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Pv, Šafaříkova ul.. Prodej investičního projektu 
bytového domu se 6 byty o vel. 4x 3+kk a 2x 2+kk. Zast. 
plocha 199 m2, zahrada 270 m2. PENB – B.
 Cena: 21.000.000 Kč

Prostějov, ul. J. B. Pecky. Prodej novostavby bytu 3+kk 
v osobním vlastnictví, plocha 104 m2, přízemí, lodžie, 
orientace jiz, západ, sklep, garážové stání. PENB - B. 
  Cena: 5.599.000 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

Prostějov, ul. J. B. Pecky. Prodej novostavby bytu 3+kk 
v  osobním vlastnictví, plocha 96 m2, 2. patro, lodžie, 
orientace jih, západ, sklep, garážové stání. PENB - B.
 Cena: 5.599.000 Kč
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Více informací a životopisy  zasílat na ucetni@makovy.cz
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MARAKOU s.r.o. 
Západní 1/75, 796 04 Prostějov
tel: +420 775 715 011-012
mail: marakou@seznam.cz 

KOMPLEXNÍ PROTIPOŽÁRNÍ  SERVIS:
prodej a kontroly hasících přístrojů, hydrantů, ucpávek,

bezpečnostních tabulek, technických plynů a CO2,
výměna plnících patron CO2, jeřábnické

práce autojeřábem AD 28
 www.marakou.cz

nadměrné náklady, výkopové a zemní práce traktorbagrem
s pneumatickým kladivem, pásovým bagrem, smykovým
nakladačem, kontejnerová doprava, prodej a pronájem

lodních a skladových kontejnerů
www.rapastav.cz

RAPAStav s.r.o. , Západní 1/75, 796 04 Prostějov
tel: +420 775 715 011-012, mail: rapastav@seznam.cz 

AUTODOPRAVA A ZEMNÍ PRÁCE:
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Informace z města

Vážení občané,

dostává se vám do rukou mimořádné vydání 
Prostějovských radničních listů, které vychází 
v  polovině měsíce a  nikoliv na jeho přelomu. 
O  další vydání na měsíc listopad samozřejmě 
nepřijdete, najdete je ve schránce na konce října.

Máme za sebou slavnostní večer k  anketě 
Sportovec města Prostějova, tentokrát v netra-
dičním duchu. Řada potenciálních laureátů 
totiž loni nemohla naplno trénovat a závodit, 
proto jsme celou akci v Národním sportovním 
centru věnovali spíše představení zajímavých 
prostějovských klubů. Věřím, že příští rok už 
bude tato akce znovu naplno „soutěžní“.

Mimořádné svým významem bylo také se-
tkání s  manažerů a  podnikatelů s  vedením 
našeho města. Obdržel jsem na něm celostátní 
cenu, Zlatou Merkurovu medaili, za dlouho-
dobou spolupráci s podnikateli. Rozhodujícím 
impulsem bylo rozhodnutí vedení a rady města 
podpořit naše živnostníky v  době, kdy na ně 
dopadala vládní opatření proti pandemii. Dě-
kuji proto jak Hospodářské komoře ČR, který 
mi medaili udělila, tak i svým kolegům z měs-
ta, kteří řešili situace během covidu společně se 
mnou.

Rád bych vás na tomto místě pozval na vý-
stavu Jindřicha Štreita Ze tmy ke světlu, která 
je v těchto týdnech k vidění v prostorách měst-
ské galerie na zámku. Sám jsem si ji prohlédl za 
doprovodu autora ještě před otevřením a mu-
sím konstatovat, že Jindřich Štreit opět dostál 
své pověsti skvělého fotografa s  mimořádným 
citem. Protože v Prostějově nevystavuje často, 
určitě tuto příležitost nepromarněte.

Sloupek primátora 
Františka Jury

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

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

Prostějovské radniční listy

Cyklostezka Plumlov – Mostkovice otevřena!
Stavba byla  spolufinancována 

Evropskou unií a  realizována, 
mimo jiné, za podpory města 
Prostějova.

Hlavním cílem projektu byla 
stavba 1,8 kilometru dlouhé stez-
ky  pro chodce a  cyklisty  mezi 
Plumlovem a  Mostkovicemi 
podél silnice č. II/377, která ne-
disponovala vhodnými podmín-
kami pro pohyb cyklistů.  Nová 
cyklostezka  zlepšuje mobilitu 
a zvyšuje bezpečnost dopravy po-
dél frekventované silnice. Dochází 
tak  k  rozšíření sítě pro cyklodo-
pravu, cyklistům je tak umožněno 

bezpečně se napojit na další, již 
existující cyklistickou infrastruk-
turu (cyklostezky, smíšené stezky či 
cyklotrasy).

Ke slavnostnímu zakonče-
ní stavby došlo v  pátek 1. 10. 
2021 v Plumlově, v místě založení 
základního kamene stezky a v mís-
tě jejího vyústění poblíž hráze Pod-
hradského rybníka - viz fotografie. 

Slavnostního spuštění cyklo-
stezky do provozu se zúčastnili jak 
zástupci Olomouckého kraje, tak 
zástupci obcí regionu.

„Jsem moc rád, že se dobrá věc 
podařila a  cyklostezka je hotova. 

Město Prostějov stavbu finančně 
podpořilo částkou jeden milion 
korun a já jsem potěšen, že finan-
ce vzniku této stezky kolem pře-
hrady pomohly,“ usmíval se pri-
mátor Prostějova František Jura, 
který se slavnostního zahájení 
zúčastnil s celým vedením města. 
Jeho slova doplnila náměstkyně 
Alena Rašková:

„Všechno vyšlo na jedničku. Jde 
o krásnou krajinu a lokalitu, která 
vyloženě láká k procházkám. Stez-
ka sem dokonale zapadá a  já vě-
řím, že bude využívána celý rok.“
 -kaa-
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Informace z města

19. 10. - blok 50 

Zahradní, Luční, K Rybníku, Ovocná, 
Průchodní, Slunečná, Jabloňová (Luční – 
kruhový objezd Albert), Vřesová, Třešňová

21. 10. - blok 51 
Česká, Šlikova, Krátká, Rostisla-

vova, Mánesova, Máchova, Riegrova, 
Brandlova, Jungmannova (Česká - 
Šmeralova), Mlýnská, Mlýnská – par-
koviště, Kolářovy sady

26. 10. - blok 52 
Čechovická, Lipová, 5. května 

(Čechovická - Družební), Javorová 

(Žitná - 5. května), Ječná, Na Blatech 
(Čechovická - Družební), V  Zahra-
dách, Růžová, Jasanová, Ovesná, Kaš-
tanová (pouze ruční úklid), Habrová, 
Vrbová

27. 10. - blok 53 
Na Blatech (Družební - Domamy-

slická), 5. května (Družební - Do-
mamyslická), Borová, Žitná, Žitná 
cyklostezka, Družební, Karafiáto-
va, Šípková, Šeříková, Jasmínová, 
V Loučkách, Na Splávku, Za Humny, 
Pod Vinohrádkem, Domamyslice - 
u  kapličky, Ořechová, Akátová, Lís-
ková, Olšová, Domamyslická komu-
nikace SSOK vč. kruhového objezdu

Blokové čištění říjen 2021

Informace o možnosti 
vyhradit si trvalé parkovací 

místo v centru města
Finanční odbor Magis-

trátu města Prostějova in-
formuje občany o možnosti 
vyhradit si trvalé parkovací 
místo v centru města, kon-
krétně na ulici Knihařská, 
na Skálově náměstí, 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 
poplatek ve výši 1 000 Kč). 

V návaznosti na toto povole-
ní je nutné provést ohlášení 
k  místnímu poplatku na 
Finančním odboru MMPv 
(vyplněním formuláře 
k  ohlášení užívání veřejné-
ho prostranství) a  současně 
uhradit i  místní poplatek za 
trvalé vyhrazené parkovací 
místo. Sazba místního po-
platku 10  000 Kč/vozidlo/
rok. Po zaplacení místního 
poplatku vydá Finanční od-
bor MMPv parkovací kartu, 
kterou je zaparkované vozi-
dlo označeno. -fo-

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 
vyměnit za nové ekologické 
zdroje vytápění. Vlastníci 
nemovitostí mohou na je-
jich pořízení využít dotaci 
z  programu  „Nová zelená 
úsporám“. Pro ty, kteří ne-
budou mít na výměnu do-
statek financí z důvodu niž-
ších příjmů, Ministerstvo 
životního prostředí připra-
vilo štědrou podporu z EU 
fondů.

Dotace pro 
domácnosti 

s nižšími příjmy

Pro domácnosti s nižším 
příjmem, jako jsou třeba 
samoživitelé nebo senioři, 
je alokována částka 5,5 mld. 
Kč, což představuje přibliž-
ně 50 000 vyměněných kot-
lů. Dotace bude v  tomto 
případě 95 % způsobilých 

výdajů. Příjem žádostí 
bude probíhat přes kraj-
ské úřady od začátku roku 
2022. 

Krajský úřad Olomouc-
kého kraje, oddělení admi-
nistrace kotlíkových dotací, 
budova Regionálního cen-
tra Olomouc (RCO), Jere-
menkova 40b, 779 00 Olo-
mouc, 6. patro, kanceláře č. 
620, 621, 623 a 624. Obecná 
e-mailová adresa ke kotlí-
kovým dotacím  kotlikove-
dotace@olkraj.cz

Kritériem pro určení, 
kdo může využít dotaci pro 
domácnosti s  nižším pří-
jmem, je výše průměrného 
čistého příjmu na člena do-
mácnosti, která v roce 2020 
nepřesáhla 170  900  Kč, 
tj. 14 242 Kč čistého příjmu 
na osobu měsíčně.

Dotace pro ostatní 
domácnosti

Nová zelená úsporám 
rozdělí 8,5 mld. Kč na 
výměnu zhruba 100 000 
kotlů. Žádosti bude mož-

né zasílat od podzimu 
2021 přes www.novaze-
lenausporam.cz. Dotace 
bude činit až 50 % způso-
bilých výdajů.

Za způsobilé jsou pova-
žovány výměny kotlů rea-
lizované 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 vý-
měnu.

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

Se svými dotazy se může-
te obracet i na zelenou lin-
ku 800 260 500.

K  obecným dotazům 
můžete využít informační  
e-mail: kotliky@sfzp.cz

Vytvořil: 
Orgán ochrany ovzduší 

Magistrátu 
města Prostějova, 

2021

Podzimní úklid města 
proběhne v Prostějově stej-
ně jako obvykle v  měsíci 
říjnu. Bude zahájen v úterý 
dne 4. 10. 2021. Počínaje 
tímto dnem budou po městě 
rozmisťovány velkoobjemo-
vé kontejnery v  termínech 
níže uvedeného seznamu. 
Stejně jako každý rok se bude 
odpad třídit na velkoobje-
mový. Jedná se o odpad z do-
mácností, který je rozměrný 
a není možno ho umístit do 
popelnic (např. koberce, li-
nolea, starý nábytek) a  bio-
logický (odpad ze zahrad). 
Kontejnery budou na místě 
vždy v  určený den od 15.00 

hod. do naplnění, nejdéle 
však do 18.00 hod. Naplňová-
ní každého kontejneru odpa-
dem bude sledováno a třídění 
odpadu kontrolováno pově-
řeným pracovníkem svozové 
společnosti FCC Prostějov, 
s.r.o., jelikož jsou určeny pou-
ze pro velkoobjemový a  za-
hradní odpad. Do těchto van 
není možné odkládat odpad 
nebezpečný (barvy, ředidla, 
akumulátorové baterie, pneu-
matiky) a  žádný průmyslový 
nebo živnostenský odpad. 
Dále není povoleno dávat do 
kontejnerů větší množství 
inertního odpadu (rumisko, 
hlína). 

20. 10. 

Žešov – hospoda
Žešov – u obchodu
Žešov – dětské hřiště
Žešov - hřiště

21. 10. 
Domamyslice – u  samoob-
sluhy
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 ob-
chodem
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.

 -red-

PODZIMNÍ ÚKLID 2021

Dotace na výměnu starých kotlů
„Kotlíkové dotace 2021–2022“ a „Nová zelená úsporám“
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Informace z města

Primátor statutárního 
města Prostějova Fran-
tišek Jura převzal tento 
týden Zlatou Merkuro-
vu medaili udělovanou 
Hospodářskou komorou 
České republiky. Obdržel 
ji na setkání manažerů 
a  podnikatelů se zástupci 
města pořádaném Okres-
ní hospodářskou komorou 
v Prostějově. 

