ a  na jaře je ze 
země vynesena poměrně velká 
tobolka obklopená růžicí vel-
kých zelených listů. Jedná se 
o  jedovaté rostliny a  bohužel 
jsou známy i  smrtelné otravy, 
například při záměně jarních 
listů s  česnekem medvědím. 
Takže sbírejte jen to, co bez-
pečně poznáte, ať se můžeme 
z květů přírody těšit i nadále.

 Libor Marčan

Podzimní botanická zahrada láká 
na drsnou krásu rozchodníků, 

ocúny i první květy aster
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Záhony pestrobarevných 
trvalek vídáme ve veřejném 
prostoru čím dál častěji a je to 
jednoznačně dobře. V  Pros-
tějově jich máme téměř 5 tisíc 

metrů a nové přibývají. Napo-
sledy třeba dokončení Rejsko-
vy ulice až k místnímu nádra-
ží či nová květinová úprava 
kruhového objezdu u zámku. 

Oproti trávníku mají trvalko-
vé záhony mnohem více plusů 
než pouhou estetiku.

Vyjma skutečně zimního 
období na nich stále něco kvete 
a  poskytují tak potravu opylo-
vačům i v době, kdy jí v přírodě 
mnoho nenajdou. Na jaře se 
probudí cibuloviny jako narcisy 
a tulipány, později je doplní stat-
né česneky a do barvy se sladí 
i  šalvěje či len. S přicházejícím 
létem od nich postupně přebíra-
jí štafetu třapatkovky a třapatky, 
zápleváky, nevěstin závoj nebo 
nostalgické floxy. Vrcholem 
pak mohou být obrovské květy 
ibišku bahenního, nádherné 
bělotrny, juky a  samozřejmě 
efektní traviny, které jsou hlavní 
ozdobou podzimních záhonů 

spolu s mořem modrofialových 
aster. Vyvázané traviny a někte-
ré odkvetlé trvalky tvoří zajíma-
vou kulisu i v prostředí zimního 
města.

Rostliny vybírané pro měst-
ské záhony mají často velmi 
dobrou schopnost odolávat 
suchu. Vystačí si proto s mini-
mální zálivkou a  pro vodu si 
umí sáhnout hlouběji do půdy. 
Díky této schopnosti pak ochla-
zují své okolí i v horkých letních 
dnech. Navíc jako vyšší porost 
dokáží efektivně zachytávat pra-
chové částice a zlepšují tak i kva-
litu městského vzduchu.

Samozřejmě vyžadují také 
pravidelnou péči a jednou za čas 
je potřeba rozsáhlejší údržba. 
Některé druhy vymizí, jiné se až 

příliš rozrostou na úkor jiných, 
vytrácí se pestrost. Proto jsme 
pro tento podzim naplánovali 
rozsáhlejší obnovu a  dosadbu. 
Doplnění a  drobné úpravy se 
budou týkat trvalkových zá-
honů v  27 lokalitách, např.  na 
sídlišti Svobody, na Hacarově 
ulici, Belgické, Bulharské, Ang-
lické, dále třeba na Libušince 
nebo na hřbitovech. Celkovou 
rekonstrukcí, včetně doplnění 
a  vylepšení substrátu pak bě-
hem letošního podzimu projde 
polovina záhonů v Kolářových 
sadech a plochy trvalek v parčí-
ku na ulici Josefa Lady. Záhony 
se tak znovu dostanou do formy 
a my se budeme v příštím roce 
opět těšit záplavou květů.

 Libor Marčan

Středa 1. září 2021 byla pro 
studenty a žáky RG a ZŠ Otto 
Wichterleho opravdovým 
svátkem. Nejenže zahájili nový 
školní rok, ale stali se svěd-
ky odhalení nového názvu 
a  loga školy. Představitelé ma-
gistrátu, vědy a  kultury, čestní 
hosté, stovky žáků a  studentů, 
pracovníci školy, široká veřej-
nost. To vše a skvělá atmosféra 
přispěly k  hladkému průběhu 
slavnostního aktu, při němž 
byl vytyčen význam akademi-
ka Otto Wichterleho, zazněl 
kulturní program, proběhly 
zdravice, ale zejména promluvil 
pan prof.  Ing.  Kamil Wichter-
le, DrSc., syn této věhlasné osob-
nosti. Jeho projev byl tentokrát 

směřován ke studentům, jimž 
připomněl význam soustav-
ného vzdělávání, které nejenže 
vede k  nadhledu studenta, ale 
učí jej myslet a umět nalézat od-
povědi na určité otázky, které se 
mu v souvislosti s poznáváním 
neustále naskýtají. Internet je 
jistě důležitý, člověku pomůže 
při jeho hledání, ale jen kom-
plexní znalosti umožní mla-
dému člověku umět se zeptat, 
vědět, co má hledat a kde na-
lézat, jak podotkl pan profesor. 
Věřme, že si jeho skvělý projev 
studenti a žáci vezmou k srdci 
a rady pana profesora je pove-
dou na cestě za poznáním.

 PaedDr. Dagmar 
 Havlíková

Trvalkové záhony si zaslouží obnovu

Pan profesor Kamil Wichterle promluvil ke studentům 
a žákům RG a ZŠ Otto Wichterleho, Prostějov a svým

projevem motivoval stovky žáků a studentů
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V noci ze 7. na 8. října 1941 
gestapo zatklo celkem 1 500 
činitelů Sokola z  ústředí, žup 
a jednot. Byli mučeni, vězněni 
a deportováni do koncentrač-
ních táborů. Více než devade-
sát procent z nich zaplatilo za 
svou oddanost Sokolu a vlasti 
životem. Ještě během noci 
Reinhard Heydrich podepsal 
úřední výměr o  rozpuštění 
České obce sokolské. Nacisté 
ji považovali za nejnebezpeč-
nější domácí organizaci, jejíž 
aparát sloužil v masovém mě-
řítku v odbojovém hnutí. 8. ří-
jen je od roku 2019 Památným 
dnem sokolstva.

Vojensko-sokolský 
odboj

Už po 15. březnu 1939 svola-
lo předsednictvo sokolské župy 
prostějovské schůzi, na které pro-
jednalo situaci po okupaci Čech 
a  Moravy německým vojskem. 
Byly také přiděleny obranné úko-
ly jednotám a členům. Například 
starostovi župy Janu Mládkovi 
a vzdělavateli Josefu Čermákovi 
bylo uloženo, aby společně za-
hájili jednání o vzájemné spolu-
práci nejen s vojenskými činiteli, 
ale také s  představiteli města 
Prostějova. Župa připravovala 
rozsáhlou síť sokolského odboje 
zásluhou Josefa Čermáka, profe-
sora Dívčího reálného gymnázia, 
od roku 1939 reálky, nadšeného 
Sokola a  redaktora sokolského 
zpravodaje Vatra. Ten doporučil 
zapojit členy Sokola do odboje 
s armádními činiteli proti okupa-
ci působícími na prostějovském 
letišti.

Vojensko-sokolský odboj 
představovaly tzv.  Pořadatelské 
sbory působící při Národním 
souručenství (tehdy jediné 
povolené politické straně). Po 
zákazu Pořadatelských sborů 
(19. 5. 1939) to byla Obrana ná-
roda. Jejím vedoucím na Prostě-
jovsku byl Josef Čermák, který 
společně se členy Sokola Fran-
tiškem Adámkem, Soběslavem 
Kýrem a Vojtěchem Svozilem ří-
dil podzemní odboj. 1. září 1939 
v rámci akce Albrecht I. zosno-
vané Němci proti odpůrcům re-
žimu a  nepohodlným osobám 
bylo v  Prostějově zatčeno jako 
rukojmí jednadvacet veřejných 
a  spolkových činitelů. Mezi 
nimi byli i členové Sokola – žup-
ní náčelník Bohuslav Pacholík, 
starosta Sokola Prostějov I Fran-
tišek Benda a člen vzdělávacího 
sboru Vojtěch Janoušek.

4. prosince 1939 došlo k hro-
madnému zatýkání starostů 
sokolských jednot a  celá třice-
tičlenná skupina byla vyšetřo-
vána na olomouckém gestapu 
a  deportována do koncentrač-
ních táborů. Statečný sokol Josef 
Čermák byl odsouzen na sedm 
let vězení. Zemřel 22. září 1944 
při leteckém náletu na Kassel.

Druhá vlna zatýkání proběhla 
na začátku roku 1940. Z Prostějo-
va byli zatčeni František Adámek, 
Soběslav Kýr a  starostové jednot. 
Na místo zatčených však nastou-
pili stateční sokolové a  členové 
Obrany národa Ferdinand Barták, 
Jan Kuchař, Josef Skácel a Franti-
šek Kusák. Byli pověřeni dodávat 
zprávy pro vysílačku v Těšeticích 
a rozšiřovali časopis V boj.

Tyršův duch v době 
okupace a v odboji

Kromě vojensko-sokolského 
odboje budoval Sokol od jara 
1941 vlastní ilegální sokolskou 
strukturu pod krycím jménem 
JINDRA, případně OSVO 
(Obec sokolská v  odboji). Na 
Prostějovsku ji založil Karel Při-
dal z  Vřesovic, který se svým 
otcem a bratry Josefem a Janem 
organizoval zpravodajskou čin-
nost a zjišťoval finanční a mate-
riální pomoc rodinám zatčených 
a  vězněných členů Sokola. Od 
roku 1942 byl v čele organizace 
ředitel Hospodářské školy Karel 
Haška. Udržovali kontakt s  ve-
doucím ilegální organizace na 
Moravě Štěpánem Drásalem 
z Brna.

Další vlna zatýkání byla spuš-
těna 8. října 1941. To byl zákrok 
proti celému sokolstvu v souvis-
losti s  úředním zákazem jeho 
činnosti na jaře 1941 a  hlavně 
s  jeho následným úplným roz-
puštěním. Byla to rozsáhlá zatý-
kací akce, která tentokrát postihla 
mnoho významných funkcioná-
řů Sokola bez ohledu na to, zda 
u  nich byla či nebyla zjištěna 
ilegální činnost. V  prostějovské 
sokolské župě bylo uvězněno 
celkem 28 funkcionářů Soko-
la v  čele se župním starostou 
Janem Mládkem, náčelníkem 
Oldřichem Dobrovolným, vzdě-
lavatelem Antonínem Kroupou 
a  dalšími. Starosta Jan Mládek 
byl umučen 15.  března  1942 
v Osvětimi, profesor reálky Old-
řich Dobrovolný zahynul tamtéž 
28. března 1942. V Osvětimi za-

hynuli v roce 1942 další členové 
vedení a  funkcionáři jednot 
Antonín Kroupa, Josef Bukáček 
a František Foukal.

Hrdinové – nemůžeme 
na vás nikdy 

zapomenout, 
jste naším svědomím!

Členové Sokola na Prostějov-
sku zaplatili největší daň v pro-
tinacistickém odboji. Patřili 
k nepočetnějším a nejaktivněj-
ším příslušníkům odbojového 
hnutí. Celkem bylo 163 členů 
vězněno a  72 členů zahynulo. 
V  Prostějově bylo zatčeno 90 
politických vězňů z řad sokolů. 
Bylo umučeno 30 členů Soko-
la I a II, z toho jedenáct z nich 
v Osvětimi.

Jejich jména připomíná pa-
mětní deska pořízená v  roce 
1948 a  umístěná v  předsálí so-

kolovny Sokola I na Skálově ná-
městí. Prostějovská župa sokol-
ská vydala v roce 1948 almanach 
„Svým nesmrtelným“. Obsahuje 
charakteristiky a  fotografie věz-
něných a popravených členů.

Památku obětí 2. světové 
války z  řad Sokolů Sokolské 
župy prostějovské umučených, 
popravených nebo padlých 
v  období 1939–1945 připomí-
ná pamětní deska odhalená 
5.  května  2011 na Městském 
hřbitově v Prostějově tehdejším 
primátorem Miroslavem Pišťá-
kem. Akci včetně instalace zajis-
tila Sokolská župa prostějovská. 
Deska je evidována jako váleč-
ný hrob (CZE -7108-36482), 
Jména obětí z řad členů Sokola 
jsou uvedena také na pamětních 
deskách na jejich bývalých pra-
covištích, ve školách a v budově 
radnice. 1.  července  2021 byly 
na památku členů Sokola Jana 
Mládka, Josefa Bukáčka a Fran-
tiška Foukala položeny kameny 
zmizelých.

„Vy, naši mrtví mučedníci, 
Vy, kteří jste nezištně šli v boji 
proti přesile násilí a nelidskosti, 
v boji ne na život, ale jen a je-
nom na smrt. Vy, naši drazí 
umučení, kteří jste na této cestě 
lásky a služby národu, na této 
cestě odvahy a  cti, prolili svou 
krev a ztratili životy, budiž Vám 
čest. Vám zachováme naši věč-
nou paměť!“ Tato slova napsal 
do Památníku prostějovské 
župy sokolské Bohuslav Pa-
cholík, bývalý župní náčelník, 
vězněný pět let v koncentrač-
ním táboře Buchenwald.

 Hana Bartková

V tomto měsíci si připomíná-
me sto osmdesát let od narození 
kožešnického mistra, měšťa-
na a  dobrodince města Karla 
Mrázka.

Narodil se 27.  října  1841 
v domě č. 144 na Olomouckém 
předměstí Tomáši Mrázkovi 
a  Kateřině rozené Krupičkové. 
Vyučil se kožešníkem stejně jako 
jeho otec a strýc Jan. Po vykoná-
ní zkoušek se stal kožešnickým 
mistrem. Byl také členem výboru 
společenstva krejčích, kožešníků 
a  rukavičkářů a  členem výboru 
První rolnické sladovny. Po tkalci 
Čeňku Högerovi si zakoupil dům 
č. 16 na Újezdě, kde bydlel a pro-
vozoval kožešnickou živnost. Jeho 
přátelé a známí mu říkali „nosej-

ček“ podle zvláštního tvaru nosní 
kosti.

Patřil k hlavním stoupencům 
národní strany v Prostějově. Byl 
aktivním účastníkem schůzek 
živnostníků, advokátů a úředníků 
v hostinci Čeňka Strážného v Pe-
trské ulici (nyní Wolkerově) č. 29. 
Zde se vedly diskuse o politických 

a společenských událostech a byl 
k dispozici český tisk. Rád deba-
toval například s  obchodníkem 
Augustinem Jiříčkem, členem So-
kola Josefem Kláglem a představi-
telem Spolku českých vysloužilců 
Ferdinandem Koblihou.

Můžeme také doplnit vazby na 
rodinu Wolkerových a Možných. 
Mladší sestra Františka se provda-
la za kožešnického mistra Karla 
Wolkera a  jejich syn Ferdinand 
byl otcem Jiřího Wolkera. Karel 
Mrázek byl tedy Ferdinandovým 
strýcem. Sestra Vincencie byla 
manželkou významného prostě-
jovského politického, veřejného 
a  spolkového činitele Františka 
Možného (1827–1900).

Karel Mrázek zemřel 16. pro-

since 1914 jako svobodný a bez-
dětný. Pohřben byl 18.  prosin-
ce 1914 a pohřební obřady vedl 
prostějovský farář P. Karel Dostál 
Lutinov.

