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Nový člen 
osadního výboru Vrahovice

Zastupitelstvo města Prostějova po 
projednání určilo členem osadního vý-
boru v části města Vrahovice Jaroslavu 
Valáškovou, bytem sídliště Svornosti, 
Prostějov.

Rezignace člena 
osadního výboru Krasice, 
Čechovice, Domamyslice

Zastupitelstvo města Prostějova po 
projednání vzalo na vědomí rezignaci 
ing. Tomáše Blumensteina na funkci 
člena osadního výboru v části města 
Krasice, Čechovice, Domamyslice.

Doplnění atrakcí 
v aquaparku

Zastupitelstvo města Prostějova po 
projednání schválilo převzetí záruky 
(ručitelského závazku) městem Pro-
stějovem za úvěr ve výši 15 milionů 
Kč, včetně příslušenství, poskytnutého 
Československou obchodní bankou, 
a. s., obchodní společnosti Domovní 
správa Prostějov, s. r. o., se sídlem 
Křížkovského 36/7, za účelem dopl-
nění atrakcí v Městském oddechovém 
a sportovním centru v Prostějově dle 
předloženého návrhu.

Veřejná fi nanční podpora 
- výchova lesních porostů 

v biokoridoru Hloučela 

Zastupitelstvo města Prostějova po 
projednání schválilo poskytnutí veřej-
né fi nanční podpory z rozpočtu města 
Prostějova ve výši 170 000 Kč základní 
organizaci Českého svazu ochránců 
přírody Hloučela, Husovo nám. 67, 
Prostějov, na výchovu lesních porostů 
v biokoridoru Hloučela pro zajištění 
všech funkcí lesa - rok 2008. 

Nákup nových knih 
do městské knihovny 

Zastupitelstvo města Prostějova po 
projednání schválilo rozpočtové opat-
ření, kterým se zvyšuje rozpočet výdajů 
v kapitole 20 (školství a kultura) o 250 
tisíc Kč na nákup knihovního fondu 
Městské knihovny v Prostějově.

Projektová dokumentace 
Střediska mládeže kopané 

Zastupitelstvo města Prostějova po 
projednání schválilo rozpočtové opatření, 
kterým se zvyšuje rozpočet výdajů v kapi-
tole 60 (rozvoj a investice) o 680 tisíc Kč 
na projektovou dokumentaci Střediska 
mládeže kopané a současně se o stejnou 
částku snižuje Fond rezerv a rozvoje. 

Rekonstrukce komunikací 
na Husově náměstí 

Zastupitelstvo města Prostějova 
po projednání schválilo rozpočtové 
opatření, kterým se zvyšuje rozpočet 
výdajů v kapitole 60 (rozvoj a inves-
tice) o 2 800 000 Kč na rekonstrukci 
komunikací na Husově náměstí (včetně 
projektové dokumentace) a současně se 
o stejnou částku snižuje Fond rezerv 
a rozvoje. 

Cyklistická stezka Prostějov 
- Kostelec na Hané 

Zastupitelstvo města Prostějova 
po projednání schválilo rozpočtové 
opatření, kterým se zvyšuje rozpočet 
výdajů v kapitole 60 (rozvoj a investice) 
o 2 500 000 Kč na cyklistickou stezku 
Prostějov - Kostelec na Hané a sou-
časně se o stejnou částku snižuje Fond 
rezerv a rozvoje. 

Prodej zámku ve Ptení 
a přilehlých pozemků 

Zastupitelstvo města Prostějova po 
projednání schválilo:

1. prodej objektu zámku Ptení č. p. 
60 (způsob využití - objekt bydlení, 
způsob ochrany - nemovitá kulturní 
památka)  na pozemku p. č. st. 59, 
pozemku p. č. st. 59 - zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 5 762 m2 (způsob 
ochrany - nemovitá kulturní památ-
ka), pozemků p. č. 82/1 - zahrada 
o výměře 342 m2, p. č. 82/2 - zahrada 
o výměře 676 m2, p. č. 82/3 - zahrada 
o výměře 691 m2, p. č. 83/1 - zahrada 

o výměře 277 m2,  p. č. 83/2 - zahrada 
o výměře 575 m2, p. č. 81/5 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 
144 m2 a části pozemku p. č. 3630/1  
- ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře cca 230 m2 (přesná výměra 
bude známa po vyhotovení geomet-
rického plánu), vše v k. ú. Ptení, do 
podílového spoluvlastnictví Lenky 
Skácelové, Prostějov, MUDr.  Olgy 
Látalové, Olomouc Hodolany, a Mila-
na Zahradníka, bytem Lubenice, a to 
každému ideální 1/3, za následujících 
podmínek: 

a) kupní cena bude stanovena ve 
výši 5 500 000 Kč a bude zaplacena 
před podpisem kupní smlouvy,

b) správní poplatek spojený s podá-
ním návrhu na povolení vkladu vlast-
nického práva do katastru nemovitostí 
uhradí kupující.