Primátor Jura ocenění zís-
kal za výjimečnou spolupráci 
s  hospodářskou komorou. 
„Pan primátor dlouhodobě 
podporuje podnikání a  ře-
mesla. Projevilo se to i v době 
pandemie, kdy město těm 
nejpostiženějším významně 
pomáhalo,“ uvedl předse-
da představenstva komory 
Bohuslav Švamberk. Právě 
pomoc v  době nuceného 

uzavření provozoven, která 
pomohla zdejším živnost-
níkům přežít, byla hlavním 
impulsem k udělení medaile. 

Předání ceny přihlíželo na 
pět desítek podnikatelů a zá-
stupců firem. „Beru to jako 
ocenění vedení a Rady města 
Prostějova, která tuto pomoc 
schválila. Spojili jsme síly ve 
prospěch Prostějova a  jeho 
obyvatel. Považovali jsme za 
důležité, aby naši živnostníci 
a  drobní podnikatelé přežili 
a  mohli po skončení lock-

downu zase otevřít,“ říká 
František Jura. Prostějov se 
tehdy stal vzorem pro řadu 
dalších měst, která ho v po-
moci podnikatelům násle-
dovala. 

„Na Zlatou Merkurovu 
medaili pana primátora na-
vrhla Okresní hospodářská 
komora v  Prostějově, oce-
nění uděluje Hospodářská 
komora České republiky,“ 
dodává ředitelka OHK Pro-
stějov Helena Chalánková. 
 -ih-

Hospodářská komora ocenila primátora Františka Juru
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INZERCE
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Informace z města

Budova školy na úze-
mí Městské památkové 
zóny Prostějov potřebu-
je opravu. O  zhotovení 
projektové dokumentace 
pro provedení stavby se 
postará společnost CAD 
PROJEKT PLUS, s.r.o., 
Prostějov.

„Předmětem zmíněného 
zpracování projektové do-
kumentace je oprava soklu, 
oprava a nátěr fasády, nátěry 
vnějšího líce oken, opravy 
a  nátěry klempířských vý-
robků budovy školy,“ uvedl 
náměstek primátora Jiří Ro-
zehnal, který má rozvoj a in-
vestice města ve své pracovní 
náplni. Podle jeho vyjádření 
bude však třeba do série 
oprav zařadit také střechu.

„Na základě provedené 
vizuální prohlídky fasády 
a  římsy jsou patrné stopy 

po zatékání do střešní kon-
strukce. Necháme zjistit stá-
vající stav střechy, zejména 
posoudit krovy střechy, a  to 
z  hlediska statického, napa-
dení škůdci a houbami i stav 
střešní krytiny včetně ople-
chování dvou věží. Odbor-
ný posudek musí obsahovat 
také návrh oprav a  opatření 

tak, aby se zabránilo pro-
nikání srážkové vody do 
střešní konstrukce,“ doplnil 
náměstek.

Zaměření, průzkum stře-
chy a  návrh oprav provede 
firma OK Pyrus, s.r.o., Brno 
s  termínem vyhotovení do 
konce října tohoto roku.
 -kaa-

Oblíbená služba je v  Pro-
stějově provozována již 
od dubna 2015.

Pro seniory starší 65 let - tr-
vale bydlící na území města 
Prostějova  - zajišťuje město 
Prostějov sociální službu SE-
NIOR TAXI. Objednat si ji je 
možno 1–2 dny předem v prů-
běhu celého týdne na telefon-
ním čísle:

595 391 141
Radní na svém posledním 

jednání odsouhlasili pokračo-
vání služby zatím až do roku 
2023.

„Provozování SENIOR TAXI 
v Prostějově v letech 2021-2023 
má přepokládanou hodnotou 
1,8 milionu korun  (vč. DPH). 
Celková hodnota zakázky byla 
stanovena ve stejné výši jako 
v minulém období,“ okomento-
vala finance náměstkyně primá-
tora Alena Rašková.

V  rámci výběrového řízení 
byla vybrána firma ROSI LO-
GISTIK s.r.o.,  Ostrava. Jedná 
se o stejnou firmu, která službu 
zajišťovala doposud.

„Poplatek pro seniora je 20 
korun za jízdu – tedy cena zů-
stává stejná. Seznam přeprav-
ních míst  zůstal také stejný,“ 
dodává Alena Rašková s  tím, 
že  Senior taxi funguje v  pra-
covních dnech PONDĚLÍ-
-PÁTEK, tedy mimo soboty, 
neděle a svátky, v době od 6.30 
do 15.30 h.

Služba Senior taxi vás od-
veze  na území města Prostě-
jova  z  místa trvalého bydliště 
k  praktickým  a  odborným 
lékařům, do nemocnic a poli-
klinik, na pobočky České poš-
ty, na úřady, na náměstí T. G. 
Masaryka, na  hřbitov, do do-
movů pro seniory a do zařízení 
poskytovatelů registrovaných 

sociálních služeb ve městě Pro-
stějově.

Vyřídit je třeba průkazku, 
kterou vystaví pracovnice Od-
boru sociálních věcí Magistrá-
tu města Prostějova, Školní 4, 
2. patro, dveře č. 320.

K  vyřízení průkazu je nut-
né vyplnit a  podepsat  žádost 
o průkaz SENIOR TAXI a sou-
hlas se zpracováním osobních 

údajů pro účely služby SENIOR 
TAXI  (viz níže). Formuláře je 
možné si vytisknout nebo vy-
zvednout na odboru sociálních 
věcí. Dále je nutné předložit 
průkaz totožnosti, popř. průkaz 
ZTP/P.

Zároveň je možné, aby průkaz 
za seniora vyřídila  jiná osoba. 
V tomto případě je nutné mimo 
uvedené formuláře (žádost 

o průkaz SENIOR TAXI a sou-
hlas se zpracováním osobních 
údajů pro účely služby SENIOR 
TAXI)    předložit vyplněnou 
a podepsanou plnou moc k vy-
řízení průkazu SENIOR TAXI 
PROSTĚJOV (viz níže).

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

Kontakt – DOTAZY 
K VYŘÍZENÍ PRŮKAZU 

SENIOR TAXI: 
Eva Dvořáková, refe-

rent sociálních věcí – tel. 
+420  582  329  311, e-mail:   
eva.dvorakova@prostejov.eu

Alena Horáková, DiS., re-
ferent sociálních věcí – tel. 
+420  582  329  303, e-mail: 
alena.horakova@prostejov.eu
 -kaa-

Doléhá na vás současná si-
tuace? Jste sami a potřebujete 
poradit? Jsou zde pro vás dvě 
nové služby:

Jednou z nich je projekt PE-
ČUJ DOMA. Služba je své-
ho druhu v  českém prostředí 
ojedinělá. Jejím cílem je kom-
plexně podpořit laické rodinné 
pečovatele, kteří se starají o ne-
mocné prostřednictvím propo-
jených informačních, poraden-
ských a vzdělávacích činností. 

„Služba je určena  pro ty, 

kteří doma pečují o své nemoc-
né blízké, včetně nemocných 
s  duševní nemocí,  například 
demencí či Alzheimerovou cho-
robou,“ nastínila náměstkyně 
primátora Alena Rašková a při-
dala kontaktní telefonní číslo:

Lidé mohou volat denně od 
9:00 do 20:00 hodin.  Telefon 
800 915 915 zdarma.

Další službou, která je urče-
na široké veřejnosti, je INTER-
VENČNÍ CENTRUM.

„Sem se mohou obracet 
oběti domácího násilí - ženy, 
děti, senioři či pro oběti proná-
sledování bývalým partnerem,“ 
vysvětlila náměstkyně Rašková 
a opět poskytla kontaktní tele-
fonní číslo:

Na Intervenční centrum 
mohou lidé volat v  čase od 
pondělí do pátku - od 8:00 do 
15:00 hodin nebo osobně kon-
taktovat Poradnu pro rodinu, 
Bezručovo nám 9, Prostě-
jov. Telefon 775 864 991. -kaa-

Budovu Základní umělecké školy čeká rekonstrukce

Senior taxi bude fungovat dál

Ve městě začala fungovat dvojice nových sociálních služeb!
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Informace z města

Loni se předávání cen nekonalo kvůli epidemii covidu-19, proběhlo za 
oba ročníky až letos. Mezi oceněnými jsou turistické atraktivity z celého 
regionu. Za letošek jsou absolutním vítězem Hanácké stezky.

Ceny cestovního ruchu vyhlašuje kraj v několika kategoriích, v nichž mo-
hou lidé hlasovat prostřednictvím webových stránek cenykraje.cz. Zvláštní 
cenu pak uděluje přímo hejtman.

„Absolutním vítězem za loňský rok se staly Schrothovy léčebné lázně 
v Dolní Lipové a za letošek Ha-
nácké stezky.  Obě tyto atrakti-
vity stojí za návštěvu, stejně jako 
všechna další nominovaná místa, 
která se v  anketě o  přízeň veřej-
nosti ucházela,“  uvedla Milada 
Sokolová, uvolněná členka Zastu-
pitelstva Olomouckého kraje pro 
oblast vnějších vztahů a cestovní-
ho ruchu a náměstkyně primáto-
ra Prostějova pro kulturu.

Ceny cestovního ruchu za rok 2020:
KATEGORIE: NOVINKA V CESTOVNÍM RUCHU

Cyklotrasa Ochutnej Moravu na kole
 

KATEGORIE: ZIMNÍ STŘEDISKO
Ski areál Hlubočky

KATEGORIE: LÁZEŇSKÝ BALÍČEK
Horské klima – Schrothovy léčebné lázně v Dolní Lipové

KATEGORIE: ECO FRIENDLY ZAŘÍZENÍ
Zlatá farma, Štětovice

KATEGORIE: OSOBNOST GASTRONOMIE
Petr Heneš, Honza Malý – Eatery & Bakery, Long story short, Olomouc

Absolutní vítěz: Schrothovy léčebné lázně v Dolní Lipové
Cena hejtmana:

2020 – Ivan Marek –  jeden z hlavních propagátorů cestovního ruchu města 
Olomouc a Olomouckého kraje. Řada tištěných publikací a digitálních nosi-
čů, které za dlouhou dobu svého působení vytvořil, získala desítky ocenění 

doma i v zahraničí.
 

Ceny cestovního ruchu za rok 2021:
 

KATEGORIE: BIKE A TRAIL PARK
Hanácké stezky

KATEGORIE: KEMP
Cyklokemp Černý potok

 KATEGORIE: NAUČNÁ STEZKA
Stezka živé vody

KATEGORIE: NEOBJEVENÝ SKVOST
Špacírštejn 

KATEGORIE: NOVINKA V CESTOVNÍM RUCHU
Hrad Helfštýn - zpřístupnění renesančního paláce

 
Absolutní vítěz:  Hanácké stezky

 
Cena hejtmana:
2021 – Josef Sekula – „pilíř“ cestovního ruchu v Jeseníkách. Dlouhodobě 
rozvíjí cestovní ruch v oblasti Horno- a Dolnolipovska a pozvedává gastro-
nomickou úroveň v celé turistické oblasti. Je klíčovým střípkem v údržbě ly-
žařských běžeckých tratí v Jeseníkách. Zdroj: Olomoucký kraj

U  příležitosti Evropské-
ho týdne mobility se v  so-
botu  (18.  září 2021)  usku-
tečnila hvězdicová 
cyklojízda primátorů měst 
Olomouce, Přerova a  Pro-
stějova. 

Každý z primátorů společ-
ně se svými spolupracovní-
ky a s spoluobčany vyjížděli 
ze svého města, společně se 
setkali v  Dubu nad Mora-

vou. Zde byl prostor pro 
vzájemnou neformální dis-
kuzi a  pro diskuzi s  veřej-
ností na téma problematiky 
mobility a  cyklodopravy 
mezi těmito třemi městy. 
Prostějovskou skupinu vedl 
primátor František Jura.   
Cyklisté si mohli odpoči-
nout u  doprovodného pro-
gramu a při občerstvení. 

 -kaa-

Prestižní ocenění za tří-
dění komunálního odpadu 
je udělováno každoročně. 

Tato soutěž je tradičně 
součástí informační kam-
paně zaměřené na podporu 
sběru separovaného odpadu 
ve městech a  obcích v  Olo-
mouckém kraji. Zástupce 
úspěšných měst a  obcí dnes 
ocenili představitelé hejt-
manství a Autorizované oba-
lové společnosti EKO-KOM, 
a.s, na zámku v Plumlově.

První místo v  kategorii 
měst nad 15 tisíc obyvatel ob-
sadila Olomouc, následovaná 
Šumperkem a Prostějovem. 