Ve své závěti odkázal finanční 
částky svým příbuzným, ale také 
různým městským institucím, 
spolkům a  školám. Patřily mezi 
ně chudobinec a sirotčinec měs-
ta Prostějova, Ústřední školská 
matice, fond pro chudé žáky c. 
k. gymnázia, fond české zemské 
reál ky, město Prostějov (na zříze-
ní průmyslových škol), nemoc-
nice kláštera Milosrdných bratří, 
Spolek českých hasičů a  Orlice. 
Finanční částkou 1 000 K. pama-
toval i na svého prasynovce Jiřího 
Wolkera.

Karlův bratr Josef byl povinen 
ze závěti zakoupit hrobku v  ar-
kádách na Městském hřbitově 
v Prostějově a také o ni pečovat. 
Hrobka se nachází v severní ar-
kádě hřbitova. Jsou zde pohřbe-
ni jeho rodiče a  další příbuzní, 
například rodiny Mrázkových, 
Možných, z dalších generací po-
tom rodiny Kaňkových, Hanáko-
vých, Štouračových, Hejcmano-
vých a Církových.

Karel Mrázek je pozoruhod-
nou a  neprávem zapomenutou 
osobností našeho města. Připomí-
ná jej jeho hrobka a několik stran 
archivních dokumentů a  pozná-
mek ve druhém díle vzpomínkové 
knihy Ondřeje Přikryla Červánky 
Prostějova. Hana Bartková

Před osmdesáti lety - 8. října 1941, proběhla 
akce SOKOL – masové zatýkání členů Sokola

Výročí měsíce
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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.

1. 11. | skupina B (sezóna leden – červen 2021) | doprodej | REBELKY | Divadlo Bolka Polívky Brno
2. 11. | skupina A (sezóna leden – červen 2021) | doprodej | BEZRUKÝ FRANTÍK | Divadlo pod Palmovkou Praha
3. 11. | skupina 5N (sezóna leden – červen 2021) | doprodej | HORSKÁ DRÁHA | Divadlo Bolka Polívky Brno
10. 11. | skupina 5N (sezóna leden – červen 2021) | doprodej | KOLAPS | Losers Cirque Company
11. 11. | skupina A (sezóna leden – červen 2021) | doprodej | ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE | Východočeské divadlo Pardubice 
13. 11. | pro veřejnost | BÉVÁVALO |  Klas a Klásek Kralice na Hané
15. 11. | skupina A (sezóna leden – červen 2021) | doprodej | SMÍM PROSIT?... | Činoherní studio Bouře
19. 11. | skupina B (sezóna 2019/2020) | doprodej | LADY OSKAR | Divadlo Kalich Praha
20. 11. | Noc divadel | LETEM SOKOLÍM | Divadlo Bolka Polívky Brno
20. 11. | Noc divadel | KABARET PROSTĚJOVSKÝCH DIVADEL
22. 11. | skupina 5P (sezóna leden – červen 2021) | doprodej  | ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ | Divadlo pod Palmovkou Praha
23. 11. | pro školy | LIKE SHAKESPEARE | STAGEARTCZ Brno
28. 11. | pro veřejnost | ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ V.  Ambrose Prostějov
29. 11. | mimo předplatné | sleva pro všechny abonenty a seniory 50% | LA BÚSQUEDA „HLEDÁNÍ“ | MICHAL SVOBODA – klasická kytara, RADKA RUBEŠOVÁ – mezzosoprán

PŘIPRAVUJEME 
NA LISTOPAD:

9 – 15 HODIN
PRO VEŘEJNOST

19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL
SKUPINA A 
(SEZÓNA 2019/2020)
DOPRODEJ
sleva pro studenty 50%

19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL
SKUPINA B 
(SEZÓNA LEDEN – ČERVEN 2021)
DOPRODEJ
sleva pro seniory 50%

19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL
APLAUS Č. 1

19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL
APLAUS Č. 2

19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL
APLAUS Č. 3

18 HODIN
DIVADELNÍ SÁL
PRO VEŘEJNOST

19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL
PRO VEŘEJNOST

19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL
SKUPINA 5P 
(SEZÓNA LEDEN – ČERVEN 2021)
DOPRODEJ

19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL
ABONENTNÍ KONCERT
BONUS 
(SEZÓNA LEDEN – ČERVEN 2021)
DOPRODEJ
FM 20. 9. – 7. 10. 

15 HODIN
DIVADELNÍ SÁL
DVOJLÍSTEK 
(SEZÓNA LEDEN – ČERVEN 2021)
DOPRODEJ

19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL
PRO VEŘEJNOST

HURÁ DOVNITŘ! ANEB OBNOVENÁ CHLOUBA JANA KOTĚRY
volná prohlídka ND | V rámci Dne architektury pořádá Městské divadlo ve spolupráci se spolkem Prostor Prostějov

Václav Havel: ŽEBRÁCKÁ OPERA | MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO
(náhradní titul za DOTKNI SE VESMÍRU A POKRAČUJ)
Hrají: Petr Štěpán, Jan Mazák, Alena Antalová, Alan Novotný, Igor Ondříček ad.
Režie: Hana Burešová

Peter Shaffer: AMADEUS | DIVADLO ŠUMPERK
Hrají: Matěj Kašík, Vít Hofmann, Ladislava Jančíková, Petr Komínek, Jan Kroneisl ad.
Úprava a režie: Michal Zetel

Dan McCormick: HOUSLE | DIVADLO UNGELT PRAHA
Hrají: Milan Hein, Jiří Langmajer, Pavel Liška

Arthur Miller: SMRT OBCHODNÍHO CESTUJÍCÍHO | MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ
Hrají: Miroslav Donutil, Zuzana Kronerová, Viktor Dvořák, Martin Donutil, Jiří Štrébl ad .
Režie: Michal Dočekal

Carlo Goldoni: SLUHA DVOU PÁNŮ | MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC
Hrají: Vendula Nováková, Vojtěch Lipina/Jan Ťoupalík, Roman Vencl, Lukáš Červenka ad.
Režie: Nikolaj Pavlov Penev

Zpíváme pro „DÍTĚ V SRDCI“ | PĚVECKÝ SBOR NOTA BENE PROSTĚJOV
Hosté: Ondřej Líňa, Daniel Jun, dětský pěvecký sbor Kolotoč (ZUŠ V. A. Prostějov)

NA PLNÝ COOLE – ZDENĚK IZER | Pořádá AGENTURA AURA-PONT, s.r.o. 
Zábavný pořad 

Martin McDonagh: MRZÁK INISHMAANSKÝ | SPOLEK KAŠPAR | DIVADLO V CELETNÉ PRAHA
Hrají: Matouš Ruml, Martin Hofmann, Jitka Nerudová, Adrian Jastraban, Eva Elsnerová ad.
Režie: Jakub Špalek

SLAVNOSTNÍ KONCERT 
KE DNI VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
– SLAVNÉ MELODIE Z ČESKOSLOVENSKÝCH FILMŮ
Dirigent: Jakub Klecker
MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC 

Pavel Nauman: POHÁDKY O MAŠINKÁCH | DIVADLO LOUTEK OSTRAVA 
Hrají: Karolína Hýsková, Lenka Pavlíčková, Richard Liberda ad.

JAREK NOHAVICA | KONCERT
Hosté: Robert Kusmierski – akordeon, Pavel Plánka – perkuse a bicí
Prodej na pokladně MD zahájen 4. 10. 2021 ve 13 hodin, prodej on-line od 8. 10. 2021
Koncert je nepřístupný pro děti do 15 let!!!
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Podle současných pravidel je při návštěvě divadla nutné doložit bezinfekčnost, a to splněním jedné z níže uvedených podmínek OTN: ukončené 
očkování; negativní test na přítomnost viru SARS-Cov2; laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, od kterého neuplynulo 180 dní.

Případně je možné na místě provést antigenní test (vlastní nebo zakoupený v pokladně).
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Dan McCormick: 

Arthur Miller: 

Carlo Goldoni:  

Hrají: Milan Hein, Jiří Langmajer, Pavel Liška
Režie: Ladislav Smoček

Hrají: Miroslav Donutil, Zuzana Kronerová, 
Viktor Dvořák, Martin Donutil, Jiří Štrébl, Aleš Bílík, 
Michael Vykus, Milan Kačmarčík, Evellyn Pacoláková, 
Tereza Slámová ad.
Režie: Michal Dočekal

Hrají: Vendula Nováková, Vojtěch Lipina/Jan Ťoupalík, 
Roman Vencl, Lukáš Červenka, Jaroslav Krejčí, 
Lenka Kočišová/Daniela Klevetová, Vladimíra Včelná, 
Tomáš Krejčí ad.
Režie: Nikolaj Pavlov Penev

Divadlo Ungelt Praha

Městská divadla pražská

Moravské divadlo Olomouc

HOUSLE

SMRT OBCHODNÍHO 
CESTUJÍCÍHO

SLUHA DVOU PÁNŮ

pátek 8. října 2021   
v 19 hodin

pondělí 11. října 2021  
v 19 hodin

pátek 15. října 2021  
v 19 hodin

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

MĚSTSKÉ 
DIVADLO 
V PROSTĚJOVĚ

ŽEBRÁCKÁ OPERA je právem 
považována za divácky nejpřitaž-
livější Havlovu hru. Její předlohou 
je již od 18. století oblíbená stejno-
jmenná hra Johna Gaye, která své-
ho času inspirovala i světoznámou 
adaptaci B. Brechta a  K. Weilla. 
Jedná se o  hru, v  níž dva šéfové 
konkurenčních zločineckých gan-
gů a  s  nimi zkorumpovaný šéf 
policie bojují o  moc nad londýn-
ským podsvětím. Žebráckou ope-
ru v podání MĚSTSKÉHO DIVA-
DLA BRNO mohou diváci vidět 
v pondělí 4. října 2021. V hlavních 
rolích vůdců londýnského podsvě-
tí se představí Petr Štěpán a  Jan 
Mazák. Dále hrají Alena Antalo-
vá, Alan Novotný, Igor Ondříček 
a  další brněnské divadelní osob-
nosti. Vstupenky jsou již v prode-
ji, studenti mají slevu 50 %.

Co se stane, když do nejzápad-
nějšího zapadákova v Irsku přijedou 
filmaři až z Ameriky? Odpověď na-
jdeme v  komedii britského drama-
tika a filmového režiséra a scénáris-
ty Martina McDonagha MRZÁK 
INISHMAANSKÝ. V  režii Jakuba 
Špalka se můžeme těšit na Matou-
še Rumla, Martina Hofmanna, Evu 
Elsnerovou nebo Adriana Jastraba-

na. SPOLEK KAŠPAR, DIVADLO 
V CELETNÉ PRAHA přijede v pá-
tek 22. října 2021.

Nejen pro předplatitele abonent-
ních koncertů je připraven vrchol 
koncertní sezóny. MORAVSKÁ 
FILHARMONIE OLOMOUC 
v  sobotu 23.  října  2021na SLAV-
NOSTNÍM KONCERTU KE DNI 
VZNIKU SAMOSTATNÉHO 
ČESKOSLOVENSKÉHO STÁ-
TU zahraje SLAVNÉ MELODIE 
Z  ČESKOSLOVENSKÝCH FIL-
MŮ. V době od 20. 9. do 7. 10. mo-
hou návštěvníci využít slevy FIRST 
MINUTE.

JAREK NOHAVICA vystoupí 
v  Městském divadle v  Prostějově 
hned dvakrát, a  to 26. a  27.  říj-
na  2021, spolu s  akordeonistou 
Robertem Kusmierskim a  hráčem 
na perkuse a  bicí Pavlem Plán-
kou. Prodej bude zahájen 4. října ve 
13 hodin, rezervace nejsou možné.

Na návštěvu divadla se diváci musí 
připravit a podle současných pravidel 
je nutné doložit bezinfek čnost, a  to 
splněním jedné z  uvedených pod-
mínek OTN: ukončené očkování; 
negativní test; laboratorně potvrzené 
onemocnění covidem-19, od kterého 
neuplynulo 180 dní. -red-

NEJVÝRAZNĚJŠÍ SVĚTOVÍ DRAMATICI,
KONCERT MORAVSKÉ FILHARMONIE OLOMOUC 

A KONCERT JAROMÍRA NOHAVICI
Tvorba nejvýraznějších světových dramatiků 

Václava Havla a Martina McDonagha 
se představí v říjnové nabídce 

divadelních titulů

17. SEZÓNA, ŘÍJEN 2021 

Pátek 8. října v 19 hodin
MILUJU SVŮJ MOBIL 

(Viliam Klimáček)
Komedie s podtitulem Americká jíz-
da o ne/komunikaci s okolím i  svě-
tem jako následek života s technikou 
a na sociálních sítích místo reálného 
života se skutečnými lidmi.
Hrají: Martina F. Smékalová, Vítěz-
slav Lužný, Jakub Mojžíš Krejčí, Jan 
Šprynar, Lukáš Kameníček a  Aleš 
Procházka
Režie: Jakub Hyndrich

Pátek 15. října v 19 hodin
FOTBALOVÝ SKŘÍTEK

Film Fotbalový Skřítek se natáčel 
v  Prostějově a  jeho okolí, vystupu-

jí v  něm amatérští herci z  řad lidu, 
doplnění o  ochotníky z  místního 
divadla Point a  vyrobila jej parta 
prostějovských amatérských filmařů. 
Jedná se tedy čistě o produkt Prostě-
jováků. Vašich kamarádů, známých, 
sousedů, spoluobčanů. Uvidíte na-
příklad Lukáše Kameníčka, Michala 
Grepla, Lukáše Sluku, Jakuba Hyn-
dricha, Martina Smékalovou, Mar-
cela Zabloudila, Ondřeje Štullera či 
fotbalisty týmů z  Vrahovic, Výšovic 
a Vícova.

Pátek 22. října v 19 hodin
PROMÍTÁNÍ FILMŮ 

Z FILMOVÉHO TÁBORA 
SOBOTÍN 2020

S odstupem jednoho roku přichá-
zí k divákům to nejlepší z  filmo-
vého tábora. Posledního, který se 
konal v legendárním areálu v So-
botíně. 
Jako překvapení nabídneme ochut-
návku z filmového workshopu 2021.

Sobota 23. října v 19 hodin
CHARLEYOVA TETA 

(Brandon Thomas)
Klasická komedie v nejnovějším pro-
vedení další generace Divadla Point. 
Jak vybruslit ze situace, kdy je 
k  obědu pozvána brazilská teta 
a  zrovna není žádná dáma po 
ruce? Dokážou si s  tím poradit tři 
oxfordští studenti a  pomůže jim 

to k  tomu, aby získali srdce svých 
vyvolených? A  jak to zkomplikuje 
rozzuřený strýček? 
Brazílie? Kde to je? Káva, samba, kar-
neval!!!
Hrají: Martin Tabery, Martin Osla-
dil, Ondřej Kučera, Vojtěch Kůrka, 
Martin Dobeš, Adam Špičák, Mag-
daléna Májková, Vojtěch Palatý, Lu-
cie Tesařová, Kristina Hlavinková, 
Aneta Dobrovolná, Tereza Rozkošo-
vá, Denisa Kopecká, Tea Svobodová 
a další.
Režie: Aleš Procházka

*Prosím respektujte společně s  námi 
platná nařízení vlády s  ohledem na 
pandemickou situaci. Děkujeme.

   DIVADLO POINT při Gymnáziu Jiřího Wolkera, Husovo nám. 94 
(vchod z ulice Winklerova), Prostějov
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MÁTE NÁVRH, JAK ZLEPŠIT SVÉ MĚSTO?
POJĎME JEJ REALIZOVAT.

Letos zahajujeme 1. ročník projektu “Společně rozvíjíme 
Prostějov”. Prostřednictvím této aktivity  bude umožněno 
občanům, aby se aktivně podíleli na tvorbě budoucnosti svého 
města. Navazujeme na výsledky šetření k tvorbě strategického 
plánu, ze kterých vyplynul zájem obyvatel zapojit se do chodu 
města.

Pro první ročník město na realizaci občanských 
návrhů vyčlenilo 3 000 000 Kč. Na jeden 

projekt je stanovena maximální hranice 
jeden milion korun. To znamená, 

že může být projektů realizováno 
několik.

 Hlasování se uskuteční v únoru 
2022, bude probíhat elektronicky  
na webových stránkách 
rozvijime.prostejov.eu.

Připojte se i vy!

Připravili jsme pro vás participativní 
rozpočet. Pro realizaci vašeho nápadu jak 
zlepšit život ve městě stačí splnit několik 
pravidel. Sami občané rozhodnou o tom, 
které projekty budou realizovány.

NAVRHUJTE: 
dětská hřiště,  
sportovní vybavení, 
mobilář,
opravy,
zeleň, 
...

ParticiPativní rozPočet města

1. 10.  - 30. 11. 2021 Přihlašování návrhů 

1. 12. - 31. 1. 2022 Posouzení proveditelnosti návrhů

1. 2. - 28. 2. 2022 Hlasování o nejlepší návrh

1. 3. - 31. 12. 2022 Realizace vítězných návrhů

Kdo může návrhy podávat?
Každá fyzická osoba, které není život                
v Prostějově lhostejný.  Nemusí zůstat jen 
u jednoho návrhu, můžete navrhnout až 
tři projekty.

Co může být předmětem návrhu? 
Cokoli hmotného, co zlepší život ve 
městě, a co nemíří do bytového fondu 
města nebo nepropaguje produkty a 
služby komerčních subjektů. Můžou to být 
nová sportovní hřiště, výsadba stromů, vznik 
nových laviček, grillpointů nebo třeba komunitní 
zahrádka. Sami dobře víte, čím potřebuje oživit veřejný prostor 
okolo vás.

Jak návrh podat? 
Vybrat si můžete elektronicky nebo písemně. Elektronicky 
prostřednictvím formuláře na webových stránkách projektu        
v sekci Participativní rozpočet. Písemný návrh můžete odevzdat 
osobně nebo poštou na Magistrátu města.

Harmonogram

JAK SPRÁVNĚ PODAT PROJEKT ?

Všechny informace, vzorový projekt                        
a kompletní zásady najdete na webové stránce   
rozvijime.prostejov.eu

Zúčastněte se 
ukázkového
workshopu!

přednáškový sál  
Národního domu

čtvrtek 14. října 2021
16:30 -18:00

sPoLečně rozvíjíme Prostějov

vy navrhujete, my reaLizujeme!

3 mil Kč 
Prostředky na realizaci 

občanských návrhů
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Kultura, společnost, volný čas
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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. 

AKCE PRO DOSPĚLÉ

5., 19. 10. |  ÚT | 9.30 H | PODKROVNÍ SÁL   
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 
Otevíráme nový cyklus přednášek „Evropské kulturní hodnoty“, který 
připravil etnolog Doc. Petr Kokaisl, Ph.D. z České zemědělské univer-
zity v Praze. V šesti videopřednáškách nás seznámí s vývojem evropské 
kultury a civilizace. Přihlášky a další informace získáte na první hodině, 
kde si můžete vše nezávazně vyzkoušet. Tato akce je určena seniorům. 
Zúčastnit se mohou studenti předchozích kurzů i noví zájemci. 

6., 13., 20., 27. 10. | ST | 9.30 H | PODKROVNÍ SÁL   
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Zahajujeme další kurz trénování paměti. Dozvíte se, co můžete udělat 
pro to, abyste si udrželi své duševní schopnosti ve formě co možná nej-
déle. Do kurzu je nutné se předem přihlásit v čítárně (tel. 528 329 661). 
Tato akce je určena především seniorům. 

7., 21. 10. | 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 obrany spotřebitelů 
– Asociace s vámi budou řešit Váš konkrétní problém. 

13. 10. | ST | 17 H | PODKROVNÍ SÁL   
JORDÁNSKO
Objevte kouzlo Jordánska - starodávné země s dlouhou historií 
a mimořádně rozmanitou kulturní tradicí. Jedinečnou pouštní přírodu 
a biblickou krajinu kolem Mrtvého moře, ale i tamní obyvatele a jejich 
kulturu nám představí prostějovští cestovatelé Jana Římská a Miloslav 
Kouřil. 

18. 10. | PO | 17 H | PODKROVNÍ SÁL  
MARIE TEREZIE
Poutavé vyprávění spisovatelky a lektorky Dany Šimkové přiblíží zají-
mavou a neotřelou formou život slavné císařovny i dalších historických 
osobností v jejím okolí. Můžete se těšit také na spoustu zajímavostí 
z jejich osobního života, o kterých se v učebnicích dějepisu určitě 
nedočtete.

20. 10. | ST | 16 – 18 H | PODKROVNÍ SÁL  
RETRO RELAXAČNÍ ODPOLEDNE
Přijďte na relaxační retro odpoledne a cestujte s námi zpátky do mi-
nulosti skrze známé melodie. Tématem jsou tentokrát písničky a hlášky 
z českých filmů 60. – 90. let.  Odpočiňte si u antistresových omalovánek, 
při prohlížení zajímavých knih a časopisů o slavných hercích, herečkách 
a filmovém světě nebo si spolu s přáteli zahrajte deskové hry (Česko 
pro pamětníky, Filmové hlášky, Česká hudba, aj.) Připravena bude káva 
a malé občerstvení.

25. 10. | PO | 17 H | PODKROVNÍ SÁL   
PANÍ DOKTORKO, CO VY NA TO…?
Prostějovská lékařka MUDr. Jitka Mészárosová vydala stejnojmennou 
knihu svých vzpomínek. Srdečně vás zveme na autogramiádu a křest 
této knihy za účasti autorky i primátora města Mgr. Františka Jury.

26. 10. | ÚT | 9 H | PŮJČOVNA    
TVOŘIVÁ KNIHOVNA
Pokračuje třináctý ročník oblíbené výtvarné dílny „Tvořivá knihovna“. 
Tentokrát budeme vyrábět květinové dekorace z papíru. Tato akce je 
určena především seniorům. Zájemci se mohou hlásit v půjčovně, počet 
míst je omezen. Těšíme se na Vás. 

 

AKCE V KNIHOVNĚ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

4. 10. | PO | 17 H   
ANGLIČTINA PRO DĚTI A RODIČE
Karoline je rodilá mluvčí z Kanady, která mluví plynně anglicky, česky 
a francouzsky. Pomáhá lidem zdokonalovat se v angličtině a připravila 
si pro děti i jejich rodiče interaktivní čtení v anglickém jazyce. Tentokrát 
si budeme povídat o zvířátkách. Všechny knihy, se kterými budeme pra-
covat, budou v knihovně k zapůjčení. Zájemci se můžou hlásit v knihovně 
nebo na tel. č. 582 329 673, počet míst je omezen. 

6. 10. | ST | 17 H   
ODPOLEDNÍ BESEDA: POVĚSTI PROSTĚJOVSKA
Každý všední den dopoledne se v knihovně pro děti a mládež konají 
besedy pro školky a školy. Zajímá vás, jak takové besedy probíhají? 
Připravili jsme pro vás ukázkovou sérii, kde vám je představíme. Ten-
tokrát jsme vybrali besedu na téma Pověsti Prostějovska. Je vhodná pro 
děti prvního stupně ZŠ, ale můžete přijít, i pokud jste starší a rádi byste 
se dozvěděli o Prostějově a Prostějovsku něco nového.  

13. 10. | ST | 17.15 H   
ÚNIKOVKA: DINOSAUŘI
Zveme vás na další únikovou hru – tentokrát na téma dinosauři. Podsta-
tou „únikovky“ je dostat se díky logice, intuici, selskému rozumu a spo-
lupráci do 45 minut z knihovny. Hra je určena pro 2-5 hráčů (od 7 do 12 
let, ideálně menší parta kamarádů). Jejich úkolem bude vyřešit záhadu 
ztraceného profesora Flynna, uniknout dinosaurům a právě probuzené 
sopce. 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 kni-
hovny. Únikovka vás bude čekat každý třetí týden v měsíci.

20. 10. | ST | 15 – 17 H  
SKAUTSKÉ ODPOLEDNE
Chcete vědět, co všechno umí správný skaut? Přijďte se podívat do 
knihovny a zjistíte to. Budeme stopovat lesní zvěř, rozpoznávat luční 
kvítí a luštit tajnou šifru. Navíc poznáte základy výletnictví a táboření 
v přírodě. Odpoledne plné zábavy čeká na všechny odvážné skauty 
a dobrodruhy.

21. 10. | ČT | 15 – 17 H  
TVOŘIVÁ DÍLNA
Tvoříte rádi? Pak je pro vás knihovna to pravé místo! Vyzkoušíme si ma-
lování na sklo a vyrobíme si jednoduchý svícen. Akce je určena dětem 
do 15 let. Tvořivá dílna vás bude čekat vždy každý poslední čtvrtek 
v měsíci.

27., 29. 10. | ST, PÁ | 10 – 16 H  
DESKOHRANÍ
Oblíbené deskohraní je pro vás připraveno i o podzimních prázdni-
nách. Přijďte sami, s kamarády, spolužáky nebo rodiči, pro všechny se 
najde ta pravá hra. 

PO CELÝ MĚSÍC
SOUTĚŽ S HARRY POTTEREM
Už popáté se s knihovnou vydáme do světa Harryho Pottera. Místo 
velké odpolední akce se letos můžete těšit na zábavný soutěžní kvíz. 
Prověřte své znalosti z knih a filmů o Harry Potterovi a odpovězte na 
záludné otázky. Kvíz otestuje vaše IQ až na samotnou hranici možností 
a natáhne šlachy vašich znalostí až k prasknutí. Na pomoc budete mít 
připraveny všechny knihy o magickém světě Harryho Pottera, které u nás 
máme. Po vyplnění kvíz odevzdejte v knihovně sově Hedvice. Soutěžit 
můžete až do 30. listopadu. Pak Hedvika odletí do Bradavic předat 
kvízy ke kontrole. Tři vylosovaní, kteří zodpoví správně všechny otázky, 
dostanou krásné tematické ceny. O speciální cenu mohou soutěžit ti, 
kdo se doma s kvízem vyfotí v bradavickém kostýmu a fotku nám pošlou. 
Více informací najdete na www.knihovnapv.cz/harry.

24 Statutární město Prostějov

 WWW.PROSTEJOV.EU Prostějovské radniční listy



Kultura, společnost, volný čas

Pokračování Virtuální univerzity třetího věku

Trénování paměti

Jordánsko

Zahajujeme další semestr 
Virtuální univerzity třetího 
věku, která je určena všem 
aktivním seniorům. V úterý 
5.  října v  9.30 hod. otevírá-
me nový cyklus přednášek 
nazvaný „Evropské kulturní 
hodnoty“. Připravil ho etno-
log doc. Petr Kokaisl, Ph.D., 
z  České zemědělské univer-
zity v Praze. V průběhu kur-
zu nás seznámí s  vývojem 
evropské kultury a civilizace. 

Zamyslíme se nad tím, co to 
vlastně jsou evropské kultur-
ní hodnoty, jak se v průběhu 
času mění a  jaké jsou jejich 
kořeny. Kurz probíhá formou 
videopřednášek a  má šest 
lekcí. Pokud to epidemio-
logická situace dovolí, bude 
studium v  tomto semestru 
probíhat také prezenčně. 
Budeme se tedy opět moct 
scházet společně v knihovně, 
jednou za 14 dní, vždy v úte-

rý v 9.30 hod. v podkrovním 
sále ve 2. patře. Zároveň ale 
zůstane zachována možnost 
studovat celý kurz pouze 
on-line, tedy z  domova, bez 
nutnosti účastnit se schů-
zek v knihovně. Každý si tak 
může zvolit formu, která mu 
bude vyhovovat. Zájemci se 
mohou přihlásit na první, 
případně ještě i na druhé ho-
dině (tedy 5. a 19. října) nebo 
mohou svůj zájem o studium 

oznámit e-mailem na adresu 
sluzby@knihovnapv.cz. Zú-
častnit se mohou jak studenti 
z  předchozích ročníků, tak 
noví zájemci. Upozorňujeme, 
že kurz je placený (320 Kč). 
Studenti by měli zvládat zá-
klady práce na počítači a mít 
přístup k internetu. Nemusíte 
se ale obávat přílišné nároč-
nosti  – přednášky jsou tvo-
řené přístupnou, populárně 
naučnou formou. A  nejde 

samozřejmě jen o  získávání 
vědomostí. Jde o  příjemně 
strávené dopoledne a  o  pra-
videlná setkávání účastníků 
stejné generace, kteří spo-
lečně tráví volný čas a  nava-
zují přátelství. Chcete-li se 
dozvědět víc, přijďte si první 
lekci nezávazně vyzkoušet. Po 
jejím skončení se rozhodnete, 
zda budete ve studiu pokra-
čovat.  Těšíme se na vás.

 -red-

Letos na nic nečekáme - 
paměť cvičit začínáme! Po 
loňské covidové pauze opět 
pořádáme kurz trénování 
paměti pro seniory. Osvojíte 
si v něm různé triky a návody, 
jak si udržet v paměti informa-

ce, které potřebujete. Každou 
hodinu zahájíme cvičením 
na soustředění, pohrajeme 
si se slovy a  čísly, procvičíme 
krátkodobou i  dlouhodobou 
paměť, trošku se protáhneme 
a  budeme se věnovat některé 

z paměťových technik. Neboj-
te se, v  kurzu se nezkouší ani 
nemusíte své výsledky nikomu 
ukazovat. Spíše si oprášíte své 
znalosti, strávíte čas v  příjem-
ném prostředí, setkáte se se svý-
mi vrstevníky a třeba navážete 

i nová přátelství. Kurz trénová-
ní paměti má šest lekcí. Bude-
me se scházet jedenkrát týdně, 
vždy ve středu v  9.30  hodin 
v podkrovním sále, ve 2. patře 
budovy. Začneme ve středu 
6. října 2021. Hlásit se může-

te už nyní na tel. č. 582 329 661 
nebo osobně v  čítárně. Počet 
účastníků je omezen. Kurz je 
zdarma, ale přihlášení je již zá-
vazné.