„Máme opravdu radost 
z  tohoto umístění. Děkuje-
me našim občanům, že tří-
dí. Těm patří toto ocenění, 
těm patří naše díky,“ uvedl 
1. náměstek primátora Jiří 
Pospíšil.

Do soutěže, kterou kaž-
doročně pořádá Olomoucký 
kraj se společností EKO-
-KOM, a.s., je zapojeno 399 
obcí a  měst Olomouckého 
kraje. V  samotném klání se 
hodnotila vykazovaná data 
v systému EKO-KOM. 

„Šlo především o  množ-
ství vytříděných odpadů na 
jednoho obyvatele a  počet 

tříděných komodit na úze-
mí jednotlivých obcí a měst. 
Hodnocena byla mimo jiné 
i  hustota sběrné sítě a  další 
doplňková kritéria,“ vysvět-
lil 1. náměstek primátora Jiří 
Pospíšil. 

Nedílnou součástí oceně-
ní jsou i  motivační finan-
ční odměny na podporu 
odpadového hospodářství, 
které obcím na medailo-
vých příčkách poskytne 
Olomoucký kraj. Obce si 
tak mezi sebe v závislosti na 
konečném umístění rozdělí 
celkovou částku 325 tisíc 
korun. -kaa-

Ceny Olomouckého kraje v oblasti 
cestovního ruchu. Prostějov bodoval!

Jízda primátorů se vydařila na jedničku!

V soutěži O keramickou popelnici je Prostějov ve své kategorii třetí
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Informace z města

Lidé měli možnost navštívit již tradičně interiéry prostějovské radnice, Národního domu, kina Metro 70, kostela Povýšení sv. Kříže, 
dále také hvězdárnu, hlavní budovu muzea, galerii Špalíček, sladovnu Castello nebo úplně nově také Palírnu U Zeleného stromu. Po-
dívejte se, co bylo mimo jiné k vidění:

Fotoohlédnutí za letošními Dny evropského dědictví
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Informace z města

Zastupitelstvo města Prostějova na 
svém zasedání dne 7. 9. 2021 schválilo 
usnesením č. 11183 dotační progra-
my v oblasti sportu na rok 2022.

Účelem dotačních programů 
v  oblasti sportu je finanční podpora 
pohybových sportovních aktivit ob-
čanů statutárního města Prostějova, 
podpora rozvoje činnosti aktivně pů-
sobících subjektů v oblasti sportu na 
území statutárního města Prostějova 
a podpora obzvlášť významných a po-
pulárních sportovních akcí požáda-
ných žadatelem zaměřených na rozvoj 
pohybových aktivit občanů, propagu-
jících statutární město Prostějov.

Administrátor dotačních pro-
gramů v oblasti sportu:

Odbor školství, kultury a  sportu 
Magistrátu města Prostějova,

nám. T. G. Masaryka 130/14, 
796 01 Prostějov

Program na podporu sportovní 
činnosti v roce 2022 z rozpočtu sta-
tutárního města Prostějova

Účelem tohoto dotačního progra-
mu je finanční podpora pohybových 
sportovních aktivit občanů statu-
tárního města Prostějova a  finanční 
podpora rozvoje činnosti aktivně pů-
sobících subjektů v oblasti sportu na 
území statutárního města Prostějova.

Vyhlášené dotační tituly:
- dotační titul 1  „Podpora pří-

pravy dětí a mládeže na vrcholový 
sport“

(příjem žádostí od 11. 10. 2021 do 
22. 10. 2021 do 12:00 hodin)

- dotační titul 2 „Podpora činnos-
ti sportovních klubů na profesio-
nální úrovni“

(příjem žádostí od 11. 10. 2021 do 
22. 10. 2021 do 12:00 hodin)

- dotační titul 3  „Podpora celo-
roční sportovní činnosti s  dolože-
ním finanční spoluúčasti žadatele“

(příjem žádostí od 1. 12. 2021 do 
31. 12. 2021 do 12:00 hodin)

- dotační titul 4  „Podpora celo-
roční sportovní činnosti bez dolo-
žení finanční spoluúčasti žadatele“

(příjem žádostí  od 1. 3. 2022 do 
18. 3. 2022 do 12:00 hodin)

Kontaktní osoby:
dotační tituly 1 a 2 – Dagmar Cás-

ková, e-mail:  dagmar.caskova@pro-
stejov.eu, tel. 582 329 331

dotační tituly 3 a  4 – Veronika 
Hyblová, e-mail:  veronika.hyblova@
prostejov.eu, tel. 582 329 333

Program na podporu pořádání jed-
norázových sportovních akcí v  roce 
2022 z rozpočtu statutárního města

Účelem tohoto dotačního pro-
gramu je finanční podpora obzvlášť 
významných a  populárních spor-
tovních akcí pořádaných žadatelem 
zaměřených na rozvoj pohybových 
aktivit občanů, propagujících sta-
tutární město Prostějov  (s  výjim-
kou soustředění, kempů, výjezdů 
na závody a  dalších aktivit vlast-
ních členů, které svým charakterem 
náleží do celoroční činnosti).

Vyhlášené dotační tituly:
- dotační titul 1  „Podpora pořá-

dání jednorázových sportovních 
akcí s  doložením finanční spolu-
účasti žadatele“

1. kolo – příjem žádostí od 1. 1. 
2022 do 31. 1. 2022 do 12:00 hodin

2. kolo – příjem žádostí od 1. 5. 
2022 do 20. 5. 2022 do 12:00 hodin

- dotační titul 2  „Podpora pořá-
dání jednorázových sportovních 
akcí bez doložení finanční spolu-
účasti žadatele“

1. kolo – příjem žádostí od 1. 1. 
2022 do 31. 1. 2022 do 12:00 hodin

2. kolo – příjem žádostí od 1. 5. 
2022 do 20. 5. 2022 do 12:00 hodin

Kontaktní osoba:
Ing. Olga Jedličková, 
e-mail: olga.jedlickova@prostejov.eu, 

tel. 582 329 187

Pravidla dotačních titulů a přísluš-
né formuláře naleznete na webu měs-
ta www.prostejov.eu  

Dotace do sportu

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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O  půl roku později než 
obvykle se letos – 30. 9. 2021 
- uskutečnila tradiční anketa 
Sportovec města Prostějova. Její 
17. ročník byl poněkud odlišný 
než ročníky předchozí. 

„Na jednáních sportovní 
komise i  rady města jsme se už 
dříve s  kolegy shodli, že není 
možné anketu uspořádat v  ob-
vyklé podobě. Některá odvětví 
byla koronavirem loni zasažena 

méně a s přestávkami běžela dál, 
zatímco jiné sporty poznamena-
la vzniklá situace mnohem víc, 
většinu minulého roku je doslova 
paralyzovala. Proto bylo potřeba 
vymyslet vhodnou změnu,“ vy-
světlil předseda sportovní komise 
Miloš Sklenka.

„Chtěli jsme zachovat nepřeru-
šené konání ankety včetně organi-
zace slavnostního vyhlášení, proto 
vznikl nápad naplnit program tra-

dičního večera vzdáním určitého 
holdu jednotlivým sportovním 
klubům a subjektům z Prostějova. 
Konkrétně šlo o  promítání me-
dailonků, kterými oddíly předsta-
vily svou činnost, historii, součas-
nost i úspěchy,“ dodal Sklenka.

Bez ohledu na odlišný for-
mát akce byla setkání přítomna 
celá řada sportovních osobností 
z mnoha různých odvětví. 

 -jg-,-ms-

Sportovec města vyhlášen
Seznam oceněných

Do síně slávy byly uvedeny:
Dana Zbořilová - dálkové a zimní plavání
Magdalena Majarová – lukostřelba

Cenu komise obdrželi:
Zdeněk Šťastný – fotbal, Jarmila Neckařová – Sokol, 
Pavel Švécar – basketbal, Richard Beneš – nohejbal.

K životnímu výročí získali ocenění:
František Slavotínek, Milan Čečman a  Jan Mrázek – 
všichni atletika

10 Statutární město Prostějov
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MuzeuM

MGP, p. o., nám. T. G. Masaryka 2, 796 01 Prostějov
Tel. hl. budova: 582 344 990, Špalíček: 725 875 008, www.muzeumpv.cz 

otevřeno denně mimo pondělí 9:30-12:00 a 13:00-17:00

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.Rekonstrukce karbonského pralesa Erdgeschichte, Lipsko 1887

Statutární město Prostějov 11

Prostějovské radniční listy  WWW.PROSTEJOV.EU



Informace z města

3prostějovské radniční listy www.prostejov.eu

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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Tomáš Garrigue Masaryk měl 
k Prostějovu velmi blízký vztah. Pochá-
zel z něho jeho dědeček Josef Kropá-
ček. Dále jeho přátelé a spolupracovní-
ci – filozof Edmund Husserl, literární 
tajemník a  archivář Vasil Kaprálek 
Škrach a knihovník Jan Uher. V Pros-
tějově také působil v letech 1903–1909 
jako hlavní redaktor Hlasu lidu, literát 
a  politický činitel Josef Krapka-Ná-
chodský. Právě on a řada Prostějovanů 
podpořila Masaryka 23. května 1907 
při volbách do říšské rady.  

V Prostějově Masaryk přednášel vět-
šinou na pozvání Dělnické akademie 
a Sdružení pokrokových lidí. 6. listopadu 
1904 přijel do Prostějova poprvé. V sále 
Dělnického domu pronesl dvě před-
nášky o vývoji národního hospodářství 
a o dopadech ekonomiky na formová-
ní mravnosti, práva a veřejného života.  
Akci pořádal Ústřední spolek českých 
profesorů. Druhá návštěva Prostějova 
byla výsledkem Krapkova osobního úsilí. 
V Dělnickém domě hovořil 29. července 
1905 na téma Význam Jana Husa v ná-
rodních dějinách. 30. července 1911 vy-
stoupil T. G. Masaryk jako poslanec říš-
ské rady a vedoucí osobnost České strany 
pokrokové na veřejném táboru lidu ko-
naném na Vojáčkově náměstí (nynější 
Přikrylovo) v  Prostějově. Hovořil také 
o poslání českého lidu v Rakousku a už 
tehdy se postavil za národní osvobození.

První návštěva ve funkci 
československého prezidenta

Ve funkci prezidenta přijel poprvé do 
Prostějova v neděli 18. září 1921 v rámci 
svého zájezdu na východ republiky, kdy 
projížděl Moravou a Slovenskem na Pod-
karpatskou Rus.  Z Brna směřovala jeho 
cesta do Vyškova a odtud do Prostějova, 
potom do Olomouce a Přerova. Doprová-
zeli jej dcera Alice Masaryková, předseda 
vlády Jan Černý, ministr zahraničních věcí 
Edvard Beneš s manželkou a kancléř Pře-
mysl Šámal. Družinu doprovázely dvě jízd-
ní roty 6. pluku v polní výzbroji a nad měs-
tem po dobu pobytu kroužilo pět letadel.

Příjezd a přivítání

Atmosféra byla slavnostní.  Tvořila ji 
záplava praporů, květin, slavnostně osvět-
lené náměstí a  tribuna u  radnice. V  11 
hodin se rozezněly zvony ohlašující příjezd 
T. G. Masaryka od Žešova. U nemocni-
ce jej přivítal okresní hejtman František 
Studnař. Prezidentská kolona potom smě-
řovala ulicí Československých legionářů 
(Brněnská) na hlavní náměstí. Všude byli 
bouřlivě pozdravováni občany. Na náměs-
tí byli zástupci úřadů, škol, spolků, církví, 
průmyslových závodů a politických stran.  

Prezidenta zde očekávali starosta 
města Stanislav Manhard, jeho náměstci 
Jakub Nekula a Ambrož Soška a členové 
rady města.  Přítomni byli poslanci Fran-
tišek Staněk, František Geršl, Jan Pelikán 
a senátoři Ondřej Přikryl a Alois Měchu-
ra. Z  balkonu radnice zazněly fanfáry 
z  Libuše a  hudba zahrála českosloven-
skou státní hymnu. 

Starosta Prostějova Stanislav Man-
hard uvítal prezidenta T. G. Masaryka 
a ve svém projevu připomněl perzekuci 

města a hospodářský útisk za 1. světové 
války. 

 (Dokončení na str. 15)

INZERCE

INZERCE

Před sto lety navštívil Prostějov  prezident Tomáš Garrigue Masaryk
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(Dokončení ze str. 14)
„Avšak i v dobách, kdy nad městem bylo 

vyhlášeno stanné právo, zůstal věrný svému 
národnímu poslání, protože věřil v budouc-
nost a věřil vůdcům našeho národa,“ dodal 
Stanislav Manhard. T. G. Masaryk konsta-
toval, že zná utrpení města a že jej to jistě 
utužilo. „To, co Prostějov vykonal pro sebe, 
to celý národ vykonal pro celý národ,“ zdů-
raznil prezident.