Těší se na vás lektorka 
M. Vyroubalová

Pojďte objevit kouzlo Jor-
dánska! Tato starodávná země 
s dlouhou historií a mimořád-
ně rozmanitou kulturní tradicí 
zastávala v  dějinách regionu 
spíše pozici okrajového území 
a nikdy nebyla centrem žádné 
říše. Díky strategické poloze se 
ale dostávala do středu zájmu 
všech impérií. Většina lokalit 
v Jordánsku byla po dlouhá sta-
letí opuštěna a  znovu osídlena 
byla až v moderní době. A  jací 
vlastně jsou dnešní Jordánci? 
Víte například, že jídlo je zá-
kladním kamenem jordánské 
společnosti? Jedinečnou a  pro 
nás velmi exotickou pouštní pří-
rodu a biblickou krajinu kolem 
Mrtvého moře, ale také tamní 
kulturu a  společnost nám ve 
středu 13. října v 17 hod. přiblíží 
prostějovští cestovatelé Miloslav 
Kouřil a Jana Římská. -red-

V  pondělí 18.  října v  17 
hod. si nenechte ujít návště-
vu samotné Marie Terezie. 
Slavná panovnice v  podání 
lektorky a spisovatelky Dany 
Šimkové nás provede svým 
životem. Být císařovnou, po-
rodit 16 dětí, neustále cestovat 
po Evropě, vymýšlet reformy, 
stavět vojsko pro válku a  se-
hnat drahé polovičky pro své 
mnohačetné potomstvo není 
nic jednoduchého. Zábavnou 
a  neotřelou formou si přiblí-

žíme nejen život císařovny, ale 
i  dalších významných osob-
ností té doby - Fridricha  II. 
Velikého, Ludvíka XV. a XVI., 
Madame Pompadour, Václava 
Antonína Kounice, Josefa  II. 
i Wolfganga Amadea Mozarta. 
Dozvíte se mnoho zajímavostí 
nejen z jejich osobního života, 
ale i spoustu informací, o kte-
rých se v učebnicích dějepisu 
nejspíš nedočtete. Můžete se 
těšit na zábavné a poutavé vy-
právění. -red-

Marie Terezie
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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

Karbon – pozdrav z prvohor
od 9. září do 5. prosince

Autorská výstava z „dílny“ osvědčeného tandemu geologů 
prostějovského muzea a Vlastivědného muzea v Olomouci 
zve návštěvníky muzea do hluboké geologické minulosti nejen 
našeho regionu. Karbon byl velmi dynamickým a neklidným 
obdobím, v němž vrcholily horotvorné procesy variského 
vrásnění. Spodnokarbonské horniny jsou na Prostějovsku velmi 
rozšířené, skládají Drahanskou vrchovinu a také nejznámější 
„hanáckou horu“ Velký Kosíř. Pro geology jsou klíčem k poznání 
minulosti Země především zkameněliny. Výstava nabízí nejen 
zkameněliny rostlinných obrů – stromovitých přesliček, plavuní 
a kapradin z karbonských močálů a pralesů, ale také „obyvatele“ 
hlubokých karbonských moří. Zkameněliny hlavonožců, 
mlžů, fosilních stop a také vzácných trilobitů byly nalezeny na 
Prostějovsku ve spodnokarbonských horninách nedávno a patří 
k nejcennějším přírůstkům muzejní geologické sbírky. Kromě 
zkamenělin najdou návštěvníci na výstavě také nejběžnější 
karbonský sediment, který dal název celému geologickému 
útvaru a kterým je uhlí (lat. carbo).

pEnÍzE a MoC
od 10. září do 21. listopadu

Nejen poklad v podobě zlatého dukátu Vladislava II. Jagelonské-
ho, který je jedním z nejnovějších přírůstků muzea, je k vidění 
na numizmatické výstavě nazvané Peníze a moc. Návštěvníci 
se ponoří ještě hlouběji do historie - do samotného počátku naší 
státnosti. Uvidí mince, jejichž vydavatelé byla česká a morav-
ská knížata a posléze čeští králové, a to až do zlomového roku 

1526, který je u nás považován za konec středověku a nástup 
raného novověku. Návštěvník bude mít možnost uvidět i ukáz-
ku antických mincí, které se ve sbírkách muzea nachází. Může 
se také seznámit s vývojem peněžnictví během vlády jednotli-
vých panovníků na našem území.

SoučaSné uMěnÍ v proStějově
od 10. září do 10. října 

Současnému umění patří jeden z výstavních sálů hlavní budovy 
na náměstí T. G. Masaryka. Muzeum se totiž zapojilo do Fes-
tivalu současného umění v Prostějově a návštěvníkům nabízí 
díla Veroniky Šrek Bromové, která patří mezi nejznámější české 
intermediální umělkyně. Výstava nazvaná Jiné bytosti, jiné pro-
story, jiné dimenze nabízí jak proslulé práce z devadesátých let, 
tak nejnovější tvorbu, která zahrnuje kromě fotografií i video, 
kresbu a instalaci. 

Rekonstrukce karbonského pralesa Erdgeschichte, Lipsko 1887
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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.

MaSaryKovy návštěvy 
v hanáCKéM jEruzaléMě
od 10. září do 14. listopadu

Je to sto let od první prezidentské návštěvy T. G. Masaryka 
v Prostějově. Významnou událost z historie města si připomí-
náme výstavou nazvanou Masarykovy návštěvy v Hanáckém 
Jeruzalémě. Na sedmnácti panelech se návštěvníci seznámí 
s prezidentskými cestami T. G. Masaryka do Prostějova, s pro-
stějovskými rodáky ve službách Hradu nebo také s příběhem 
Masarykova pomníku, který byl ve městě začátkem 50. let str-
žen a obnovení se dočkal až téměř na přelomu tisíciletí. Výstavu 
doplňují archiválie s Masarykovskou tematikou, dobové foto-
grafie nebo knihy, které Masaryk napsal. Vůbec poprvé se ale 
také představí návrhy několika sádrových modelů na Masarykův 
pomník v Prostějově z roku 1946, které se běžně z důvodu jejich 
křehkosti nevystavují. Zajímavostí je také několikaminutové vi-
deo, které skrze svědectví tehdejších pamětníků reflektuje udá-
losti stržení pomníku. 

babÍ léto SE StarýM jEštěrEM
Dobrou náladou to v úterý 14. září žilo v Červeném domku Petra 
Bezruče v Kostelci na Hané. Konala se tam akce nazvaná Babí 
léto s Bezručem. Příchozí si mohli prohlédnout domek a expozici 
s Bezručovými osobními věcmi, ale také si projít improvizovaný 
výšlap na Lysou horu, v kreativní dílně si mohli složit papírovou 
ještěrku, ale také měli možnost pohladit si živé ještěry, ještěrky 
a hada. Vše pod dohledem zlínského chovatele Martina Rokose. 
Těm, kteří k nám přišli, moc děkujeme za milou návštěvu a děku-
jeme také všem, kteří nám pomohli s organizací akce.
V říjnu bude Červený domek otevřený v pátek od 14 do 18 

KrEativnÍ odpolEdnE: pEnÍzE a MoC
Víte kdy a jakými mincemi se u nás začalo platit? Proč si panovníci 
razili své mince a jak dlouho byly v oběhu? Pokud vás numismatika za-
jímá, neměli byste minout kreativní odpoledne, které muzeum chystá 
u příležitosti nové výstavy nazvané Peníze a moc. Sbírka mincí, kte-
rou muzeum uchovává, není tak často prezentována a tak mohou mít 
návštěvníci jedinečnou možnost vidět antické mince, mince českých 
a moravských knížat a později také českých králů. K vidění budou min-
ce z období do roku 1526.
Účastníci kreativního odpoledne si mohou vyzkoušet mince vyrobit, 
chybět nebude ani komentovaná prohlídka v podání kurátora výstavy, 
historika Václava Horáka. 
TERMÍN: 12. 10. 2021, 15:00 - 17:00
CENA: 50 Kč na osobu, doprovod s dítětem zdarma
MÍSTO KONÁNÍ: Hl. budova Muzea a galerie v Prostějově, 
nám. T. G. Masaryka 2
Z důvodu vládních nařízení je počet míst na akci omezen. Účastníkům 
se doporučuje se předem objednat na pokladně muzea osobně, nebo 
e-mailem či telefonem. 
Kontakt: e-mail: pokladnatgm@muzeumpv.cz, telefon: 582 344 990.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. 

KrEativnÍ odpolEdnE: Karbon – pozdrav z prvohor
Karbon je geologické období, které získalo své pojmenování po čer-
ném uhlí. V tomto období byly rozmístěny kontinenty na Zemi úplně 
jinak než dnes. Povíme si také, proč byliny vyrostly do výšky větší než 
jsou dnešní stromy a jak to, že se z nich stalo postupem času uhlí. 
Obyčejná vážka byla velká jako dravý pták. My se zaměříme na krajinu 
a společně zkusíme vytvořit plastickou krajinu karbonu z papíru. 
Tvoření bude předcházet komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou 
RNDr. Vladimírou Jaškovou. 
TERMÍN: 9. 11. 2021, 15:00 - 17:00
CENA: 50 Kč na osobu, doprovod s dítětem zdarma
MÍSTO KONÁNÍ: Hl. budova Muzea a galerie v Prostějově, 
nám. T. G. Masaryka 2
Z důvodu vládních nařízení je počet míst na akci omezen. Účastníkům 
se doporučuje se předem objednat na pokladně muzea osobně, nebo 
e-mailem či telefonem. 
Kontakt: e-mail: pokladnatgm@muzeumpv.cz, telefon: 582 344 990.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. 

špalÍčEK,
Uprkova 18

čErvEný doMEK pEtra bEzručE
bezručova 153, Kostelec na hané

hodin, v sobotu a neděli od 10 do 13 a od 14 do 18 hodin. 
Vstupné do expozice činí 20 a 10 korun.
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hvězdárna

největší elongace Merkuru a venuše
Astronomický podzim je už v pohybu a říjnová obloha pozorovatelům nabízí další zážitky. Tentokrát budeme mít možnost sledovat planety 
Merkur a Venuši. Vzhledem k tomu, že se nachází blíž ke Slunci než Země, můžeme je sledovat buď krátce po západu, nebo těsně před 
východem Slunce. A co že to znamená elongace? Jde se o situaci, kdy vidíme některou z těchto planet nejdále od Slunce. Pokud se nachází 
nejdále „vlevo“ od Slunce, pozorujeme ji po západu Slunce a jde o největší východní elongaci. Když se naopak nachází nejdále „vpravo“ 
od Slunce a pozorujeme ji před východem Slunce, nazýváme ji největší západní elongací. Slova vpravo a vlevo máme v uvozovkách, protože 
to platí pouze pro severní polokouli, na jižní by tomu bylo opačně. 

obrázek ukazuje venuši a její pozice na oběžné dráze vzhledem k zemi. Stejné pojmy platí i pro Merkur. 
zdroj: Wikimedia Commons (CC by-Sa 3.0).

Merkur se bude nacházet v největší západní elongaci 25. 10. Kvůli své blízkosti Slunci je sledování této planety většinou náročné, tato 
pozice je tedy nepříhodnější a stojí za to si přivstat. Ideální doba k pozorování je od 6:30 do 7:00. Merkur uvidíte nad východním obzorem 
v místech, kde později vyjde Slunce. Venuše bude v největší východní elongaci 29. 10. a nejlépe ji spatříte kolem 18:00 nad jihozápadním 
obzorem vlevo od místa, kde předtím zapadlo Slunce.

Kromě oblohy nabízí v říjnu program i naše hvězdárna. pozorování noční oblohy se bude konat každý čtvrtek a pátek a v konkrétní soboty 
2. 10., 16. 10. a 30. 10 vždy od 19:30. pozorování Slunce je každé úterý, čtvrtek a pátek od 15 do 16 hodin.

Středeční pohádka
V rámci pohádkových střed vám v měsíci říjnu představíme Kouzelnickou pohádku, ta se bude konat vždy od 15.30 do 16.30.

Upozorňujeme, že na všechny programy je potřeba se předem přihlásit a to na telefonních číslech: 724 013 039 nebo 606 050 695.

Váš hvězdný tým

Léto patřilo na hvězdárně oslavám — připomínali jsme si 60. výročí od otevření. Nedílnou událostí ale bylo zapojení se do olomouckého 
Street Art Festivalu, díky kterému jednu ze stěn budovy ozdobil mural, velkoplošná malba na stěnu z dílny italského výtvarníka Patrizio 
Anastasiho. Komu se mural líbí, může si jej domů odnést i na hrnečku, který jsme v limitované edici nechali vyrobit. Podívejte se, jak 
se budova hvězdárny proměnila. 
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Na všechny akce MC je nutné se předem přihlásit.

Spokojená máma
Super máma nebo sebevědomá máma?

sobota 2. 10. 9.00-12.00.
zážitkový seminář pro ženy s Mgr. M. Skládalovou

Co dělat, aby nás děti poslouchaly?
Základy efektivního rodičovství, čtyři důvody „zlobení“

aneb jak si lépe porozumět s dětmi.
úterý 12. 10. 18.00-20.00

beseda pro rodiče s Mgr. M. Skládalovou

Vánoční focení s Gitou Čopákovou
pondělí 25. 10. a úterý 26. 10. dle objednání
Od 18. 10. zápis do dalšího cyklu programů 

pro nové zájemce
Od 1. 11. nový cyklus pravidelných programů 

pro rodiče a děti
MC Cipísek nabízí aktivity pro rodiče s dětmi od tří 

měsíců do pěti let, rodičovské vzdělávání i individuální 
poradenství 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

Program
MC Cipísek

říjen 2021
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 ma-
lými dětmi vám rozšíří obzory, zatímco vaše děti si 
zlepší své sociální, pohybové, hudební a  manuální 
schopnosti. Přijďte si odpočinout od každodenní ruti-
ny, získat nové přátele a dozvědět se důležité informace. 
Rodinná atmosféra v malých skupinách rodičů a dětí. 
Probíhá každé pondělí mimo státní svátky.

Vstupné 30 Kč dospělí, hlídání dětí 30 Kč/1-3 vlast-
ní děti.

Úterky 17.00–19.00 – vzdělávací akce (semináře, 
kurzy)

5. 10. Klíč ke zdravým vztahům s dětmi, 3. lekce – 
kurz s rodinným poradcem a lektorem Ing. Pavlem 
Mečkovským, M.A. Interaktivní kurz (5 lekcí) se zabý-
vá tím, jak nás ovlivňuje rodinné prostředí, ze kterého 
vycházíme, 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 našem rodičovství.

12. 10. Klíč ke zdravým vztahům s dětmi, 4. lek-
ce – kurz s rodinným poradcem a lektorem Ing. Pav-
lem Mečkovským, M.A.

19. 10. Aby záda nebolela – seminář fyzioterapeut-
ky Mgr. K. Frantalové

Úvodem probereme nejčastější příčiny bolestí zad. 
Ujasníme si, co je to hluboký stabilizační systém (HSS) 
a jaké jsou možnosti terapie. Ve druhé části se praktic-
ky naučíme základní aktivaci HSS, protažení nejčastěji 
zkrácených svalů a ergonomické zásady denních čin-
ností. S sebou pohodlný oděv na cvičení, karimatku 
nebo ručník! Vstupné 50 Kč dospělí, hlídání dětí 
30 Kč/1-3 vlastní děti.

26. 10. Zahájení Kurzu efektivního rodičovství - 
1. lekce: Jak lépe porozumět svému dítěti i sobě?

Lektorky Mgr.  J. Rozehnalová a  L. Poskočilo-
vá, M.A., DiS. Kurz vám pomůže lépe rozumět svým 
dětem, vychovávat je k zodpovědnosti, správně s nimi 

komunikovat a  řešit konflikty. Cyklus šesti lekcí po 
dvou hodinách se bude konat v úterky od 17 do 19 
hod. v termínu 26. 10. – 30. 11. 2021. Zároveň nabí-
zíme hlídání dětí. Bližší informace na tel. 776 347 021, 
mozaika@zebrik-os.cz. Kapacita kurzu je 12 osob. 
Dotované vstupné: 600 Kč/osoba/kurz, 1000 Kč/
rodičovský pár/kurz. Při přihlášení je nutno zaplatit 
nevratnou zálohu 100 Kč. Přihlášky a platby záloh na  
swww.mozaikaprostejov.cz.

Čtvrtky 17.00 – 19.00 – vzdělávací a volnočasová 
setkání s hlídáním dětí.

7. 10. Čína očima medika – cestovatelská přednáš-
ka J. Machara

Student medicíny, který strávil měsíc na stáži na vý-
chodě Číny, nám přijde povědět o svých zkušenostech 
z cesty do této kontroverzní země. Jak funguje zdravot-
nictví a jak vypadá běžný život zdravotníků v nemoc-
nici v devítimilionovém městě? Vstupné 50 Kč dospělí, 
hlídání dětí 30 Kč/1-3 vlastní děti.

21. 10. Závěsné dekorační srdce z papírových ru-
liček – tvořivá dílna s E. Svobodovou, DiS.

Tentokrát budeme vyrábět srdce pletená z papíro-
vých ruliček, zdobená krajkou a dalšími dekorativními 
prvky. Lze je použít jako dekoraci do interiéru nebo 
jako hezký dárek pro vaše blízké.

Výroba není složitá, stačí jen trochu trpělivosti. 
Vstupné 100 Kč, hlídání dětí 30 Kč/1-3 vlastní děti.

Sobota 16. října 16.00 - 19.00 - Dobročinná aukce 
Žebříku

Výtěžek aukce bude použit na dofinancování na-
šich projektů. Aukce se můžete zúčastnit dvěma způ-
soby: 1) darovat do aukce pěkné a zajímavé předměty 
a/nebo 2) přijít na aukci a vydražit se věci, které se vám 
líbí. Občerstvení zajištěno, dětský koutek s dozorem, 
slosovatelné vstupenky, dort pro dražitele s  nejvyšší 
částkou. Vstupné 50 Kč dospělí, děti zdarma.

Zřizovatel: Žebřík, z. s. Adresa: Raisova 1159, Pros-
tějov, bližší info: J. Rozehnalová 776 347 021, mozaika@
zebrik-os.cz, FB: mozaika.multikulturni.centrum, 
www.mozaikaprostejov.cz.

PROGRAM 
NA ŘÍJEN

Přehled odchycených psů 
v Prostějově, které je možné si osvojit

Voříšek - útulek pro psy, Samota 133, 
798 58 Čechy pod Kosířem

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

stránkách útulku: http://www.vorisek.org/
 

Článek „Jakou národnost 
vypsat“, který jsem na počát-
ku roku napsal ke sčítání lidu 
2021 v ČR a byl otištěn v Pro-
stějovských radničních listech 
v únorovém čísle 2021, se líbil 
Ing. Jiřímu Kachlíkovi, CSc.

Tento brněnský vysokoškol-
ský pedagog, vědecký pracov-
ník a můj kamarád mi nabídl, že 
by o článek měli zájem krajané 
v  USA a  Kanadě. Jiří je velice 
činorodý a pilný i ve svých více 
jak osmdesáti letech. Je mnoha-
letým dopisovatelem do krajan-
ského měsíčníku Hlasy národa 
v Chicagu i jiných novin.

Jeho články jsou k zamyšlení, 
poučí, obohatí vaše vědomos-
ti i  pobaví. Před několika lety 
byl přijat konzulem ČR v Chi-
cagu, který mu poděkoval za 

jeho práci pro krajany v  USA. 
Na radu Jiřího můj článek bylo 
nutné upravit pro větší srozu-
mitelnost souvislostí pro čte-
náře, kteří třeba celý svůj život 
už žijí v  Americe. Například 
u historických osobností z dějin 
Moravy se doplnila místa a data 
narození a úmrtí.

Je zde o našem městě Pros-
tějově, že leží na Hané, úrodné 
části Moravy, a že my Prostějo-
váci jsme oslavily 630 let trvání 
našeho města.

Tento článek vyšel v Chicagu 
v  srpnovém čísle. Do Evropy, 
zvláště střední, přichází každý 
měsíc asi 100 výtisků vždy no-
vého čísla. Originální výtisk čís-
la 8 došel i na mou adresu. A tak 
jsem si přečetl, že jsou krajané 
informováni aktuálně, co se děje 
v politice, kultuře, sportu i celé 
naší společnosti v  ČR. Vedle 
článků historických, zábavných, 
právních rad jsou zde pozvánky 
na akce krajanů, které se budou 
konat v okolí Chicaga a v celém 
USA.

Jsem rád, že článek našim 
krajanům připomíná naši bo-

hatou historii, její osobnosti 
a jejich rodnou zemi nebo zemi, 
odkud přijeli a  připluli jejich 
předci.

I když je článek více o histo-
rii Moravy než Čech a Slezska, 
mezi krajany v  USA rivalita 
není. Češi, Moravané, Slezané 
i  Slováci organizují společen-
ské a kulturní akce dohromady 
i každý zvlášť. Ale žádná z těchto 
národností se nepovyšuje nad tu 
druhou.

Že krajané jsou na svoji 
historii a  předky hrdí, doklá-
dá i  tato nová zpráva o vzni-
ku Moravské univerzity  – 
Moravian University v  USA. 
Vznikla z  Moravské vysoké 
školy  – Moravian College, ve 
městě Betlehem, ve státě Pen-
sylvania.

Jak jsem zjistil další informa-
ce, je 6. nejstarší vysokou školou 
a  první vysokou školou, která 
vzdělávala ženy v USA. Založili 
ji v roce 1742 Moravané – Mora-
vští bratři, samostatná část církve 
Jednoty bratrské. Přijímá každo-
ročně přes 1700 studentů, kteří si 
mohou vybrat z 55 oborů a stu-
dijních programů. Je zařazena 
roky mezi „nejlepší vysoké školy 
v USA“. I pro toto zařazení a svůj 
růst velikosti požádala o udělení 
statusu univerzity. Ten obdržela 
s platností od 1. července 2021!

Zajímavé je i motto této vy-
soké školy, nyní Moravian Uni-
versity, „Via Lucis – Cesta světla“.

„Tož robky, chlapé, ludé 
z Moravy, je to dobré. Máme za 
Velkó lóžů aj svoju univerzitu!“
 výtvarník Jan Jankůj

Za „Velkou louží “ ví, že Prostějov slavil 630. výročí města

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.

Evid. č. 1666/21 (Ferda) 
– pes kříženec německého 
ovčáka, nalezen dne 
30. 8. 2021, místo nálezu: 
ul. Říční
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Sociálně aktivizační služby pro seniory
Tetín 1, 796 01 Prostějov, telefon 582 360 295

nabízí všem zájemcům příjemná a zajímavá setkání v rámci

AKADEMIE SENIORŮ
Datum Hodina Tematické zaměření setkání Lektor

5. 10. 2021 14.00

TRÉNINK PAMĚTI
Při příležitost Mezinárodního 
dne seniorů zahájíme nový cyklus 
populárního cvičení.

Miroslava 
Vyroubalová
certifikovaná lektorka

12. 10. 2021 14.00

PROSTĚJOV XX. STOLETÍ
Pojďme se vrátit do historie 
a připomenout si život našeho města 
v minulém století.

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

19. 10. 2021 14.00

NÁVŠTĚVA HVĚZDÁRNY
Hvězdárna slaví 60. výročí zahájení 
činnosti.
Sejdeme se v 14:00 před hvězdárnou.
Vstupné 20 Kč.

Pracovníci 
prostějovské 
hvězdárny

26. 10. 2021 14.00 PLETENÍ Z PEDIGU
Přijďte si vyrobit zajímavé prostírání.

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

Všechny přednášky a besedy AKADEMIE SENIORŮ se uskuteční v prostorách 
LIPKY, z.s. Tetín 1, přízemí (pokud není uvedeno jinak).

Setkání Akademie seniorů se uskutečňují za podpory 
statutárního města Prostějova.

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 neje-
nom) v čase jejich dospívání.
po předchozí domluvě

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

nebo zakopal.f@seznam.cz

Zveme všechny zájemce na kurz Pavla Mečkovského
KLÍČ KE ZDRAVÝM VZTAHŮM S DĚTMI

KDE: V prostorách CYRILOMETODĚJSKÉHO GYM-
NÁZIA PROSTĚJOV
KDY: 6. 10. , 13. 10. , 20. 10., 3. 11. 2021 v 17:00
Vstupné: 400 Kč jednotlivec /600 Kč rodičovský pár
Přihlásit se můžete na: 1url.cz/Pz47T
kontakt: cprprostejov@ado.cz
V případě vašeho zájmu o některou z nabídek se můžete 
přihlásit u Bc. Blanky Neckařové nebo e-mailem na ad-
resu: cprprostejov@ado.cz.

Programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina 
MPSV ČR, Olomouckým krajem a městem Prostějov.

Lekce nordic walkingu 
v rámci grantu Zdravé město 
Prostějov s instruktorkou Len-
kou Sehnalovou se uskuteční 
v  úterky 12. a  26.  října vždy 

v 17 hodin u hvězdárny v Ko-
lářových sadech. Pro zapůjčení 
holí se hlaste předem SMS na 
čísle 732 635 360 nebo mailem 
na adrese lenix98@gmail.com.

8.  10.–Moravský Krumlov (Slovanská epopej) 
a Dolní Kounice (klášter Rosa coeli).
15. 10.–Jeskyně Na Turoldu a synagoga Mikulov
26. 10.–Frýdlant nad Ostravicí – Po stopách frý-
dlantské litiny a smaltu (dílna uměleckého smal-
tu, dělnická svačinka) a lázně v Čeladná
30. 10.–Polský Těšín (za účelem nákupu)

Podrobnější informace najdete za výlohou pro-
dejny (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

CENTRUM PRO RODINU 
PROSTĚJOV z. s.

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

tel. 608 228 464

Nordic walking v říjnu
VÝLETY PRO SENIORY V ŘÍJNU 2021

BlahopřejemeBlahopřejeme
70 let

• Ludmila Bútorová
• Lenka Hrazdilová
• Zdislava Snášelová
• Alice Krčová
• Jarmila Kuřjlová
• Maří Magdalena Juřenová
• Luboš Osladil
• Vladimír Krejčí
• František Opletal
• Jan Pospíšil
• Ing. Radoslav Procházka
• Dana Gorošová
• Vlasta Joklová

75 let 
• Jaroslava Skulníková
• Ing. Petr Vysloužil
• Helena Kaprálová
• Irena Králíčková
• Marie Bíbová
• Miroslava Kroupová
• Zdena Dlábková
• Jiří Nevrlík

• Ludmila Buchmannová
• Jaroslav Konečný
• Marie Frelichová
• Marie Palatková
• Karel Hrubý
• Josef Sommer
• PaedDr. Eliška Růžičková
• Michal Kubíček
• Pavel Crhonek
• Alice Hájková
• Zdenka Vítková
• Josef Baroš

80 let 
• Radmila Rolencová
• Marta Krečmerová
• Mgr. Dobromila Laudová
• Marie Baťková
• Stanislav Dostál
• Květoslava Hyžďalová
• Miroslava Charvátová
• Anna Procházková
• Miroslav Sedláček
• František Hatle
• Ludmila Siková

• Danuše Zdařilová
• Stanislav Komárek
• Květoslava Veselá

85 let 
• Marta Teterová
• Olga Peštuková
• Karel Švorc
• Marie Spieglová
• Jaroslav Otáhal
• Jaroslav Štefek

90 let 
• Marie Volenová
• Vlasta Novosadová
• Marie Špičáková
• Marie Cehová
• Karel Krátký
• Alojz Bučka
• Hyacinta Komínková
• Marie Theimerová
• Květoslava Charvátová
• Jiřina Nadymáčková

91 let 
• Naděžda Kubalčíková
• Karel Musil
• Radmila Valentová
• Jarmila Kadlecová
• Břetislav Navrátil

92 let 
• Bohumila Doleželová
• Bohumila Skopalová
• Zdeněk Kašpar
• Vladimír Zeman
• Anna Milarová

93 let 
• Jiří Kratochvíl
• Eliška Spurná
• Růžena Vítová

94 let 
• Alena Janoušková
• Milada Domkářová

• Ludmila Hrubá
• Marie Burgetová

95 let 
• Zdeněk Prečan
• Jiljí Jambor

96 let 

• Milada Koutková
• Jarmila Navrátilová
• Miloslava Robová

100 let 
• Jarmila Vincourková

V měsíci červenci 
oslavila 

94 let
• Libuše Páleníková

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

upečte to s námi
V naší pekárně v Prostějově rozšiřujeme výrobu. Proto rádi přivítáme nové 

kolegyně a kolegy do výroby pečiva i do údržby.

I když vyrábíme ve velkém, nejsme anonymní továrna, ale pekárna, kde se 
všichni známe a společně děláme poc�vé řemeslo. Rádi Vám dáme šanci, i když 

jste třeba ještě v potravinářství nepracovali. Ozvěte se nám!

www.kariera.penam.cz
tel: 721 968 911

e-mail: BilaL@penam.cz

PODĚKOVÁNÍ
Začátkem srpna tohoto roku 

vyšla publikace Prostějovské 
hostince v  historických foto-
grafiích. Uzavírá se tak trilogie, 
která začala ilustrovanou knihou 
Místopis prostějovských hostin-
ců a společenských domů a ná-
sledným dokumentem na toto 
téma s  průvodcem Ladislavem 
Županičem. Na vzniku knihy se 
finančně podílelo také statutár-
ní město Prostějov. Přispělo tak 
k  zachování paměti a  historie 
města z tohoto populárního úhlu 
pohledu. Za to mu a všem ostat-
ním partnerům patří moje velké 
poděkování. Tomáš Vincenec

 
Srdečně Vás zveme v rámci celostátního XIII. Týdne sociálních služeb na 

 
 
 

 

   
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

 
Kdy:  6. 10. 2021 od 9:00 do 11:00 

 
Kde: Centrum denních služeb, Tetín 

1506/1, Prostějov 

 
 

 

 

 
Získáte informace o našem zařízení a 
poskytovaných sociálních službách. 

 
Můžete se také těšit na výstavu výrobků 

našich klientů a ukázku vybraných 
aktivizačních činností. 

 

 

 
Těšíme se na Vaši návštěvu 

kolektiv pracovníků LIPKA, z. s. 