Prezidenta T. G. Masaryka potom 
pozdravil zástupce venkova František 
Moučka ze Smržic a  zástupce dělníků 
Cyril Kozílek. T. G. Masaryk zde uvedl 
tato slova: „Vím, že vyplníte, co slibujete, 
že celý hanácký lid bude neúměrně pra-
covati a nás podporovat. Chcete boží mír 
a přejete si ho, také já doufám v tento mír 
a myslím, že to, co náš lidový král vztyčil 
jako program pře lety, dosáhneme. Pro-
sím, abyste se mnou pracovali, abychom 
měli republiku opravdu demokratickou 
politicky i sociálně.“  

Vzpomínal také na dobu, kdy jezdil do 
Prostějova: „Rád vzpomínám doby, kdy 
jsem tu pracoval s  vašimi vůdci. Vidíme, 
že slova, která jsme tu pronášeli na před-
náškách, padla na úrodnou půdu. Pravíte 
dobře, že ideály, po kterých toužíte, nedají se 
dosáhnouti jen bojem, nýbrž je potřeba také 

organizace zcelené a především, aby masy 
byly vzdělané. Jeden z nejmodernějších my-
slitelů řekl, že vědění je moc. Jestliže se všich-
ni budeme opírati o  zásadu, že poznání 
pravdy je moc, jistě se dožijeme nejlepší re-
publiky, spravedlivé sociálně i hospodářsky. 
Na mne jistě můžete spoléhati.“ Zdůraznil, 
že je v Prostějově rád a popřál městu, aby 
pokračovalo ve svém rozvoji, aby se dodě-
lalo to, co mají v základech.

Zdravice v hanáčtině
Za děti pozdravila prezidenta žákyně 

Vlasta Přehnálková: „Ai me, děti hanácky-
ho Jerozaléma, vitáme vás, pane preziden-
te, do našeho kraja a máme horóci radosť 
z vašeho příjezdo. Toze dobře vime, co ste 
pro našo miló republiko vekonal, a nigdá 
vám teho  nezapomeneme. Velká škoda, že 
o nás tak krátko pobodete. Bele besme měle 
tisíckrát věči radosť, debeste se aspoň deň 
bele o nás pozdržele a prohlidle si naše ha-
nácky fěrtuške, lipsky šátke a opřimny srce, 
kery vás maji tak ráde. Boďte zdravé a vem-
te si od nás na památko toto ketečko!“  Tato 
slova prezidenta velmi potěšila a slíbil, že 
určitě ještě do Prostějova přijede a i na ty 
fěrtušky se podívá. Poté mu byli předsta-
veni zástupci spolků, škol, institucí a další 
představitelé města.

Setkání se zástupci 
města na radnici

Následně se odebral do zasedací síně 
radnice, kde jej uvítaly písněmi sbory 
Vlastimila a Orlice. Starosta města Sta-
nislav Manhard ve svém projevu ocenil 
jeho působení ve službách pravdy, spra-
vedlnosti a  lidskosti a  konstatoval, že 
„my občané budeme mít na paměti jeho 
příkaz, aby všichni občané dobré vůle bez 
rozdílu stran, náboženství a  národnosti, 
každý dle sil svých vybudoval vzorný de-
mokratický stát, jehož úkolem bude starati 
se o zájmy všeho svobodného, samospráv-
ného občanstva“.  

T. G. Masaryk za tato slova podě-
koval a  uvedl toto: „My nebudeme 
míti demokracii, jakou si přejeme, jest-
liže jen budeme spoléhati na zákony. 
Demokracie je taková, jakou chceme 
míti. Musí býti životem každého jed-
notlivce. Do těch forem zejména musí 
býti demokratický život jednotlivce, 
obce a  národa ztělesněním. To bude 
opravdová demokracie lidská, lidová. 
Musil bych opakovati, co jsem zde na 
přednáškách a  schůzích zdůrazňoval. 
Mám jediné přání, abychom společnou 
prací všech dosáhli, co máme zatím jen 

v  začátcích.“ Poukázal na skutečnost, 
že politické a sociální ideály se nedaly 
za necelé tři roky v  Československé 
republice uskutečnit, ale i přesto došlo 
v  řadě odvětví a ve veřejné správě ke 
značnému pokroku. „Přeji vám, vaše-
mu městu, aby demokracie a republika 
– jako přináší jiným, všem i Vám přines-
la zisk. Já vím, že k tomu duchovnímu 
bohatství je třeba i statku materiálního. 
Ale vím, že idealismus znamená oběti 
jednoho pro druhého,“ uvedl v  závěru 
vystoupení prezident T. G. Masaryk 
a popřál městu zdar a rozkvět. Potom 
se odebral do kanceláří starosty na 
malé občerstvení připravené rodinnou 
školou. Vyšel také na balkon, odkud 
pozdravil občany.

Krátká, ale srdečná 
návštěva

Ve 12 hodin za doprovodu hudby 
a  provolávání „Nazdar!“ nastoupil do 
automobilu a  vydal se na další cestu 
směrem do Olomouce. Krátce se zastavil 
v Držovicích a Olšanech.

„Byl to jeden z krásných dnů, které ob-
čanstvo města i okolí prožilo,“ napsal 20. 
září 1921 Hlas lidu. Hana Bartková

INZERCE

Před sto lety navštívil Prostějov  prezident Tomáš Garrigue Masaryk
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Termíny dluhové poradny do 
konce roku 2021:

10. 11. 2021 13:30–16:00 h
15. 12. 2021 13:30–16:00 h
 Tel. kontakt pro smluvení 

schůzky: 595 532 740
 Zelená linka: 800 722 722 (každý 

pracovní den 8:00-17:00 h)
 E-mail: poradna@financnitisen.cz

(v případě, že poradnu kontaktu-
jete písemně, nezapomeňte, prosím, 
uvést své jméno a příjmení, vaši ad-
resu a  pokud možno i  telefonické 
spojení s  uvedením, zda se jedná 

o tel. soukromý či do zaměstnání)
Konzultace budou probíhat v kan-

celáři č. 328 na Odboru sociálních 
věcí Magistrátu města Prostějova, 
Školní 4, Prostějov.

 
Komu jsou služby určeny:
těm, kteří se zamýšlí zadlužit, tj. 

uvažují o půjčce, úvěru apod.;
těm, jimž hrozí platební ne-

schopnost (insolvence), tedy je 
zřejmé, že v důsledku nepředvída-
né změny životní situace nebudou 
schopni splácet své dluhy řádně 
a včas;

těm, kteří se v  platební neschop-
nosti již ocitli, tj. po určitou dobu 
jsou v  prodlení se splácením svých 
dluhů.

 
V  případě konzultace (osobní, 

telefonické, elektronické) ohledně 
platební neschopnosti nebo od-
dlužení - osobního bankrotu je 
vhodné, aby klient měl připraven 
přehled o  veškerých svých závaz-
cích (věřitelé a  výše jednotlivých 
závazků, kolik zbývá doplatit, jaké 
je RPSN) a  sečtenu celkovou výši 
všech svých závazků (dluhů). Ne-

rozlišuje se, zda je nějaký závazek 
řádně splácen či ne – jedná se 
o  celkový a  vyčerpávající přehled 
včetně např. nehrazeného nájmu, 
výživného, dlužných pokut do-
pravním podnikům atd.

Odkaz na webové stránky posky-
tovatele služby:

https://www.financnitisen.cz/kon-
takt_prostejov.php

 
Projekt je realizován za finanční 

spoluúčasti města Prostějova.
Ilustrační foto: MMPv

Zdroj: Odbor sociálních věcí

Šlo o první českou reálku 
na Moravě.  Základem bylo 
memorandum přijaté na vel-
kém táboru lidu 2. července 
1871 konaném na vojenském 
cvičišti za Brněnskou ulicí.

Následně probíhala jednání 
mezi  ministerstvem kultury 
a vyučování a vládou a činite-
li města. Do čela iniciativy za 
zřízení reálky se postavila pro-
stějovská záložna, která nabíd-
la částku 5 tisíc zlatých a zalo-
žila reálku vlastním nákladem.

Ministerstvo žádosti vy-
hovělo a  reálka byla otevře-
na 26. září 1871. Vyučování 
na ní bylo zahájeno 17. října 
1871. Byla to škola soukromá 
a čtyřtřídní.

V  roce 1872 byla založena 
Matice školská, která se stala 
skutečným mecenášem školy 
a  převzala vydržování v  této 
době nižší reálky. Ředitelem 
byl jmenován profesor pardu-
bické reálky František Marti-
nák. Za něj se podařilo dosáh-
nout práva veřejnosti a  došlo 
k doplnění nižší reálky o dvě 
třídy vyšší reálky. V roce 1873 
byla vydána nová zakládací 
listina. Matice obdržela od 
ministerstva vyučování touto 
listinou pevná pravidla a také 
jistou perspektivu.

V  roce 1880 se prostějov-
ská reálka stala zemským 
ústavem. Město bylo povinno 
platit zemskému fondu roční 
paušál 3  000 zlatých. Smlou-
va o  přechodu na zemskou 
správu byla schválena zastu-
pitelstvem 12. srpna 1880. 
Majetek školské matice přešel 
pod město. Ústav dostal nový 
název: Slovanská vyšší zemská 
reálná škola v Prostějově. 

Postupně se stala význam-
ným ústavem a největší školou 

v  Prostějově. V  roce 1883 na 
ní studovalo 157 žáků, v roce 
1900 to bylo už 404 žáků a ve 
školním roce 1923–1924  889 
žáků.

1. září 1941 byla Zemskou 
školní radou pro Moravu 
zrušena.    Nebyly otevřeny 1. 
ročníky a  zbývající ročníky 
byly od 1. září 1943 připoje-
ny k  reál nému gymnáziu. Po 
osvobození se reálka nadechla 
k novému životu. Správce ško-
ly Jan Cejpek provedl spojení 
reálky a  reálného gymnázia 
formálně, nebyl proto pro-
blém obě školy obnovit do pů-
vodního stavu.

Od 23. července 1945 má 
škola název Státní reálné gym-
názium v Prostějově.   V roce 
1946 si škola připomněla 75. 
výročí od svého založení. Byl 
vydán almanach „Památník 
sedmdesátého pátého výro-
čí reálky (Státního reálného 
gymnasia) v  Prostějově 1871 
– 1946.“ Zároveň se konal 
sjezd žáků, abiturientů školy 
a  profesorů. Po komunistic-
kém převratu v  roce 1948 
a  následném zavedení kraj-
ského zřízení přešla škola pod 
KNV v Olomouci. Posledním 

školním rokem byl rok 1950–
1951. V roce 1951 bylo Reálné 
gymnázium sloučeno s  gym-
náziem Jiřího Wolkera v  Ko-
llárově ulici. V roce 1949 bylo 
zrušeno také dívčí reálné gym-
názium. Vznikla tak jediná 
střední všeobecně vzdělávací 
škola 3. stupně v Prostějově.

V  červnu 1971 měly pro-
běhnout vzpomínkové oslavy 
100. výročí založení reálky. 
Připravoval se sjezd abitu-
rientů a  profesorů, byly vy-
dány odznaky, letáky i  nový 
almanach. Dva měsíce před 
konáním akce byly oslavy 
z  rozhodnutí okresního vý-
boru KSČ v  Prostějově zaká-
zány. Tradice reálky si tehdejší 
mocipáni nechtěli připomínat 
a všechno mělo zmizet v zapo-
mnění. 

Prostějovská reálka byla 
školou vysoké úrovně. V gale-

rii ředitelů nacházíme výrazné 
osobnosti. Připomenout mů-
žeme Josefa Lošťáka, Bartolo-
měje Navrátila, Karla Beneše, 
Jana Zachovala a  Vojtěcha 
Janouška. Z  řad pedagogů to 
byly významné kulturní osob-
nosti našeho města – Otakar 
Fiala, Josef Glivický, Karel 
Juda, František Faktor, dále 
přírodovědci Václav Spitzner, 
Rudolf Wolf, Rudolf Plajner, 

výtvarníci Antonín Kameník 
a Alois Doležel a tělovýchovní 
činitelé Josef Čermák, Old-
řich Dobrovolný, Jan Sedláček 
a  Jan Svozil. Mezi absolventy 
školy patřili vědci a  vysoko-
školští pedagogové Konrád 
Hruban, Alois Tichý, Antonín 
Smrček, akademičtí malíři 
Alois Fišárek, Oldřich Lasák, 
Vladimír Pukl, Hilar Václavek, 
spisovatelé Jaroslav Zatloukal, 
F. C. Župka, pedagog Norbert 
Černý, spisovatel a  novinář 
Edvard Valenta a  hudební 
skladatel Vladimír Ambros.

V  roce 1991 bylo založeno 
občanské sdružení „Spolek 
pro obnovu reálky v Prostějo-
vě“.   V čele této iniciativy byli 
absolventi gymnázia, které 
pohltilo reálku. Hlavním ini-
ciátorem celé akce byl radní 
a  místostarosta RNDr. Boris 
Vystavěl. 13. února 1992 schvá-
lilo zastupitelstvo města zřízení 
Reálného gymnázia a základní 
školy města Prostějova.    Reál-
né gymnázium bylo otevřeno 
1. září 1992 zřízením prvních 
dvou tříd. Nedošlo zde sice de 
iure k  pokračování reálky, ale 
jsou zde jisté podobnosti myš-
lenkové v obsahu výuky a v se-
pětí s politickým a historickým 
vývojem města Prostějova.
 Zdroj: Hana Bartková

Poradna při finanční tísni
Výjezdní poradna Prostějov (bezplatná dluhová poradna pro fyzické osoby – občany)

Před sto padesáti lety byla v Prostějově založena česká reálka
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ABONENTNÍ KONCERT | BONUS | SEZÓNA LEDEN – ČERVEN 21  

SLAVNOSTNÍ KONCERT 
KE DNI VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

slavné melodie z československých filmů
Dirigent: Jakub Klecker 

MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC

SOBOTA 23. ŘÍJNA 2021| 19 HODIN | DIVADELNÍ SÁL 
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17. SEZÓNA - ŘÍJEN 2021

VŠECHNY NÁSLEDUJÍCÍ POŘADY MŮŽETE SLEDOVAT ON-LINE NA FACEBOOKU DIVADLA POINT, A TO I BEZ PŘIHLÁŠENÍ,
ZCELA ZDARMA. BUDOU K DISPOZICI 24 HODIN OD ODEHRÁNÍ.

Pátek 22. října v 19 hodin
PROMÍTÁNÍ FILMŮ  

Z FILMOVÉHO 
TÁBORA SOBOTÍN 2020

S odstupem jednoho roku přichází 
k divákům to nejlepší z filmového tá-
bora. Posledního, který se konal v le-
gendárním areálu v Sobotíně. 

Jako překvapení nabídneme ochut-
návku z filmového workshopu 2021.

Sobota 23. října v 19 hodin
CHARLEYOVA TETA

(Brandon Thomas)
Klasická komedie v  nejnovějším 

provedení další generace Divadla Po-
int. 

Jak vybruslit ze situace, kdy je 
k  obědu pozvána brazilská teta 
a zrovna není žádná dáma po ruce? 
Dokážou si s tím poradit tři oxford-

ští studenti a pomůže jim to k tomu, 
aby získali srdce svých vyvolených? 
A  jak to zkomplikuje rozzuřený 
strýček? 

Brazílie? Kde to je? Káva, samba, 
karneval!!!

Hrají: Martin Tabery, Martin 
Osladil, Ondřej Kučera, Vojtěch 
Kůrka, Martin Dobeš, Adam Špičák, 
Magdaléna Májková, Vojtěch Palatý, 

Lucie 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 ohle-
dem na pandemickou situaci. Děku-
jeme.

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

VŠECHNY AKCE SE BUDOU KONAT POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE TO VLÁDNÍ OPATŘENÍ UMOŽNÍ.
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Na první den měsíce října 
vždy připadá Mezinárodní 
den seniorů. Stejně tak tomu 
je i letos, kdy se opět - ve Spo-

lečenském domě - sešli dříve 
narození.  Mezilidské vztahy 
jsou naším bohatstvím a dob-
rá rodina je toho příkladem. 

Senioři jsou nedílnou součástí 
našeho života a věk je jenom 
číslo!  Setkávání se mezi se-
bou je nutné a  obohacující, 

zvláště když působí radost.   
Program zahájili zástupci ve-
dení města - náměstkyně pri-
mátora Alena Rašková a  ná-

městci primátora Jiří Rozehnal 
a Jan Krchňavý.

Vzniká skvělá tradice oslav 
tohoto svátku.  -red-

SVÁTEK SENIORŮ 2021
Jde již o sedmé setkání u příležitosti Svátku seniorů
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Informace z města

 

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

sPoLečně rozvíjíme 
Prostějov

3 mil Kč 
Prostředky na realizaci 

občanských návrhů
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Informace z města

Participativní rozpočet

Společně rozvíjíme 
budoucnost našeho města

rozvijime.prostejov.eu

Podávejte vaše návrhy 
od 1.10. do 30.11.2021

INZERCE

21
10

11
31

31
5
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Kultura, společnost, volný čas

VÝROČNÍ KONCERT PROSTĚJOVSKÉ KLEZMEROVÉ KAPELY 

PÁTEK 17. PROSINCE  2021 | 19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL | MIMO PŘEDPLATNÉ | SLEVA PRO PŘEDPLATITELE ABONENTNÍCH KONCERTŮ

L É T A J Í C Í 

RABÍN 
 

 20 let
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Kultura, společnost, volný čas

Své 101. narozeniny osla-
vila před pár dny paní Kvě-
toslava Přidalová. S blaho-
přáním a dárkem za město 
Prostějov ji navštívil v pátek 
1. 10. 2021 v domově senio-
rů v Nerudově ulici primá-
tor František Jura.

"Mám vždy velkou radost, 
když mohu poblahopřát člo-
věku, který se dožívá takto 
úctyhodného věku. O to víc 
mě těší, když je jubilantka či 
jubilant v dobré pohodě a své 
narozeniny oslaví ve zdraví. 
Jako paní Květoslava Přida-
lová, které přeji za celé vede-
ní města vše dobré, zdraví, 
pohodu a laskavé lidi kolem 
sebe," říká primátor Franti-
šek Jura.

Ke gratulaci jubilantce se 
pochopitelně přidali i pra-
covníci domova pro seniory.
 -jg-

Gratulace jubilantce!
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Kultura, společnost, volný čas

Název kroužku Věk
od - do Úplata Doba konání Místo konání Vedoucí 

oddělení
Atletika – mladý oštěpař 12 16 800 Kč PO 14:30–16:00 ZŠ a MŠ Jana Železného Novák
Atletika – pohybové hry 1.třída 6 7 700 Kč PO 16:00–17:00, ST 16:00–17:00 ZŠ a MŠ Jana Železného Novák
Atletika – pohybové hry 2.třída 7 8 700 Kč ÚT 17:00–18:00, ST 17:00–18:00 ZŠ a MŠ Jana Železného Novák
Atletika – pohybové hry 3.třída 8 9 700 Kč PO 17:00–18:00, ÚT 17:00–18:00 ZŠ a MŠ Jana Železného Novák
Atletika – pohybové hry 4.třída 9 10 700 Kč PO 17:00–18:00, ST 17:00–18:00 ZŠ a MŠ Jana Železného Novák
Atletika – pohybové hry 5.třída 10 11 700 Kč PO 16:00–17:00, ST 16:00–17:00 ZŠ a MŠ Jana Železného Novák
Badminton rekreační 10 18 700 Kč PÁ 16:30–18:00 SC–DDM Olympijská Ondrůj
Badminton rekreační 1A začátečníci 10 11 800 Kč ÚT 14:30–15:30 SC–DDM Vápenice Kmoníčková
Badminton rekreační 1B mírně pokročilí 12 13 800 Kč ÚT 15:45–16:45 SC–DDM Vápenice Kmoníčková
Badminton rekreační 1C pokročilí 14 15 800 Kč ÚT 17:00–18:00 SC–DDM Vápenice Kmoníčková
Badminton rekreační 2A začátečníci 10 11 800 Kč ČT 14:30–15:30 SC–DDM Vápenice Kmoníčková
Badminton rekreační 2B mírně pokročilí 12 13 800 Kč ČT 15:45–16:45 SC–DDM Vápenice Kmoníčková
Badminton rekreační 2C pokročilí 14 15 800 Kč ČT 17:00–18:00 SC–DDM Vápenice Kmoníčková
Basketbal dívky přípravka 6 10 600 Kč PÁ 16:00–17:00 ZŠ a MŠ Palackého Fialová
Basketbal dívky U11–U12 10 12 600 Kč PÁ 17:00–18:30 ZŠ a MŠ Palackého Fialová
Basketbal dívky U13 12 13 600 Kč ST 16:00–17:30 ZŠ a MŠ Palackého Fialová
Basketbal dívky U14–15 13 15 600 Kč PÁ 18:30–20:00 ZŠ a MŠ Palackého Fialová
Basketbal dívky U17 15 17 600 Kč ST 17:30–19:00 ZŠ a MŠ Palackého Fialová
Basketbal chlapci přípravka 6 9 600 Kč ST 16:30–18:00 ZŠ Dr. Horáka Gross
Basketbal chlapci U11 10 11 600 Kč ČT 15:30–17:00 ZŠ Dr. Horáka Gross
Basketbal chlapci U12 11 12 600 Kč ST 16:00–17:30 SC–DDM Olympijská Gross
Basketbal chlapci U13 12 13 600 Kč ČT 15:30–17:00 SC–DDM Olympijská Gross
Basketbal chlapci U14 13 14 600 Kč ST 17:30–19:00 SC–DDM Olympijská Gross
Basketbal chlapci U15 14 15 600 Kč PÁ 15:00–16:30 SC–DDM Olympijská Gross
Basketbal rekreační – mladší 7 15 600 Kč ÚT 15:00–16:00 SC–DDM Olympijská Fialová
Basketbalový klub – dospělí 18 99 1 200 Kč ČT 19:30–21:00 SC–DDM Olympijská Fialová
Bastl kroužek 10 15 1 200 Kč ST 15:00–17:00 SC–DDM Vápenice Burka
Cyklistika 0 0 1 100 Kč ČT 18:00–20:00, ÚT 18:00–20:00, ST 17:00–19:00 SC–DDM Vápenice Faltýnková
Čchi–kung 13 99 600 Kč ST 17:30–18:30 SC–DDM Vápenice Ševčíková
Elektrotechnika I. 10 18 700 Kč ÚT 15:00–16:30 SC–DDM Vápenice Jestrebský
Elektrotechnika II. 10 18 700 Kč ÚT 16:45–18:15 SC–DDM Vápenice Jestrebský
Florbal muži 18 99 1 200 Kč PO 19:00–20:00 SC–DDM Olympijská Ondrůj
Florbal rekreační – dívky 8 18 600 Kč PÁ 15:00–16:00 SC–DDM Vápenice Fialová
Florbal rekreační I. 7 10 600 Kč ST 15:00–16:00 SC–DDM Olympijská Ondrůj
Florbal výkonnostní – elévové 9 10 700 Kč PO 15:00–16:00, ÚT 15:00–16:30 SC–DDM Vápenice Fialová
Florbal výkonnostní – mladší žáci 11 12 700 Kč ÚT 16:30–17:30, PÁ 16:00–17:00 SC–DDM Vápenice Fialová
Florbal výkonnostní – přípravka 5 8 700 Kč ÚT 15:00–16:30, PO 15:00–16:00 SC–DDM Vápenice Fialová
Florbal výkonnostní – st. žáci 13 14 700 Kč PO 17:30–19:00, ST 18:00–19:00 SC–DDM Vápenice Fialová
Florbal výkonnostní – st. žákyně 11 14 700 Kč PÁ 16:00–17:00, PO 16:00–17:30 SC–DDM Vápenice Fialová
Fotografický kroužek 10 14 600 Kč ST 14:00–15:30 ZŠ E. Valenty Fialová
Geocaching 9 15 900 Kč SO 08:00–13:00 SC–DDM Vápenice Ondrůj
Hasičský – mladší 7 10 600 Kč ČT 16:30–17:30 SDH Domamyslice Ševčíková
Herní klub 9 18 700 Kč ČT 15:30–17:30 SC–DDM Vápenice Ondrůj
Horolezci – starší 12 15 600 Kč ÚT 17:30–18:30 ZŠ Dr. Horáka Fialová
Hrátky s batolátky 2 (dítě) 1 99 300 Kč ST 09:30–11:00 SC–DDM Vápenice Ševčíková
Hrátky s batolátky 2 (dospělý) 1 99 600 Kč ST 09:30–11:00 SC–DDM Vápenice Ševčíková
Hrátky s batolátky 3 (dítě) 1 99 300 Kč ČT 09:30–11:00 SC–DDM Vápenice Ševčíková
Hrátky s batolátky 3 (dospělý) 1 99 600 Kč ČT 09:30–11:00 SC–DDM Vápenice Ševčíková
Hravé pískání na flétnu 1 7 18 600 Kč PO 15:00–16:30 SC–DDM Vápenice Koudelková
Hravé pískání na flétnu 2 7 18 600 Kč PO 16:30–18:00 SC–DDM Vápenice Koudelková
Jóga pro děti 6 10 500 Kč ST 16:30–17:30 SC–DDM Vápenice Fialová
Keramika 1 předškoláci 5 7 1 000 Kč ÚT 14:30–16:30 SC–DDM Vápenice Koudelková
Keramika 2 zač.+ pokročilí 7 18 1 000 Kč ST 14:30–16:30 SC–DDM Vápenice Koudelková
Keramika 3 zač. + pokročilí 7 18 1 000 Kč PÁ 16:30–18:30 SC–DDM Vápenice Koudelková
Kopaná přípravka mladší 5 6 800 Kč PO 17:00–18:00, ČT 16:00–17:30 SC–DDM Olympijská Gross
Kopaná přípravka starší 7 8 600 Kč PO 17:30–19:00, ČT 17:30–19:00 SC–DDM Olympijská Gross
Kopaná rekreační 10 15 600 Kč PO 14:30–16:00 SC–DDM Olympijská Gross
Kopaná U12 10 12 600 Kč ČT 16:00–17:00 SC–DDM Olympijská Gross
Kopaná U13 12 13 600 Kč ČT 14:30–16:00 SC–DDM Olympijská Gross
Kopaná U14 13 14 800 Kč ST 14:30–16:00, ÚT 14:30–16:00 SC–DDM Olympijská Gross
Kreativní žurnalistika 11 18 500 Kč PO 17:00–18:00 SC–DDM Vápenice Ondrůj
Kytara mírně pokročilí 9 18 800 Kč ST 17:30–19:00 SC–DDM Vápenice Ševčíková
Kytara pokročilí 10 18 800 Kč ČT 19:00–20:00 SC–DDM Vápenice Ševčíková
Kytara začátečníci 3 8 15 800 Kč ST 16:00–17:30 SC–DDM Vápenice Ševčíková
LEGO Robotika 12 15 1 200 Kč PÁ 15:30–17:00 SC–DDM Vápenice Ondrůj
Malí kuchtíci 9 14 800 Kč ČT 16:00–17:30 RG a ZŠ Otto Wichterleho Faltýnková
Malování pro radost 7 15 1 000 Kč PO 14:30–16:30 SC–DDM Vápenice Koudelková
Malý Mánes 2 8 15 500 Kč PO 17:30–18:30 SC–DDM Vápenice Koudelková
Mladí konstruktéři – LEGO/MERKUR 7 11 1 200 Kč ST 15:30–17:00 SC–DDM Vápenice Ondrůj