 

 
Srdečně Vás zveme v rámci celostátního XIII. Týdne sociálních služeb na 

 
 
 

 

   
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

 
Kdy:  6. 10. 2021 od 9:00 do 11:00 

 
Kde: Centrum denních služeb, Tetín 

1506/1, Prostějov 

 
 

 

 

 
Získáte informace o našem zařízení a 
poskytovaných sociálních službách. 

 
Můžete se také těšit na výstavu výrobků 

našich klientů a ukázku vybraných 
aktivizačních činností. 

 

 

 
Těšíme se na Vaši návštěvu 

kolektiv pracovníků LIPKA, z. s. 
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Město Prostějov se opět účast-
ní této zajímavé celorepublikové 
akce. Cílem akce je navrátit chůzi 
zpět do všedních dnů, motivovat 
lidi k pravidelnému pohybu a po-
moci městům vytvářet příjemná 
místa pro život. Speciálně se vý-
zva zaměřuje na ty, kdo potřebují 
motivaci nejvíce  – tedy na senio-
ry a lidi s vyšším BMI. Nejde o to 
denně ujít 10 000 kroků, ale chodit 
více než dosud a  hlavně pravidel-
ně. Každý si určuje, jaké jsou jeho 
možnosti a kde má své hranice.

Novinkou pro říjen  2021 bude 
individuální virtuální pouť po 

naší republice a  osobní fotopříběh 
s  účastnickým listem. Tato část 
není soutěžní, každý v  ní pracuje 
jen s  osobními cíli a  snaží se jich 
dosáhnout. Na virtuální trase 
přitom prochází Českou republikou 
a  dozvídá se více o  památkách, 
zajímavých místech i  přírodních 
krásách.

Neváhejte a přihlaste se! Soutěžíte 
tak za své město, svůj tým, ale hlav-
ně sami za sebe!

Veškeré informace k akci najdete 
na www.desettisickroku.cz

Registrace je možná pouze do 
5. 10. 2021 na stránkách akce! -red-

Říjnová výzva
10 000 kroků je tady!
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WINDMÖLLER & HÖLSCHER Machinery
 pokračuje v růstu, investuje do nových 

výrobních hal a stále přijímá nové zaměstnance 

 Stavebnictví se potýká 
s vlnou zdražování a zejmé-
na ceny stavebních materiálů 
skokově vzrostly. Neodradila 
vás tato situace od výstavby 
a rozšiřování firmy?   

„Stabilita a výborná schop-
nost naší společnosti překo-
návat krize se osvědčila jak 
v  období pandemie korona-
viru, tak i v minulých krizích, 
které měly různé příčiny. Vždy 
jsme stavěli na dlouhodobých 
cílech. Rostoucí ceny staveb-
ních materiálů nás netěší, ale 
není to důvodem k  váhání 
nad plánovanými investice-
mi. Díky našemu unikátnímu 
a širokému portfoliu produk-
tů a  prvotřídnímu servisu si 
nejen udržujeme dlouholeté 
a  věrné zákazníky po celém 
světě, ale stále přicházejí noví 
a poptávka po našich strojích 
roste. Máme za sebou také 

silnou mateřskou společnost, 
která stála u zrodu prostějov-
ského závodu a je klíčová pro 
další růst. Co ale především 
vytváří stabilní firmu, jsou 
naši zaměstnanci. Spolu s vý-
stavbou pokračujeme v nábo-
ru nových zaměstnanců a vě-
nujeme pozornost také těm 
stávajícím.“ 
 Jak se vám daří v  ná-

boru nových zaměstnanců 
a  jaké jsou vaše potřeby 
v této oblasti?

„V  letošním roce jsme se 
rozrostli o téměř sto nových 
zaměstnanců. V příštím roce 
počítáme, že se rozrosteme 
o dalších sto spolupracovní-
ků. Hledáme nové spolupra-
covnice a  spolupracovníky 
na pozice strojních i  elektro 
inženýrů do konstrukce, od-
borníky do nákupu, procesní 
inženýry, kvalitáře, servisní 

techniky, strojní zámečníky, 
elektrotechniky a  skladníky. 
Pro růst považujeme za dů-
ležité udržet si i  naše stáva-
jící zaměstnance. Mimo jiné 
jsme v letošním roce zavedli 
nový benefit – sick days na 
podporu očkování zaměst-
nanců proti covidu-19. Tento 
benefit budeme poskytovat 

i  v  následujících letech, ale 
již bez podmínky očkování. 
Stávající i  noví zaměstnanci 
budou zapojováni také do 
rozvojových vzdělávacích 
programů, které budeme 
realizovat v  následujících 
měsících. A  samozřejmě je 
důležitá i konkurenceschop-
ná mzda.

Všichni, které naše spo-
lečnost zaujala, mohou přijít 
na exkurzi, jež se koná každé 
úterý od 15 hodin. Nemusí-
te se nikde hlásit, prostě se 
přijďte podívat. Těšíme se na 
vás!“ 

Děkujeme za rozhovor 
a přejeme vám i firmě hodně 
úspěchů.  (pr)

V  areálu prostějovské společnosti  
WINDMÖLLER & HÖLSCHER Machinery se 
začnou stavět dvě nové výrobní haly, ve 
kterých by se mělo začít montovat už v létě 
příštího roku. Plochy firmy se rozrostou cel-
kem o 7 990 m2. Společně s halami buduje 
firma také nové pracovní týmy a  rozšiřuje 
řady zaměstnanců. O plánech firmy a sou-
časných výzvách jsme si povídali s jednate-
lem Lukasem Musiolem.  
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Dne 15.  10.  2019 jsem na 
jednání Zastupitelstva předne-
sl návrh, aby město Prostějov 
připomnělo svého nejslavněj-
šího rodáka Otto Wichterleho 
pomníkem nebo aby po něm 
pojmenovalo například park. 
V Prostějovských radničních lis-
tech z 31. 10. 2019 jsem si postes-
kl: „Kdyby se takový člověk naro-
dil v jiném městě, pojmenovali by 
po něm školu, park či náměstí.“

Jsem velmi rád, že rada měs-
ta můj návrh vyslyšela a Reálné 
gymnázium a  základní škola 
města Prostějova ponese od 
září  2021 jméno tohoto vý-
značného prostějovského vy-
nálezce.  T. P.

Slibovaná mlžítka na prostě-
jovském náměstí ještě nezačala 
mlžit a horké léto pomalu končí. 
Po období dovolených nás opět 
doběhnou starosti všedního 
dne. Přeji vám, abyste přechod 
z dovolenkového režimu zvládli 
co nejlépe. Jako zastupitel jsem 
si však předsevzal, že vás budu 
nabádat k tomu, abyste se zabý-
vali též věcmi veřejnými, možná 
méně viditelnými, nikoli však 
méně důležitými.

Poslední dobou rezonu-
je Prostějovem záměr stavby 
dopravního terminálu Újezd. 
O  tom, že se má na Újezdě 
budovat dopravní terminál, 
většina zastupitelů nevěděla 

do doby, než se začal v  téměř 
hotové podobě diskutovat na 
dopravní komisi rady. Záměr 
byl prezentován jako polotovar, 
který může doznat změn. Zcela 
nepochopitelné pro mě je, že 
město chce na Újezd „přemístit“ 
parkovací místa z plochy býva-
lé sodovkárny (naproti KaSC) 
a  tuto plochu prodat. Přitom 
je právě plocha u  Kulturního 
a  společenského centra pro 
město daleko cennější.

Přes mé mnohé urgence, 
kdy jsem láteřil nad tím, že 
mimo pár vyvolených nemá 
prostějovské zastupitelstvo 
absolutně „šajn“, co se děje ve 
VaKu Prostějov, byl po více než 

roce do veřejné Sbírky listin 
zaslán zápis z  valné hromady 
VaK ze dne 1.  6.  2020. Zápis 
obsahuje mnohé zajímavé pa-
sáže. Dozvíte se z něj, že ředitel 
společnosti Ing. Pavel Řepka uve-
dl, že podle zpracované studie na 
ČOV Prostějov bude nutné inves-
tovat až 550 mil. Kč. Dále musí 
společnost počítat v  souvislosti 
s poklesem spodních vod s nema-
lými náklady na odstranění zne-
čištění zemědělské půdy pesticidy 
a dalšími látkami, které by moh-
ly významně ohrozit kvalitu 
zdrojů pitné vody, což se v někte-
rých lokalitách již děje. V zápisu 
také stojí, že 13 procent vody se 
ztratí kvůli zastaralé vodohos-

podářské infrastruktuře. Toto 
jsou rok staré informace. Město 
zastupuje na valných hroma-
dách člen rady města PaedDr. 
Krchňavý. Bohužel, zastupitelé 
nemají z valných hromad žád-
nou zpětnou vazbu, i když před-
seda představenstva společnosti 
VaK Bc.  Sklenka je současně 
radní města. Něco by se s  tím 
mělo udělat. Co říkáte?

Z  důvodu nedostatku mís-
ta se na tomto místě nemohu 
rozepisovat o  všech detailech. 
Najdete je ale na mém FB 
Petr Ošťádal zastupitel a  webu  
www.petrostadal.cz. P. O.

 (Tento příspěvek byl zaslán
 redakční radě 11. 8. 2021)

(Prostějov 11.  8.  2021) 
Prázdniny jsou v plném prou-
du, pandemie v Česku se zatím 
drží v pozadí a nedávno skon-
čila olympiáda v  Tokiu 2020. 
V  červencovém článku, který 
v  červencových Radničkách 
samozřejmě nevyšel, jsem se 
vrátil k několika bodům jednání 
červnového zastupitelstva. Tak 
jen krátká informace o rozběhu 
Servisní společnosti odpady Olo-
mouckého kraje,  a.  s., kde jsem 
místopředsedou představenstva. 
23.  7. proběhlo první pracovní 
jednání, na němž byly stanoveny 
úvodní úkoly, plán jednání před-
stavenstva. Bude nutné zpracovat 
základní provozní dokumenty 

a hlavně vytyčit vizi budoucnosti 
zpracování odpadu v obcích Olo-
mouckého kraje. Věřím, že se po-
daří táhnout za jeden provaz a že 
po roce 2030 budeme připraveni.

Při sledování olympijských 
her jsem si znovu uvědomil, že 
je potřeba posunout a zkvalitnit 
sportovní paradigma v naší zemi. 
Hodně se v souvislosti s tokijskou 
olympiádou hovoří o příkladech. 
Děti se zajímají o  zlaté, stříbrné 
a  bronzové sporty. Obchodníci 
hlásí zvýšené zájmy o  příslušné 
vybavení atd. To je hezké. Jsme 
však připraveni na zajištění kva-
litní a všestranné přípravy hlavně 
dětí? Zbláznění se do jednoho 
sportu na základě široce rozevře-

ných očí z úspěchu ikon je dobré, 
ale nestačí. Všiml jsem si, že na 
olympiádě soutěžili sportovci 
i 30+. I nad tím bychom se měli 
zamyslet. Olympiáda mi přinesla 
hodně podnětů k úvahám i otáz-
kám. Jednou z nich je proč v Pro-
stějově stále čekáme na sportovní 
areál, který by umožnil právě 
všestrannou přípravu našich dětí. 
Nejde jen o bazén, ale i o atletický 
areál, prostory pro menší sporty. 
Vše na jednom místě. Co takoví 
atleti ze školy Jana Železného asi 
u olympiády prožívali, když viděli 
propastný rozdíl svých tréninko-
vých možností s tím, kde se rodí 
velké výkony? Studie na bazén je 
v  šuplíku. Ohromné možnosti, 

které bychom takto komplexním 
projektem získali, mám neustále 
před očima. Při vzpomínce na 
olympijské soutěže tím nalé-
havěji. A  tak mi připadají ty 3 
uplynulé roky jako promarněný 
čas. Přitom v listopadu minulé-
ho roku vyhlásila NSA dotační 
výzvy, kde bylo možné získat až 
300 milionů. Prostějov se toho 
nějak neúčastní. To je škoda. 
Snad se po olympiádě otevřou 
oči i  těm, kteří strkají kvalitní 
studie do šuplíků a  na výzvy 
k získání potřebných financí ani 
nereagují.

Do zvolna se blížícího škol-
ního roku přeji dětem, rodičům 
i  učitelům a  dalším pracovní-

kům, kteří si v posledním roce 
a půl prožili své, aby byly školy, 
kroužky i  sportoviště otevřené. 
Věřím, že to je možné, bude to 
vyžadovat odpovědné jednání, 
ohleduplnost a jistě i sebezapře-
ní. Sebelepší nařízení toho moc 
nespraví. Děkuji všem, kteří se 
nechali očkovat ať již ve velmi 
dobře pracujícím centru v Pro-
stějově, nebo jinde. Velký dík 
patří pracovníkům a dobrovol-
níkům v  prostějovském očko-
vacím centru za jejich obětavost. 
Vybízím ty, kteří ještě váhají, čas 
běží. Aleš Matyášek, TOP 09,

zastupitelský klub Na rovinu! 
(Piráti, TOP 09, 

Starostové, Zelení)

Vzpomínky na olympiádu

Tomáš Peka a Petr Ošťádal, Starostové a nezávislí,
zastupitelský klub Na rovinu!:

ÚDOLÍM BYSTŘICE
středa 6. 10.

Vycházka nejen pro seniory 
povede tentokrát naučnou stez-
kou Údolím Bystřice. Zastaví-
me se na zajímavých místech 
(přírodní památka Kamenné 
proudy, skalní útvar Malý Rab-
štýn, břidlicové lomy, meandry 
řeky Bystřice). V podzimní at-
mosféře si užijeme nekonečné 
bukové lesy a drobné stavební 
památky. Vycházku ukončí-
me v Hrubé Vodě (délka trasy 
13 km), v  případě špatného 
počasí už v Jívové (délka trasy 
6 km). Ráno sraz na hl. nádraží 
v 8:20, společný odjezd vlakem 
do Domašova nad Bystřicí. 
Návrat do Prostějova mezi 
15. a 16. hodinou.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
úterý 12. 10. , od 14 do 18 hod.

Pro zájemce z  řad veřejnosti 
pořádáme den otevřených dve-
ří v  nové budově Ekocentra Iris. 
Kdykoliv mezi 14. a  18. hod. si 
můžete prohlédnout naše nové 
prostory a  seznámit se se všemi 
prvky modrozelené infrastruktury.

BUČINA U SUCHÉ LOUKY
středa 13. 10.

Vycházka nejen pro seniory 
povede z  Malého Hradiska do 
Lipové kolem přírodní rezervace 
Bučina u  Suché louky. Cestou 
budeme procházet krásně zbar-
venými bukovými lesy, mineme 
i  několik studánek. Ráno spo-
lečný odjezd autobusem 8:15 
do Malého Hradiska (st. č. 11). 

Návrat z Lipové do 12:30. Délka 
trasy 5-6 km.

ZA STUDÁNKAMI
NAD PTENÍM
středa 20. 10.

Vycházka nejen pro seniory 
povede do lesů mezi Sečí a Pte-
ním. Projdeme kolem několika 
studánek a  vycházku zakončí-
me návštěvou nově vybudované 
naučné stezky Světluška u Ptení. 
Ráno společný odjezd z aut. ná-
draží do zastávky Seč v 7:55 (st. 
č. 10). Návrat autobusem ze Ptení 
do 13:30. Délka trasy 7-8 km.