SPORTCENTRUM dům dětí a mládeže PROSTĚJOV
SC–DDM Olympijská, 796 01  Prostějov, tel.: +420 730 805 143, +420 730 805 144 (Vápenice)

e–mail: podatelna@sportcentrumddm.cz, web: www.sportcentrumddm.cz

NABÍDKA VOLNÝCH KROUŽKŮ SPORTCENTRA – DDM 2021–2022
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Kultura, společnost, volný čas

Název kroužku Věk
od - do Úplata Doba konání Místo konání Vedoucí 

oddělení
Mladí řidiči B 6 13 600 Kč ČT 15:30–17:00 SC–DDM DDC Burka
Mladý polygraf 10 15 1 200 Kč ST 17:00–19:00 SC–DDM Vápenice Burka
Modelář letecký pokročilí 10 18 1 200 Kč ÚT 16:30–18:30 SC–DDM Vápenice Kmoníčková
Modelář letecký začátečníci 10 18 1 200 Kč ST 16:30–18:30 SC–DDM Vápenice Kmoníčková
Netradiční hry 12 15 600 Kč ČT 14:45–16:15 SC–DDM Vápenice Fialová
Pokémon GO 7 15 500 Kč ČT 16:00–17:30 SC–DDM Vápenice Fialová
Posilování 15 25 700 Kč PÁ 17:00–19:00 SC–DDM Olympijská Ondrůj
Potápění – Sea Horse Divig 8 17 3 750 Kč PÁ 19:00–21:00, PÁ 21:00–22:00 Městské lázně Ondrůj
Roztleskávačky – absolventi 10 18 900 Kč PO 17:00–18:30, ST 16:00–17:30 SC–DDM Olympijská Ondrůj
Roztleskávačky – začátečníci 9 15 800 Kč PO 16:00–17:00, ST 16:00–17:30 SC–DDM Olympijská Ondrůj
S tancem kolem světa – starší 9 13 600 Kč ČT 17:00–18:00 SC–DDM Vápenice Ondrůj
Sportovní gymnastika – pokročilí 5 13 1 000 Kč PO 18:00–20:00, ST 18:00–20:00 ZŠ a MŠ Melantrichova Faltýnková
Sportovní hry – mini B 5 7 600 Kč PO 17:00–18:30 SC–DDM Vápenice Fialová
Stolní tenis rekreační – mírně pokročilí 10 14 600 Kč ST 15:00–16:00 SC–DDM DDC Faltýnková
Stolní tenis rekreační – pokročilí 12 16 600 Kč PÁ 15:00–16:00 SC–DDM DDC Faltýnková
Střelecký I. 10 15 1 100 Kč PO 15:00–16:30 SC–DDM Vápenice Jestrebský
Střelecký II. 10 19 1 100 Kč ST 15:00–16:30 SC–DDM Vápenice Jestrebský
Švadlenky 8 15 1 000 Kč ČT 16:30–18:00 SC–DDM Vápenice Fialová
Táborové hry s Fílou a Láďou 6 13 600 Kč ÚT 15:00–16:30 SC–DDM Vápenice Burka
Tančíme latinu 8 15 500 Kč PÁ 15:00–16:00 SC–DDM Vápenice Kmoníčková
Tvořeníčko 5 8 800 Kč ST 15:00–16:30 SC–DDM Vápenice Faltýnková
Veselé zpívání 6 15 500 Kč ÚT 16:00–17:30 SC–DDM Vápenice Koudelková
Výletnický kroužek 10 15 800 Kč SO 08:00–18:00, NE 08:00–18:00 SC–DDM DDC Novák
Zábavné výtvarné stvořidlo 8 15 1 000 Kč  Bude upřesněno SC–DDM Vápenice Koudelková
Železniční modeláři 10 19 1 200 Kč PO 17:00–18:30 SC–DDM Vápenice Ondrůj
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UPOZORNĚNÍ

Všichni účastníci hromadných akcí konaných uvnitř knihovny 
musí mít po celou dobu nasazený respirátor a při příchodu 
předložit platné potvrzení o očkování, o prodělání nemoci nebo 
o negativním testu na onemocnění covid-19. 

AKCE PRO DOSPĚLÉ

20. 10. | ST | 16 – 18 H | PODKROVNÍ SÁL  
RETRO RELAXAČNÍ ODPOLEDNE
Přijďte na relaxační retro odpoledne a cestujte s námi zpátky do 
minulosti 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 setkání s autorkou 
a autogramiádu knihy, která se koná pod záštitou 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

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.
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Na přelomu srpna a září le-
tošního roku se v Prostějově 
uskutečnil už 64. celostátní 
festival recitátorů a  divadel 
poezie Wolkrův Prostějov. 
Za dobu své existence prošel 
festival obrovskými změna-
mi, v  dnešní moderní dra-
maturgii má možnost najít 
si své prakticky každý. Ať už 
v rámci soutěžní přehlídky, či 
v doprovodném programu. 

Jedním z představení, které 
bylo možno zhlédnout v  di-
vadelním sále prostějovského 
Národního domu, byla hra 
divadelního spolku JEDL s ná-
zvem Zahradníček/Vše mé 
je tvé v  podání Saši Rašilova 
a  Lucie Trmíkové. Inscenace 
pojednávající o  katolickém 
básníkovi Janu Zahradníčko-
vi a  jeho ženě Marii vychází 
z  básníkovy korespondence 
a veršů. Devět let manželství 
na dálku, devět let dopisního 
otcovství, devět let lásky přes 
papír.... 

„Já si myslím, že je to 
především hra představují-
cí velkou básnickou osob-
nost, která byla minulým 
režimem totálně vymazaná. 
Básník stejné velikosti jako 
jeho vrstevníci – třeba Jan 
Drda, nicméně na rozdíl 
od Drdy byl Zahradníček 
z učebnic doslova odstraněn, 
a  to takovým způsobem, že 

určité generace prošly škol-
ní výchovou, aniž by o něm 
cokoli slyšely. Zahradníček 
je přitom čítankový básník 
v  onom základním slova 
smyslu, nikoliv s  tím pejo-
rativním nádechem,“ říká 

hlavní protagonista hry Saša 
Rašilov a pokračuje:

„Ale pro mě ještě dale-
ko důležitější je, že je to hra 
o vztahu dvou lidí. Lidí, kteří 
nic zlého neprovedli, přesto 
jsou trestáni. Touží po úplně 

obyčejných věcech, jako je být 
spolu, vychovávat svoje děti, 
které mimochodem Zahrad-
níček vlastně znal velmi málo 
a  velmi málo znaly ony jeho 
jeho, protože ještě když byly 
malé, zavřeli ho jako katolic-

kého básníka a odsoudili v ne-
smyslném, vykonstruovaném 
procesu. Trest mu nezkrátili 
ani v  okamžiku, kdy se dvě 
jeho dcery otrávily houba-
mi a  zemřely. Přežila pouze 
manželka a syn. Pustili ho na 
pohřeb s  příslibem, že už se 
nebude muset vracet, ovšem 
vrátit do vězení se musel. Trest 
mu zkrátili až díky všeobecné 
amnestii v  roce 1960. Výcho-
va dětí tak byla na Marii. Ale 
přestože jejich život vypadal 
v reálu hrozně, tak je z té jejich 
osobní korespondence zřejmé, 
že jejich pouto bylo obohace-
no o třetí rozměr. Tím rozmě-
rem byl Bůh, který je nějakým 
způsobem ochraňuje a pomá-
há jim. To je samozřejmě sil-
ný rozměr a řekl bych, že pro 
dnešní dobu pro mě naprosto 
zásadní.“ 

Když se Jan Zahradníček 
vrátil domů a doufal, že rodině 
vše vynahradí, zemřel. Silný 
příběh člověka, který trpěl už 
vlastním tělesným postižením 
a  kterému minulý režim na-
prosto zničil život, nutí k  za-
myšlení i dnešního diváka.

„Přijde mi to jako výzva pro 
dnešek. Jako vztyčený prst ke 
společnosti, kdy nezřídka až 
příliš podléháme konzum-
nímu životu a  podstatné věci 
nám často unikají,“ uzavírá 
Saša Rašilov. -jg-

Wolkrák je festival pro všechny!
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INZERCE

plánuje na říjen 2021 tyto akce:

ZA STUDÁNKAMI NAD PTE-
NÍM

středa 20. 10. 
Vycházka nejen pro se-

niory povede do lesů mezi 
Sečí a  Ptením. Projdeme 
kolem několika studánek 
a  vycházku zakončíme ná-
vštěvou nově vybudované 
naučné stezky Světluška 
u  Ptení. Ráno společný od-
jezd z  aut. nádraží do za-
stávky 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 věkové skupiny. In-
formace pro dospělé, výstava 
o  stromech, hravé, výtvarné 
a naučné aktivity pro děti. 

TECHNICKÁ PAMÁTKA
SIFON 

středa 27. 10.
Vycházka pro seniory 

a  další zájemce k  unikátní 
technické památce Uhřičic-
ký sifon, vybudované kvůli 
překřížení dvou vodních 
toků. Uvidíme také beto-
nový akvadukt Vantroky 

a  najdeme ústí říčky Romže 
(Valové) do Moravy. Podél 
řeky Moravy se vydáme do 
nedalekého Kojetína. Ráno 
společný odjezd v 9:15 auto-
busem 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 vy-

sadíme v  sadu u  Přírodní 
památky Vápenice sazenice 
třešní. Ráno sraz na nádraží 

v  Kapli u  Čelechovic v  8:30 
(vhodný vlak jede z Prostějo-
va hl. n. v 8:02, nastupujte do 
posledního vagónu). Z Kaple 
se společně vydáme krátkou 
procházkou na Vápenici, 
kde vysadíme asi 20 třešní. 
Pro účastníky sázení bude 
připraveno opékání na ohýn-
ku a pamětní list. Návrat do 
Prostějova do 14 hod. 