DEN STROMŮ
sobota 23. 10. , od 9 do 12 hod.

V rámci celosvětové akce Den 
stromů proběhnou na nám. 

TGM aktivity pro všechny věko-
vé skupiny. Informace pro dospě-
lé, výstava o stromech, hravé, vý-
tvarné a naučné aktivity pro děti.

TECHNICKÁ PAMÁTKA 
SIFON

středa 27. 10.
Vycházka pro seniory a další 

zájemce k  unikátní technické 
památce Uhřičický sifon, vybu-
dované kvůli překřížení dvou 
vodních toků. Uvidíme také be-
tonový akvadukt Vantroky a na-
jdeme ústí říčky Romže (Valové) 
do Moravy. Podél řeky Moravy 
se vydáme do nedalekého Ko-
jetína. Ráno společný odjezd 
v 9:15 autobusem do Uhřičic (st. 
č. 2). Návrat z Kojetína do 13:30. 
Délka trasy asi 5 km.

DEN PRO PŘÍRODU: SÁZENÍ
STROMŮ NA KOSÍŘI

čtvrtek 28. 10. (státní svátek)
Den pro přírodu, kdy vysadí-

me v  sadu u  přírodní památky 
Vápenice sazenice třešní. Ráno 
sraz na nádraží v Kapli u Čele-
chovic v 8:30 (vhodný vlak jede 
z Prostějova hl. n. v 8:02, nastu-
pujte do posledního vagónu). 
Z Kaple se společně vydáme krát-
kou procházkou na Vápenici, kde 
vysadíme asi 20 třešní. Pro účast-
níky sázení bude připraveno opé-
kání na ohýnku a  pamětní list. 
Návrat do Prostějova do 14 hod.

 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 říjen 2021 tyto akce:
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NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ JAZYKOVKA PRO DĚTI V ČR DLE VÝSLEDKŮ

MEZINÁRODNÍCH ZKOUŠEK CAMBRIDGE UNIVERSITY!

CAMBRIDGE EXAMS CENTRE

S ANGLIČTINOU DO SVĚTAS ANGLIČTINOU DO SVĚTA

Kompletní statistiky + mezinárodní srovnání naleznete na www.big-ben.cz.

ZÁPIS 2021/2022 PRÁVĚ PROBÍHÁ:ZÁPIS 2021/2022 PRÁVĚ PROBÍHÁ:

PROSTĚJOVSKÝ BIG BEN V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ > ZKOUŠKA CAMBRIDGE KET 2020

>>> Výsledky našich studentů u jazykových zkoušek Cambridge >>>
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Rok a  půl distanční vý-
uky se na některých dětech 
podepsal více, na někte-
rých méně. Stát, města, 
školy i neziskové organiza-
ce řeší, jak pomoci dětem, 
pro které měla distanční 
výuka fatální dopady. Pro-
stějovská radnice se roz-
hodla, že nic dělat nebude. 
Analýzy nepotřebuje, sta-
čilo se zeptat spřátelených 
ředitelů škol.

České děti byly v době ko-
ronaviru ve škole nejméně 
v Evropě, protože distanční 
výuka u  nás trvala nejdéle. 
Problémů, které z  toho pro 
vyrůstající generaci školáků 
a  studentů plynou, je celá 
řada, zabývají se tím věd-
ci, učitelé, politici i  minis-
terští úředníci; a  vzhledem 
k tomu, kolik rodičů se mu-
selo do vý uky svých potom-
ků zapojit, není to neznámé 
téma ani pro většinu z nás. 
Kvalita výuky přitom byla 
kolísavá, a ani prostějovské 
školy v tomto ohledu nema-
jí zcela čisté svědomí.

To se vyřeší v rodině? 
Ne, naopak

Významným, ale možná 
pro rodiče ne zcela viditelným 
problémem je další prohlu-
bování rozdílů mezi dětmi. 
Chytřejší a  motivovanější 
děti zvládly distanční výuku 
dobře, zatímco ti, kteří měli 
s  chápáním probírané látky 
problém už ve škole, se ještě 
zhoršili. Kdo měl motivované 
rodiče, kteří mají čas, energii 
a kulturní kapitál na to, aby se 
výuce svých dětí věnovali, byl 
bez problémů. Ti, co takové 
štěstí nemají, začali ještě více 
zaostávat za svými vrstevníky. 
Co s tím?

Tyto problémy se nevyřeší 
v rodině, jak si možná někdo 
myslí; naopak: právě roz-
dílným rodinným zázemím 
vznikají. Vyžadují systémo-
vá řešení od státu, škol, ale 
i  územních samospráv, tedy 
obcí a krajů. Města a obce mají 
ve vzdělávání zásadní roli, jsou 
zřizovateli mateřských a  zá-
kladních škol, vybírají ředitele 
škol, mají ze zákona povinnost 

zajišťovat podmínky pro plně-
ní povinné školní docházky 
dětí s místem trvalého pobytu 
na jejich území. Přesto mají 
někteří komunální politici 
pocit, že se jich fungování škol 
vlastně ani netýká.

Analýzy ani dotazníky 
nebyly potřeba

V  celé republice se v  sou-
časnosti konají takzvané do-
učovací kempy. Stát na ně 
vynaložil nemalé prostředky 
s cílem, aby se alespoň částeč-
ně vyrovnaly rozdíly mezi dět-
mi, které v důsledku distanční 
výuky nastaly, a  k  podpoře 
duševního zdraví dětí (které 
bylo poslední dva roky dost 
zkoušeno).

Statutární město Prostějov 
se k projektu nepřipojilo. Když 
se problematika distanční vý-
uky řešila na městské komisi 
pro školství (kde téma otevřely 
nominantky opozičního sdru-
žení Na rovinu), vládnoucí 
politici se dle veřejného zá-
pisu příliš nechtěli o  tématu 
bavit, že prý je to věc ředitelů 

škol. Podle náměstka primá-
tora Jana Krchňavého (hnutí 
Pévéčko) Prostějov zvládl di-
stanční výuku bez problémů. 
Na dotaz, zda město má ana-
lýzu, jak distanční výuka na 
městských školách fungovala, 
odpověděl, že nemá, že on 
informace čerpá z  vyjádření 
ředitelů škol!

Takový postup vedení 
města mi připadá neuvěři-
telný! Místo aby se udělal 
dotazník a  zjistilo se, co si 
myslí tisíce rodičů, případně 
co si myslí žáci (žáci druhé-
ho stupně základní školy své 
názory jistě formulovat umí), 
co si myslí učitelé (Jakou 
podporu by od vedení ško-
ly a  od města potřebovali? 
Měli dostatečný software?), 
si vedení Prostějova vystačí 
s  tím, že podle ředitelů škol 
bylo vše v pořádku. Co měli 
ti ředitelé škol, dosazeni 
radničními politiky, asi tak 
říct? Přiznat, že to u nich na 
škole nefunguje? Mají vůbec 
ředitelé škol (z  nichž někte-
ré sídlí v několika budovách 
a nefungují jako jeden celek) 

představu o tom, jak funguje 
výuka ve třídách, jak komu 
distanční výuka jde, kolik 
dětí zaostává? Těžko. Přesto 
se s  jejich názorem radnice 
spokojila jako s tím jediným, 
co ji v souvislosti s distanční 
výukou prostějovských zá-
kladních škol zajímalo.

Ptát se na kvalitu škol je-
jich ředitelů je tak absurdní 
samo o  sobě, že se k  tomu 
těžko hledá vhodná parale-
la: budou se příště radní na 
kvalitu práce technických 
služeb ptát pracovníků tech-
nických služeb? A  co sta-
vební firmy dělající zakázky 
pro město, také kvalitu díla 
budou posuzovat jejich ře-
ditelé?

Pro prostějovskou vlád-
noucí sestavu je tento způsob 
rozhodování typický. Bez dat, 
bez analýz, bez oponentních 
názorů, prostě se stačí zeptat 
party kamarádů, co si o  tom 
myslí. Přitom zde jde o vzdě-
lávání budoucích generací, 
věc výsostného veřejného zá-
jmu! Hana Naiclerová,

 zastupitelka

Prostějov nechal své žáky na holičkách, vzdělávání radnice neřeší

Možná ve své politické 
nai vitě jsem si nedovedl 
představit, že během vo-
lebního období budu mu-
set reagovat na invektivy 
a  nepravdy, dokonce na lži. 
Zvláště když jde o  reakci 
na článek paní zastupitelky 
v době, kdy bychom měli být 
všichni takříkajíc na jedné 
lodi a  pomáhat naše pora-
něné školství dávat dohro-
mady. Tam bych očekával 
určitě více argumentů, ná-
padů a  relevantních údajů. 
Článek o  tom, jak radnice 
„nepomohla“ školám při di-
stanční výuce, je oněch při-
nejmenším „nepravd“ plný.

Prostějovská radnice jistě 
udělala dost. A  nepotřebo-
vala na to analýzu. Budu-
-li hovořit za sebe, šetření 
zřizovatele na školách, která 
opakovaně zjišťovala úroveň 
distanční výuky, se opírala 
o  zprávy ředitelů škol. Paní 
zastupitelka používá v  textu 
pojem „spřátelení ředite-
lé škol“ a  také ředitele škol 
nazývá „partou kamarádů“. 
Tady bych rád připomněl, 
že konkurzy na ředitele škol 
jsou realizovány podle jasné 
legislativy a nějaká „pirátská“ 
řešení výběru kamarádů zde 
nejsou možná. Ano, všem 

ředitelům škol zřizovaných 
městem důvěřuji a  jejich 
zprávy jsem s nimi konzulto-
val a rozebíral potřeby a cesty 
řešení. A jsem přesvědčen, že 
vyjádřením paní zastupitel-
ky, že „ani prostějovské školy 
v  tomto ohledu nemají čisté 
svědomí,“ minimálně uráží 
všechny učitele, kteří v  úpl-
ně nových neznámých pod-
mínkách zajišťovali distanční 
výuku. A že jsme každý z nás 
v té zvláštní a neznámé době 
udělali něco, co bychom už 
teď řešili jinak, to je naprosto 
přirozené. Jsme jenom lidé, 
smrtelníci. Teď se ve společ-
nosti stále více ukazují křičící 
hrdinové, kteří umí všechno 
nejlépe a  jen a  jen kritizují. 
I ve školách se učitelé i vede-
ní museli učit tomu novému. 
Rodiče se museli zadaptovat 
na jiný rytmus a  vedle své 
role vychovatele a  živitele 
rodin usměrňovali a kontro-
lovali vzdělávání dětí. Těm 
všem patří obrovská poklo-
na.

V  textu rozhodně nesou-
hlasím s  tvrzení, že města 
a obce mají ve vzdělávání zá-
sadní roli.

Podle Školského zákona 
„Obec je povinna zajistit pod-
mínky pro plnění povinné 

školní docházky.“ Chce snad 
paní zastupitelka tvrdit, že 
během distanční výuky zřizo-
vatel nezajišťoval podmínky 
pro výuku?

Na základní a  mateřské 
školy zřizovatel v  několika 
etapách dodával dezinfekci 
a  ochranné pomůcky. Vždy 
po zjištění potřeb škol. Zá-
kladní školy využily finanční 
pomoci od státu, kde byly 
prostředky stanoveny nor-
mativně a  byly účelově vá-
zány na mobilní přenosná 
zařízení a  nákup softwaru. 
Magistrát byl v tomto obdo-
bí s  vedením škol v  úzkém 
kontaktu a  dostával pravi-
delný monitoring o průběhu 
distanční výuky od vedení 
škol. Protože finance od stá-
tu nepokryly všechny po-
třeby škol, zřizovatel nabídl 
finanční pomoc na dokrytí 
jejich potřeb pro výuku na 
dálku. Ředitelé si sami ur-
čili, na co finance použijí 
v rámci zkvalitnění distanční 
výuky. Některé školy posi-
lovaly wifi sítě, pořizovaly 
webkamery, grafické tablety, 
zakoupily licence, notebooky 
a  další vybavení pro online 
výuku. Celková výše po-
skytnutých finančních pro-
středků od zřizovatele činila 

1 750 000 Kč. To je výrazná 
pomoc města. Ukazuje to, že 
fungování škol zřizovatel od-
povědně řeší.

Kritika nepřipojení měs-
ta k  projektu „doučovacích 
kempů“ má jednoduchou 
odpověď, kterou si paní za-
stupitelka měla ověřit před 
napsáním článku.

Statutární město Prostějov 
se nemůže připojit k  výzvě 
LETNÍ KEMPY 2021 finan-
covaných z  nemalých pro-
středků státního rozpočtu, 
protože není oprávněným 
žadatelem. Vše je dohleda-
telné na odkaze https://www.
msmt.cz/mladez/vyzva-letni-
-kempy-2021.

Jenom na dokreslení je 
třeba uvést, že byla snaha ze 
strany Sportcentra doučova-
cí kempy zorganizovat, ale 
nenašli se v době prázdnin 
odborníci, kteří by na kem-
pech učili. V současnosti 
mají všechny školy dostatek 
finančních prostředků na 
doučování jednak z dotace 
z MŠMT, která přišla nyní do 
škol v závislosti na velikosti 
školy a vcelku velké finance 
na doučování z tzv. šablon. 
Čerpání těchto prostředků si 
modeluje každá škola podle 
svých konkrétních potřeb.

Paní zastupitelka navrhuje 
v textu dotazník pro rodiče. 
Každá škola komunikovala 
s rodiči především prostřed-
nictvím třídních učitelů. Na 
některých školách pak přímo 
formou dotazníku. Nevím, zda 
měla paní zastupitelka předsta-
vu o tom, jak by město se svým 
dotazníkem směrem k rodičům 
naložilo. Jakých konkrétních 
kompetencí ke kvalitě výuky 
daných platnou legislativou by 
mělo město využít? Zřizovatel 
nemá oprávnění kontrolovat 
a hodnotit průběh výuky. To je 
úkol České školní inspekce.

Článek paní zastupitelky 
je čistě účelový, zavádějící, 
a někdy i urážlivý. Vychází 
z neznalosti problematiky 
kompetencí zřizovatele vůči 
zřizovaným školám a z velké 
potřeby zviditelnit se.

Jsem přesvědčen, a setkání 
s řediteli škol a jejich zprávy 
tomu napovídají, že se město 
jako zřizovatel škol zhostilo 
úkolů a výzev v době covido-
vé velmi dobře. A že nemáme 
co vylepšovat? To určitě pro 
každého z nás neplatí. Děkuji 
všem ve školách a rodičům, 
kteří to vydrželi. A věřím že 
už BUDE normálně.

 PaedDr. Jan Krchňavý,
 náměstek primátora

Jak to bylo s distanční výukou a podporou města doopravdy
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Když vybalíte novou televizi, 
pizzu, párky… kam odložíte 
(vhodíte) obal? A  je to zadar-
mo? Co je v  té částce 600 Kč 
za odpady na osobu a rok a co 
není? A když se odpad nevleze 
do popelnice, kam s tím?