Akce finančně podpořilo 
statutární město Prostějov, 

Olomoucký kraj a MŽP 
v rámci projektu Mezigene-
rační vzdělávání v přírodě. 

Stýská se vám po škol-
ních lavicích? Centrum 
celoživotního učení při 
Cyrilometodějském gym-
náziu, ZŠ a  MŠ v  Prostě-
jově přichází ve školním 
roce 2020/2021 s  novou 
nabídkou počítačových, 
výtvarných kurzů a  kur-
zem trénování paměti. 

Počítačové kurzy nabí-
zíme ve dvou osvědčených 
úrovních.  Kurz pro úpl-
né začátečníky vás naučí 
základní obsluze počítače, 
jak pracovat se základními 
programy, založit a použí-
vat e-mailovou adresu, vy-
hledávat na internetu nebo 
vytvořit jednoduchý dopis 
či pozvánku. V  rozšiřu-
jícím kurzu pro začáteč-
níky se naučíte pracovat 
s  e-mailem a  se systémem 
složek, souborů, zpracová-
ní příloh a ukládání doku-
mentů.

Pro pokročilejší uživa-
tele jsou připraveny kur-
zy vyšší úrovně - Práce 
s  flash diskem,  Práce 
s fotografií, MS Excel pro 
začátečníky a  Kurz Po-
werpoitu. Účastníci tak 
mohou v průběhu roku zís-
kat ucelený soubor vědo-
mostí a dovedností v práci 
na počítači. 

Umělecky orientovaní 
zájemci se mohou přihlásit 

na Výtvarný kruh kreslení 
a  malování pro dospělé  
a kroužek Paličkování. 

Nově nabízíme Kurz 
trénování paměti. Kurz je 
hodný nejen pro seniory, 
ale pro každého bez roz-
dílu věku a  vzdělání, kdo 
si chce procvičit a  zlepšit 
fungování paměti a  zvýšit 
využití mozku a  efektivitu 
učení. 

V  kurzech se snažíme 
vytvářet bezpečné, vní-
mavé a  sociálně ohledu-
plné prostředí a  zajis-
tit individuální přístup 
k  jednotlivcům, přizpůso-
bovat tempo práce a  vy-
tvářet společenství lidí se 
stejnými zájmy.

Kurzy probíhají s  finan-
ční podporou Olomouckého 
kraje.

V  případě zájmu o  ně-
který z  kurzů se můžete in-
formovat a  přihlásit u  Mgr. 
Jitky Havlíčkové, tel.: 
582  302  554, e-mailem na 
adresu: havlickova@cmgpv.cz 
nebo osobně ve škole. 

Více informací naleznete 
také na webových stránkách: 
http://ccu.cmgpv.cz.

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

Zelená pro vzdělávání 
dospělých a seniorů 

„svítí dál“!

21
10

11
31

20
6

32 Statutární město Prostějov

 WWW.PROSTEJOV.EU Prostějovské radniční listy



Inzerce

INZERCE

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

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.

26. 10. – Frýdlant nad Os-
travicí – Po stopách frýdlant-
ské litiny a  smaltu (dílna 
uměleckého smaltu, dělnická 
svačinka) a lázně v Čeladné

30. 10. – Polský Těšín (za 
účelem nákupu)

Podrobnější informace 
najdete za výlohou prodejny 
(nám. T. G. Masaryka 18), na 
letáčcích a na webu: www.fi-
lemon-baucis.cz. Telefon na 
prodejnu je 722 464 228.

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

TĚŠÍME SE
 NA VÁS!

Jana Šmudlová

VÝLETY PRO SENIORY V ŘÍJNU 2021

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

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

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: 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 mů-

žete přihlásit u Bc. Blanky Neckařové nebo e-mailem na 
adresu: cprprostejov@ado.cz.

Programy jsou podpořeny z dotačního  
programu Rodina  MPSV ČR,  

Olomouckým krajem a městem Prostějov.

CENTRUM PRO RODINU
PROSTĚJOV z. s.

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

tel. 608 228 464

Z důvodu onemocnění bylo představení Smrt 

obchodního cestujícího dne 11. října 2021 

přeloženo. V současné době usilovně hledáme 

náhradní termín. Vstupenky zůstávají v platnosti.
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mělo devět štací. Dva-
krát jsme vystupovali 
v prostějovském zámku na 
pódiu statutárního města. 
Dále v PV v dětské skupině 
Hradčany, U  Abrahámka 
a Na Splávku, kam bychom 
se ještě rádi vrátili v říjnu. 
Zbytek v  okolních obcích, 
kde nás dobře znají, v Dět-
kovicích, v  Držovicích, ve 
Víceměřicích a nově ve Vr-
bátkách.

Viděla nás necelá pětistov-
ka diváků. Zhlédli pohádku 
Honza hádanek král, která 
je hádanek plná. Po skon-
čení představení jsme vy-
zvali děti, aby přišly k  nám 
na jeviště a  dávaly hádanky 
svým kamarádům. Nejlepší-
ho hádankáře jsme odměnili 
malou korunkou a zvolili tak 
krále nebo královnu hádanek 
v místě vystoupení. 

Také jsme všem připo-
mněli naše YouTube Studio 
Pronitka. Nestihli jste naše 
vystoupení? Nevadí. Najde-
te ho právě na našem Studiu, 
společně s dalšími třemi asi 
půlhodinovými pohádkami 
a  dalšími bezmála 30 růz-
ně dlouhými videi. Zde nás 

zhlédlo od letošního led-
na téměř 4  000 diváků. Za 
vytvoření Studia jsme byli 
navrženi Českou obcí sokol-
skou na ocenění Sokol roku.

Při našich výjezdech jsme 
také vybírali do klobouku. 
Ale již před zahájením turné 
jsme věděli, že výtěžek pů-
jde jako podpora panu Pav-
lu Netopilíkovi z  Morávské 
Nové Vsi, který kvůli ničivé-
mu tornádu koncem června 
přišel nejen o  střechu nad 
hlavou. Děkujeme všem, 
kteří nám přispěli.

Ráda bych také poděko-
vala Aleně Přidalové a  Evě 
Špačkové, herečkám, které 
na vystoupeních vždy vy-
tvořily tu správnou atmosfé-
ru k pobavení diváků.

Lucie Hlačíková
Principálka

LD Pronitka

Letní výjezdní turné loutkového 
divadla Pronitka Prostějov 

Výstava 
Jindřicha Štreita

„Ze tmy ke světlu“ je titul výstavy Jindřicha Štreita, 
kterou můžete navštívit až do do 14. 11. 2021 v zámecké 
Městské galerii na Pernštýnském náměstí. Zahájena byla 
v rámci Festivalu současného umění.  -red-
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Kultura, společnost, volný čas

INZERCE

(Prostějov 23. 8. 2021) 
Facebook moc podrobně 
nestuduji, na konci léta mne 
však doslova uhodil do očí 
příspěvek PhDr. Marii Ři-
čánkové, který s jejím svole-
ním zveřejňuji a s komentá-
řem se zcela ztotožňuji.

„Včera jsme byli na pros-
tějovském hřbitově. Na tom 
krásném hřbitově, který hned 
tak nikde neuvidíte. Jedna 
z  mála nemovitých kultur-
ních památek, nejcennější sa-
dovnické dílo na území měs-
ta. A  protože jsme měli čas, 
prošli jsme pár hrobů našich 
příbuzných a  známých. Vět-
šinou tento dost velký okruh 

děláme tradičně na Dušičky 
a  na Vánoce. To už je tráva 
a plevel na cestičkách a mezi 
hroby suchá. Někdy ten pře-
rostlý binec, kterým jsme se 
teď k našemu zděšení brodili, 
překryje milosrdně sníh. To, 
co se nám ale naskytlo k vidě-
ní dnes, je totální bordel. Po-
kud je nějaké místo na hřbi-
tově udržováno, tak asi jen 
cesta k obřadní síni nebo okolí 
některých hrobů, kde se posta-
rají pozůstalí. Zbytek zarostlý 
plevely a  trávou do výšky 
někde až metru. Všechno je 

v plném květu a zrání, takže 
o  osivo pro příští roky nebu-
de nouze.  Dříve tak vypadal 
sousední židovský hřbitov, 
dnes štafetu přebírá město. 
Skutečně vzorná a chvályhod-
ná úcta k  našim předkům. 
Hlavně že náměstí TGM hýří 
barvami! Hlavně že vchod 
do radnice zdobí muškátové 
věže! Prostějov - město zarost-
lého hřbitova!“

Aleš Matyášek TOP09, 
zastupitelský klub  

Na rovinu! (Piráti, TOP09, 
Starostové, Zelení) 

Jak mi sdělil Mgr. Jan Moch-
ťák, odborník na sociální oblast, 
vzdělávání, volný čas a strategické 
řízení, cena bytů za poslední rok 
(od poloviny roku 2020) stoup-
la v Prostějově o cca 24 procent. 
V absolutních hodnotách to zna-
mená zvýšení cen bytů v kategorii 
40-80 m2 od 350 do 600 tis. Kč. 
Současně se zvyšují i ceny nájem-
ného. Zajištění střechy nad hlavou 
bude do budoucna pro jistou část 
populace čím dál složitější. Měs-
to se dále zbavuje pozemků pro 
obecní výstavbu, kde by mohlo 
budovat moderní nájemní měst-
ské byty. Ty jsou nabízeny sou-
kromým investorům. Byt si tak 
od nich můžete koupit, pokud 

na něj máte finance = rodina se 
středními a nižšími příjmy si musí 
vzít hypotéku, kterou však asi za-
tíží i své děti. Nebo budete bydlet 
v  nájmu, který je však natolik 
vysoký, že z něj nikdy nenašetříte 
na vlastní bydlení, a  je i pravdě-
podobné, že část rodin bude výši 
nájemného dokrývat některou 
z dávek státní sociální podpory. 

Jinak řečeno... Pokud město 
nezačne uvažovat v horizontu dal-
ších let, pak nás čeká velmi nepří-
jemná budoucnost řešení bydlení 
mladých rodin, seniorů, domác-
ností se středními a nižšími příjmy 
a stojí to navíc nejen domácnosti, 
ale i stát = tedy opět nás všechny. 

Kde mohly v  Prostějově už 
dnes stát městské byty? Mezi jižní 
spojkou a Mládkovými sady – po-
zemek směnen se soukromým in-
vestorem. Ulice Na Lukách (mezi 
nemocnicí a  Hloučelou) – po-
zemek prodán soukromému in-
vestorovi. Poblíž ulice Holandské  
– o prodeji pozemku se uvažuje.

Mgr. Petr Ošťádal, Starostové 
a nezávislí,  zastupitelský klub 

Na rovinu!
 (Tento příspěvek byl zaslán 

redakční radě 15. 9. 2021)

Byty v Prostějově zdražily o 24 %Na konci léta
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Klub výsadkových veteránů 
Prostějov uspořádal ve dnech 
1.-3. září největší klubovou 
akci roku 2021- memoriál za-
kladatelů výsadkového vojska 
a  vynálezce padáků. Akce se 
uskutečnila za výrazné podpo-
ry statutárního města Prostějov 
a všech vojenských útvarů po-
sádky. Především přímá logis-
tická podpora příslušníků 601. 
skupiny speciálních sil a Klubu 
speciálních sil byla pro úspěšný 
průběh akce klíčová.

Doba epidemie covidu nedo-
volila uskutečnění této významné 
a tradiční akce v roce minulém, 
proto se celé hnutí výsadkových 
veteránů napříč Českou i Sloven-
skou republikou nesmírně těšilo 
na další přátelské setkání a čestné 
sportovní klání. Jednalo se o sou-
těž tříčlenných družstev ve čty-
řech disciplínách – střelba z ma-
lorážky na 50 m, střelba z pistole 
GLOCK na 25 m, hod granátem 
na cíl a konečně všeobecně „ob-
líbené“ veslování na trenažéru po 
dobu jedné minuty.

Memoriály byly slavnostně za-
hájeny hymnami České a Sloven-
ské republiky v podání posádko-
vé hudby Olomouc a  za účasti 

čestných hostů – primátora sta-
tutárního města Prostějova pana 
Františka Jury, bývalého primá-
tora a čestného člena KVV pana 
Miroslava Pišťáka, člena Zastu-
pitelstva města Prostějova pana 
Miloše Sklenky, velitelů posád-
kových útvarů plk. gšt. Skácela, 
pplk. gšt. Hriníka, pplk. Mandy, 
vrchního praporčíka speciálních 
sil št. prap. Vajdečky, bývalých 
velitelů VÚ 8280, bývalých před-
sedů KVV PV, kolegů - předsedů 
KVV, sponzorů a dalších hostů. 