Separace, svoz a  likvidace 
odpadu od občanů odčerpávají 
městům a obcím nemalé finanč-
ní prostředky. Stejné je to v Pros-
tějově. Zhruba dvakrát tolik stojí 
odpady, než kolik se vybere od 
občanů. Za rok 2020 nás odpady 
(včetně provozu 2 sběrných dvo-
rů, svozu hnědých kontejnerů na 
bioodpad a barevných na tříděný 
odpad, včetně vysypávání košů 
ve městě a likvidace černých sklá-
dek) stály něco přes 50 milionů 
korun. Příjem za separovaný od-
pad byl naopak asi 7,8 milionu.

Systém separace, svozu a likvi-
dace odpadu v Prostějově zajišťu-
je FCC, a. s., převážně odvozem 
do spalovny SAKO Brno, a. s. Co 
si budeme povídat, přeprava od-
padu 60 km a jeho spálení moc 
ekonomické není. Ekologické 

taky ne, ale lepší, než to zahrabá-
vat do země.

Jsou zde určité snahy o koordi-
novaný postup v rámci Olomouc-
kého kraje, kdy třeba každý z nás 
se stal prostřednictvím 44 210 
akcií členem Servisní společnosti 
odpady Olomouckého kraje, a. s. 
Cílem by měla být minimalizace 
růstu objemu odpadu, objemu 
dopravy a objemu finančních ná-
kladů obcí a měst. Jsou zde určité 
snahy státu, ale poněkud vlažné.

Odpad jsou problém pře-
sahující jedno volební období 
a  musíme s  tím alespoň začít. 
Upozorňuji opakovaně, že není 
čas otálet a mrhat penězi na jiné, 
méně smyslné projekty, ale je po-
třeba zřídit okamžitě dotřiďovací 
linku (nejlépe za použití dotací) 
a snažit se snížit náklady na od-
padové hospodářství města.

Jednou z možností zpracová-
ní odpadu je například katalytic-
ká depolymerace čili chemický 
rozklad odpadu na suroviny. 
www.ervoeco.cz, kde návrat-
nost investic se počítá v  letech 
a  nemusí se jednat o  investici 
nezvládnutelnou.

Zbytek našich obalů a již ne-
potřebných věcí nadále může-
me vozit do (některé) spalovny, 
případně ještě nějaký ten rok na 
skládku do Němčic. Ale je to ško-
da a naši potomkové nás za náš 
přístup k  životnímu prostředí 
proklejí. Ing. Jan Navrátil,

 Změna pro Prostějov

A popelnici máte zaplacenou?

Asi každý z nás vnímá, jak 
se pomalu mění naše zvyky, 
jak se přizpůsobujeme době, 
trendům a jak se to promítá 
do našeho běžného života.

Za léta, která uplynula od 
roku 1989, se město a  cent-
rum zásadně mění. Jsou věci, 
které se pohnuly k  lepšímu, 
ale některé nás netěší, nebo 
přímo štvou. Jak jde čas, tak 
každá doba přináší vývoj a je 
nutné se přizpůsobit. Jsou ale 
momenty, které se řeší špat-
ně a  mnohdy řešení není. 
Prostějov není malé město, 
je to město, které je úspěšné 
jak obchodně, tak má záro-
veň dlouhodobě nízkou ne-
zaměstnanost. V  minulosti 
bylo i  hojně navštěvované 
turisty.

Dle mého názoru je nutné, 
tak jak jsem již dříve zmiňo-
val, město Prostějov syste-
maticky zatraktivňovat jak 
pro nás místní obyvatele, tak 
hlavně pro turisty. Je to běh 

na delší trať, ale je důležité se 
tomuto problému věnovat, 
protože s  problémem vylid-
ňování center měst a nabídky 
zajímavých míst je problém 
mnoha měst. Kulturní akce, 
které město pořádá, jsou 
skvělé a myslím, že je to rok 
od roku lepší. Prostějov by 
potřeboval nějaké turistické 
bonbonky.

Je mnoho variant, které 
se nabízí… atraktivní parky, 
sportoviště, malé venkovní 
scény, oddychové zóny, louč-
ky se sportovními aktivitami 
pro psy, muzeum oděvnictví 
nebo správně uchopit židov-
skou historii Prostějova, kte-
rá je bohatá. Prostějov si ale 
určitě zaslouží něco, co přilá-
ká turisty celoročně, je dobré 
o  tom skutečně diskutovat 
a  hledat varianty. S  kolegou 
zastupitelem Pavlem Do-
pitou za naše zastupitelské 
období vždy podporujeme 
projekty, které se týkají jak 
budování sportovních, od-
dychových míst, rozšiřování 
zeleně… tak i  budování in-
frastruktury.

Co je už delší dobu palčivé 
téma, je stav malých a  střed-
ních živností. V  době nej-
většího covidového omezení 
podnikání jsme podporovali 
odpuštění nájmu, finanční 
podporu nejen pro živnostní-
ky „ičaře“, ale i pro živnostníky, 

kteří podnikají na s. r. o. Během 
tohoto omezení mě kontakto-
vala spousta živnostníků, kteří 
si nevěděli rady, jak mají po-
stupovat a  na co vlastně mají 
nárok. Určitě nás za SPD těší, 
že jsme mohli pomoct v  tak 
komplikovaných časech. Ale je 
důležité se dívat dopředu.

Určitě je k  zamyšlení vy-
užití brownfieldů. Například 
využití jezdeckých kasáren, 
kde bychom rádi viděli nějaký 
multifunkční areál. Pokud se 
nezaměříme tímto směrem, 
tak do pár let budou na ná-
městí prázdné obchody, kte-
ré nikdo nebude chtít. Tento 
stav můžeme vidět už u  ně-
kterých našich zahraničních 
sousedů.

Máme nádherné náměstí, 
podle mě jedno z nejhezčích 
v  republice. Možná by byla 
zajímavá anketa, co by se 
v Prostějově mohlo postupně 
budovat pro lepší zítřky.

Já tuším, že se ozvou hlasy, 
že to nepůjde a že je to stav, 
který nelze zvrátit… já si to 
nemyslím. Bude to na dlou-
ho, ale já věřím, že když se 
dají hlavy dohromady, tak 
může vzniknout něco, co 
přiláká mnoho turistů. Tak 
jak se říká: nesmíme zoufat, 
musíme doufat a něco pro to 
udělat.

 Martin Křupka,
 zastupitel za SPD

Náš Prostějov

Participativní rozpočet 
umožňuje, aby se občané či 
členové komunity (veřejné, 
neveřejné instituce) zapojili do 
rozhodování o  rozvoji svého 
města. Radnice vymezí část 
peněz z  ročního rozpočtu, 
obyvatelé pak podávají návrhy, 
co by se za tyto peníze mělo ve 
městě v  následujícím roce vy-
lepšit. Při tvorbě těchto návrhů 
se obyvatelé za asistence města 
setkávají na lokálních či tema-
tických veřejných diskusích 
a  sousedských setkáních. Na 

nich diskutují o tom, co chtějí 
ve své obci změnit a jak. Společ-
né návrhy pak předkládají rad-
nici k posouzení z hlediska re-
alizovatelnosti. Vyvrcholením 
je všelidové hlasování o  tom, 
které návrhy obyvatel má měs-
to, obec realizovat.

Česky bychom mohli proces 
nazvat účastnickým rozpočtem. 
Jde tedy o  zapojení veřejnosti 
do procesu rozhodování skrze 
formování prioritních oblastí 
rozpočtu, tvorbu konkrétních 
projektů, jejich výběr, volbu a ná-

sledný monitoring. Participativní 
rozpočet může a věřím, že bude 
sloužit jako vhodné doplnění 
systému demokracie zastupitel-
ské.

Možná málo kdo ví, že partici-
pativní rozpočet vznikl v Brazílii 
ve městě Porto Aldore na přelo-
mu 80. a 90. let. Jednalo se tehdy 
o  částku zhruba 160 mil. USD 
a o rozhodování, co s ní, se účast-
nilo 20 tisíc občanů. Úspěch pro-
cesu v zapojení veřejnosti a pře-
směrování finančních zdrojů do 
méně rozvinutých oblastí města 
vedlo k celosvětovému rozšíření 
participativního rozpočtu. Bra-
zilské město bylo v  roce 1996 

oceněno na konferenci OSN 
Habit jako dobrá práce v oblasti 
městské správy. Jedním z důvo-
dů, proč k tomu došlo, bylo, že 
se k moci v rámci vedení města 
dostala strana Pactido dos Tra-
balhadores, mezi její hlavní pro-
gramy patřila tzv. inverze priorit 
a účast obyvatel v rozhodování.

V  Prostějově by se mělo 
jednat, jak na posledním zastu-
pitelstvu zaznělo, o částku 3 mi-
lionů korun. Pro začátek se mi 
jeví částka dostatečná. Jedním 
z  mých hesel je: „Není jedno-
duché nadchnout lidi pro spo-
lečnou věc.“ Co se líbí jednomu, 
nemusí vyhovovat druhému. 

Ale je dobře, ať lidé s rozumný-
mi a  reál nými návrhy přijdou. 
Někdy lamentujeme, že občan 
na různé ankety či dotazníky ne-
reaguje, a zde bude třeba, aby se 
opravdu účastnil. Na druhé stra-
ně by bylo chybou opomenout 
již dnes připravené projekty, kte-
ré z potřeb občanů vychází a kte-
ré z technických důvodů a někdy 
i finančních realizovány být ne-
mohly (např. nové chodníky ul. 
Trávnická a ul. Sokolská). Zpra-
covat návrhy občanů nebude 
úplně jednoduché, jejich vítězné 
návrhy umožní vedení města 
správné rozhodnutí vycházející 
z potřeb našich občanů.

Přejeme chytré a hlavně rea-
lizovatelné návrhy, pevné nervy 
a příjemné podzimní dny.

 Vaši zastupitelé 
KDU-ČSL 

MVDr. Zuzana 
Bartošová a předseda naše-

ho Klubu 
Ing. Petr Kousal

Co je to participativní rozpočet?
JAK TO FUNGUJE?

1. Chcete zlepšit místo, prostor, ve kterém 
žijete.

2. Máte nápad.

3. Podejte nám návrh a zapojte se!
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  Zajímavé finanční ohodnocení v závislosti na praxi 
a zkušenostech

  Perspektivní zaměstnání u zavedené společnosti
  Příspěvek na penzijní pojištění
  Příspěvek na závodní stravování
  5 týdnů dovolené
  13. a 14. plat
  Firemní akce

DT Mostárna, a. s., 
Dolní 100, Prostějov 797 11

přijme zaměstnance na HPP 
na následující pozice:

Kontakt: průvodní dopis s životopisem zašlete na e-mail – janeckova@dtmo.cz, 
případné dotazy – Janečková Ivana, telefon: 601 374 620, www.dtmo.cz

• referent obchodu
• referent nákupu
• konstruktér
• technolog

• zámečník
• svářeč kovů
• manipulační dělník
• lakýrník – aplikátor

PŘEDNÍ ČESKÝ VÝROBCE MOSTNÍCH OCELOVÝCH KONSTRUKCÍPŘEDNÍ ČESKÝ VÝROBCE MOSTNÍCH OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
A STAVEBNÍCH OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ PO CELÉM SVĚTĚA STAVEBNÍCH OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ PO CELÉM SVĚTĚ

Plný úvazek, nástup možný ihned 

Nabízíme pro všechny pracovní pozice:

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

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

před

Jednu šachtu Vám zkontrolujeme kamerou zadarmo. 

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

po

+420 601 153 200

www.plicedomu.cz
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Pobočky:          Baarova 1542/48,          Pražákova 1008/69,          tř. Svornosti 192/23
                          140 00 Praha                  639 00 Brno                       779 00 Olomouc
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Velké společnosti se při své cestě za úspěchem už dávno nesoustřeďují pouze na hospodářský výsledek. Čím 
dál tím důležitější je pro ně také odpovědný přístup k udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Příkladem 
takové firmy je i Kaufland. Ten ve svém sortimentu nabízí kvalitní a čerstvé produkty. Aktivně snižuje množství 
plastu, podporuje elektromobilitu a využívá inovativní ekologické technologie. V květnu navíc vydal historicky 
první Zprávu o udržitelnosti.

V Kauflandu Ví, že roZhodují činy 
Nahlédněte pod pokličku společensky odpovědné firmy 

Report je důležitým milníkem 
v činnosti obchodního 
řetězce. Jeho vydáním zvyšuje 
Kaufland transparentnost 
svých aktivit a na konkrétních 
příkladech představuje dosud 
přijatá opatření v oblasti 
odpovědného podnikání 
i klíčové ukazatele, které 
hodnotí, jak se mu vytyčené 
cíle daří naplňovat. Bližší 
informace o zprávě naleznete 
na www.rozhodujiciny.cz. 

udržitelný 
sortiment

  Více než 200 druhů 
čerstvého ovoce 
a zeleniny od 50 
vybraných lokálních 
dodavatelů

  Produkty privátní 
značky K-Jarmark jsou 
výhradně od českých 
výrobců

  Přes 800 produktů 
s certifikátem 
udržitelnosti (Bio, 
Fairtrade, GOTS, FSC)

  Jediný řetězec 
s vlastním masozávodem, 
díky kterému má 
Kaufland přehled 
o kvalitě a čerstvosti 
masa

  Široký sortiment 
produktů pro vegany, 
vegetariány či osoby 
s potravinovou 
intolerancí

Plasty 

  Žádné jednorázové 
plastové nákupní tašky, 
nádobí, brčka či vatové 
tyčinky 

  Přes 100 tun plastu 
ročně ušetřených 
změnou obalu v úseku 
Ovoce/zelenina

  9 tun plastu 
ušetřených odstraněním 
plastového víčka 
z jogurtů privátní značky 
K-Jarmark 

  V sortimentu nabízí 
nEKOnečný sáček 
a nEKOnečné víčko  
pro opakované použití

  Kosmetické a čistící 
výrobky privátních 
značek jsou bez 
mikroplastů

eKologie

  Zmodernizované 
a nové prodejny jsou 
vytápěny pouze 
odpadním teplem 
z chladících boxů

  Využití úsporného 
LED osvětlení, podpora 
elektromobility, inovativní 
ekologické technologie

  První prodejna 
v ČR se splachováním 
toalet dešťovou vodou 
a spořiče pitné vody 
na všech prodejnách

  100 % papíru, 
lepenkových krabic, 
skla či kovového 
odpadu je zpracováno 
na druhotnou surovinu

  Všechny budovy 
Kauflandu jsou 
certifikovány 
energetickým auditem 
dle ISO 50001

sPolečensKá 
odPoVědnost

  3 zachráněné lidské 
životy díky instalaci 
defibrilátorů na všechny 
prodejny

  27 000 000 Kč 
získaných od roku 2019 
ve Vánoční sbírce pro 
Světlušku

  Dlouhodobá podpora 
Ježíškových vnoučat, 
Centra Paraple, DEBRA 
ČR, Loono a dalších 
neziskových organizací

  Partnerství s Českým 
hokejem a generální 
partnerství Českého 
parahokeje

  Výstavba komunitních 
zahrad, hmyzích hotelů či 
workoutových hřišť

Rozhodují
činy.

Prostejov_203x305indd   1 06/05/21   15:54

21
09

23
31

19
0