Primátor statutárního města 
Prostějova pan Jura společně 
s  bývalým primátorem panem 
Pišťákem poté pozdravili účast-
níky setkání a popřáli jim hodně 
sportovního štěstí a  úspěchů. 
V dalším průběhu si pan primá-
tor Jura společně s panem Sklen-
kou na vlastní kůži vyzkoušeli 
náročnost jednotlivých disciplín. 

Celkově se soutěže zúčastnilo 
19 družstev ze 14 Klubů výsad-
kových veteránů. Svoje repre-
zentanty vyslaly Kluby z  České 

republiky – Plzeň, Brno, Libe-
rec, Písek, Olomouc, Holešov, 
Zlín, Jindřichův Hradec, Praha, 
a Slovenské republiky – Prešov, 
Bratislava, Banská Bystrica. Vše 
samozřejmě doplnila čtyři druž-
stva reprezentantů domácího 
klubu, která si vedla více než 
dobře, jak je zřejmé při pohledu 
na celkové výsledky soutěže. 

Jaké byly tedy celkové výsled-
ky memoriálu? Třetí místo patří 
velice překvapivě družstvu KVV 
Liberec ve složení Jaroslav Chro-

mek, František Dráha a Jaroslav 
Málek.  Výborné druhé místo 
obsadilo družstvo Prostějov II 
ve složení Jaromír Spáčil, Fran-
tišek Melichárek a Jindřich Starý 
ml. No a nakonec – vítězem se 
k naší veliké radosti stalo druž-
stvo Prostějov I ve složení Milan 
Vašek, Pavel Vašek a Ivo Lorenc. 
Vítězové pak získali nejenom 
tandemový seskok, pohár, me-
daile, hodnotné věcné ceny, ale 
i  putovní poháry zakladatelů 
výsadkového vojska i  vynálezce 
padáků. Zároveň je ale nutné vy-
zdvihnout také výsledky dalších 
družstev našeho KVV, které roz-
hodně nezklamaly. Čtvrté místo 
kolegů Dušana Štěpána, Vladi-
míra Vrubela a Bohdana Kren-
želoka je výborné. Vynikající je 
i osmé místo jediného družstva 
celé soutěže v  ženském složení 
Miluše Rejkubová, Eva Lánská 
a Tereza Lemerová. Všem srdeč-
ně děkujeme za vzornou repre-
zentaci našeho klubu!  

Přestože memoriály byly 
soutěží družstev, organizační vý-
bor se rozhodl vyhlásit i pořadí 
nejlepších jednotlivců ze všech 
soutěžních disciplín. Celkovým 
vítězem se stal Pavel Vašek, na 
druhém místě se umístila vy-
nikající Tereza Lemerová, oba 
z  KVV Prostějov. Bronzová 
příčka pak patří Janu Strakovi 
z KVV Brno. Kolega Chromek 
z KVV Liberec je ve svých osm-
desátinách překvapením roku na 
čtvrtém místě a pátou příčku pak 
obsadil náš další reprezentant 
Jaroslav Kovář. Zajímavostí je, že 
nejstarším soutěžícím byl kolega 
Červinka z KVV Zlín, který sta-
tečně bojoval s nástrahami sou-
těže ve svých 87 letech. Naopak 
nejmladším soutěžícím pak byl 
celkový vítěz kolega Pavel Vašek. 

Veliká očekávání akce byla 
zásluhou obrovského úsilí celého 
organizačního týmu vedeného 
kolegou Františkem Chudým, 
podpory statutárního města 
Prostějov, posádkových útvarů 
a  sponzorů nejenom naplněna, 
ale memoriál svou organizační, 
společenskou a sportovní úrovní 
tato očekávání výrazně překročil. 
Všem srdečně děkujeme a  těší-
me se na setkání v roce příštím.   

 Předseda Klubu 
výsadkových 

veteránů Prostějov
 generálporučík v.z.  

 Ing. Ondrej Páleník, MBA

XVII. ročník Memoriálu zakladatelů výsadkového 
vojska gen. Palečka, gen. Krzáka, plk. Černoty  
a XIII. ročník vynálezce padáku Štefana Baniče
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INZERCE

INZERCE

žáci
1. Němečková Nela Brno-město
2. Ganzarová Eliška Prostějov
3. Volavá Kateřina Brno-město

junioři
1. Tesárek Matěj Prostějov
2.  Kašpárková Kristýna Břeclav
3. Kozlová Johana Frýdek-Místek

senioři
1. Zemánková Vladimíra Vyškov
2. Pumprlová Erika Kroměříž
3. Křížová Lenka Brno-město

Fota:
1.vítězný výtvor Matěje Tesárka

2. Matěj Tesárek při soutěži (Matěj má za sebou i soutěž Děčínská kotva, 14. a 15. září 2021, 
kde se umístil na krásném třetím místě v kategorii žáků)

3. Veronika Mikulášková z Prostějova (skončila na 4. místě v kategorii juniorů, ale má také 
z dřívějška 1. a 3. místo z finálových kolo)

Oba jsou velkými talenty a jistě v budoucnu tyto velké úspěchy ovlivní jejich profesní život!

Sály Společenského domu provoněly květiny
Konala se oblíbená floristická soutěž. Zde jsou její výsledky:

Kočka domácí, mazlíček, který 
nás fascinuje svou volností a občas-
nou přítulností. Ovšem s jejich po-
čtem a  volným potulováním roste 
i  problém, který řeší mnoho měst 
a obcí.

V  Prostějově běží spolupráce se 
spolkem Mourek, který se proble-
matikou pomoci opuštěným kočkám 
a zamezení jejich přemnožení zabývá.

Radní na svém posledním jed-
nání odsouhlasili pro spolek dota-
ci, která pomůže s  dofinancováním 
veterinárního ošetření a  kastrace. 
„Čím je spolek mezi veřejností zná-
mější, tím více jej lidé oslovují a spolé-

hají na něj. Spolku proto počet naleze-
ných koček vzrostl dvojnásobně, a tím 
pádem vzrostly i finanční náklady. Od 
začátku roku tady vykastrovali již 92 
koček a za veterinární ošetření zapla-
tili více jak 268 tisíc korun.  Spolek 
Mourek Prostějov z. s. v letošním roce 
již sice obdržel dotaci ve výši 30 tisíc 
korun na veterinární ošetření, ale 
vzhledem ke zmíněnému rostoucímu 
zájmu ze strany veřejnosti požádal 
o  další příspěvek ve výši 20 tisíc 
korun. Rada mu vyhověla,“ vysvětlila 
poskytnutí dotace náměstkyně 
primátora Milada Sokolová.

 -kaa-

Město se podílí na pomoci opuštěným 
kočkám a zamezení jejich přemnožení
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STARÉ MĚSTO V pátek 9. července 
byla slavnostně otevřena na hoře 
Větrov Dalimilova rozhledna, věrná 
replika té původní kamenné krásky 
z Kralického Sněžníku. Stalo se tak 
při příležitosti 122. výročí otevření 
původní rozhledny, a i přes nepřízeň 
počasí přilákalo stovky návštěvníků 
z kraje i širokého okolí, vč. blízkého 
Polska, kteří se přišli potěšit návra-
tem symbolu Jeseníků zpět.
Rozhledna stojí na zelené turistické 
trase mezi chatou Paprsek a Sta-
rým Městem pod Sněžníkem. Je 
vysoká 33 metrů a jsou z ní krásné 
výhledy na Staroměstsko a okolní 
masívy Rychlebských hor, Hrubé-
ho Jeseníku a Králického Sněžníku. 
Jde o krásnou a v dnešní době vý-
jimečnou kamennou stavbu v his-
torizujícím stylu s malou a velkou 
věží, se vstupním sálem s lomenou 
klenbou, s točitým žulovým scho-
dištěm, s krakorci a s vyhlídkami 
s cimbuřím. Založení stavby je pro-
vedeno na 16-ti pilotech o délce 
6 metrů zapuštěných do skalního 
podloží, vyztuženého speciálním 
technologickým postupem. Celou 
váhu rozhledny pak nese 5 žulových 
pilířů v dolním sále, spojených v uni-
kátní kamennou klenbu. Vnitřní 
zatížení velké věže je rozloženo do 
5 železobetonových sloupů o výšce 
10 m přenášejících váhu na klen-
bu horního sálu a do bočních stěn. 
Věže jsou přístupné po 130 žulových 
schodech zaklíněných do sebe, 
na které navazuje ocelové točité 
schodiště s dalšími 40-ti schody 
a jejich usazení a propojení bylo 
prací pro velmi zkušené stavaře.  
Generální projektant rozhledny 
Jiří Tomeček obdivuje šikovné sta-
vitele tehdejší doby a říká: “Roz-
hledna jako taková je zajímavé 
a komplikované stavební dílo, takže 
technických výzev byla celá řada. 
Nové technologie a materiály nám 
stavbu usnadnily a je díky nim také 
bezpečná, ale řemeslo a ruční prá-
ce jsou stále stejné. Řemeslo je 
řemeslo a tím také zůstane.“ Snad 
není náhodou, že většina lidí, kteří 
se na stavbě podíleli, pochází od-
sud a mají tak k rozhledně a k její-
mu návratu silnou vazbu.
Vysvěcení rozhledny se ujal farář 
Římskokatolické farnosti ve Starém 
Městě pod Sněžníkem Piotr Gryzbek, 
který na místě připomněl, jak jsou 
v náboženství vnímány hory. „Vždy to 
bylo spojení nebe, země i podsvětí. 
Když se podíváme na bibli, všechny 
důležité události se děly na horách 
a nebylo tomu náhodou. Vždy to 
byla snaha přiblížit se bohu, a lépe 
si uvědomit krásu božího stvoření. 
Hluboce věřím, že každý kdo přijde 
na tuto rozhlednu, tak trochu zapo-
mene na své problémy, a to těžké 
nechá dole, aby tak mohl vidět krásu 
přírody s velkým nadhledem. Věřím, 
že tak každý může objevit i něco 
nového a krásného ve svém životě 
a k tomu také má rozhledna sloužit.“ 
Výstavba nové rozhledny na Vě-
trově započala v roce 2017. „Jsem 
si zcela jist, že všichni, kteří odsud 
pocházíme a nebo zde žijeme, 
o původní rozhledně víme, ať už 
z vyprávění či starých pohlednic. 
Všichni nějak cítíme, že k tomuto 
kraji stále patří. Naše rodina zde 
žila již před válkou, chtěli jsme na-
šemu regionu tento její historický 
symbol vrátit. Hlavně bych rád 
poděkoval všem, kteří se na její 
výstavbě podíleli, chtělo to nejen 
odbornost a fortel, ale i srdce a od-
hodlání uspět a dílo dokončit,“ říká 
donátor rozhledny Dalimil Mika.

Více informací na: 
www.dalimilovarozhledna.cz

NEJ DALIMILOVY ROZHLEDNY
  33 m vysoká
  2 vyhlídky z 17 a 28 m
  130 žulových schodů, každý
  o váze 250 kg
  23 žulových bloků tvořících
  cimbuří, každý o váze 860 kg
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StrašidelnéStrašidelné prohlídky  prohlídky 
zámku Čechy pod Kosířemzámku Čechy pod Kosířem
29. – 30. 10. 202129. – 30. 10. 2021

• prohlídky od 18.00 hodin
• strašidelné dílničky (vyrob si své strašidlo :o)
• rezervace míst na strašidelné prohlídky nutná 
 na tel. 773 784 110 nebo na rezervacecpk@seznam.cz

Zámek Čechy pod Kosířem | Mánesova 1, 798 58 Čechy pod Kosířem | Telefon: +420 773 784 110
E-mail: rezervacecpk@seznam.cz | www.zamekcechy.cz



STRATEGICKÝ NÁKUPČÍ

INŽENÝR KVALITY – ŘÍZENÍ JAKOSTI

ÚČETNÍ

KONSTRUKTÉR

SPECIALISTA EXPEDICE – MEZINÁRODNÍ PŘEPRAVA

ELEKTROKONSTRUKTÉR

PROCESNÍ INŽENÝR

PLÁNOVAČ MONTÁŽE

ZÁMEČNÍK - BRUSIČ

STROJNÍ ZÁMEČNÍK            

SKLADNÍK

ELEKTROTECHNIK

SERVISNÍ TECHNIK

Háj 374, Kralice na Hané
+420 582 311 111

www.wuh.cz

Vsaďte
na jistotu 
a pracujte s námi

Say Hi to 
the Future

Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice:

Stále rosteme!
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