Koupě sportovního areálu 
TJ SOKOL 

v Kostelecké ulici 

Zastupitelstvo města Prostějova po 
projednání schválilo: 

1. Výkup objektu občanské vybave-
nosti, budovy bez čísla popisného nebo 
evidenčního na pozemku p.č. 5995, 
objektu bydlení č.p. 3113 na pozemku 
p.č. 5996, objektu občanské vybave-
nosti, budovy bez čísla popisného nebo 
evidenčního na pozemku p.č. 5998,  
pozemků p.č. 5995 - zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 479 m2, p. č. 5996 
- zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 
98 m2, p. č. 5998 - zastavěná plocha 
a nádvoří  o výměře 308 m2, p. č. 5999/
1  - ostatní plocha o výměře 3 790 m2, 
p. č. 5999/6  - ostatní plocha o výměře 
870 m2, p. č. 5999/7 - ostatní plocha 
o výměře 8 537 m2, p.č. 5999/8 - ostatní 
plocha o výměře 3 804 m2, p. č. 5999/
9- ostatní plocha  o výměře 929 m2, p. 
č. 5999/13 - ostatní plocha o výměře 
110 m2 a p. č. 5999/14 ostatní plocha 
o výměře 332 m2, vše v k. ú. Prostějov, 
z vlastnictví Tělocvičné jednoty 
SOKOL I Prostějov, se sídlem Ská-
lovo nám. 4, za kupní cenu ve výši 
18 300 000 Kč, tedy za kupní cenu 
zvýšenou o 300 000 Kč nad maximální 
kupní cenu schválenou usnesením za-
stupitelstva města č. 17261 ze dne 18. 
12. 2007, za podmínek dle předložené 
kupní smlouvy se změnou kupní ceny. 

2. Směnu pozemků p. č. 236/2 - ostat-
ní plocha o výměře 422 m2 a p. č. 236/3 
- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
14 m2, oba v k. ú. Prostějov, ve vlast-
nictví města Prostějova za pozemek p. 
č. 5999/12 - ostatní plocha o výměře 
1 617 m2 v k. ú. Prostějov ve vlastnictví  
Tělocvičné jednoty SOKOL I Prostějov, 
se sídlem Skálovo nám. 4, za podmínek  
dle předložené směnné smlouvy. 

Zastupitelstvo města Prostějova na svém 
11. zasedání dne 26. 2. mimo jiné schválilo: 

Město Prostějov se na ekologické výchově a osvětě Ekocentra Iris podílí 
fi nančním příspěvkem ve výši 480 tisíc Kč.
 Vlastimil Uchytil,
 místostarosta a politik Zdravého města Prostějova 

Tvořivá dílna

KERAMIKA: ROZKVETLÉ VELIKONOCE
Kdy: pondělí 10. března od 16.00 hodin.
Kde: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov.
Keramické velikonoční květy, nástěnné dekorace a zápichy do květináčů a váz 

dle vlastní fantazie. Poplatek 50 Kč/osoba. Pracovní oblečení s sebou.

Exkurze do přírody

JARNÍ VYCHÁZKA LITOVELSKÝM POMORAVÍM
Kdy: sobota 15. března v 9.00 hodin.
Kde: před Ekocentrem Iris, Husovo nám. 67, Prostějov.
Vydáme se kvetoucími lužními lesy chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomo-

raví z Litovle přes Třesín do Řimic, kde se najíme. Z Nových Mlýnů pak budeme 
pokračovat na Nové Zámky. Cestou navštívíme Rytířskou síň, Templ a další za-
jímavá místa. Celkem půjdeme asi 14 km. Pojedeme objednaným autobusem. 
Příspěvek na dopravu 70 Kč.

Přihlášky a podrobnější informace na telefonních číslech 739 669 558 a 582 338 
278 nebo na e-mailu: iris@iris.cz do pondělí 10. března.

Tvořivá dílna

VELIKONOČNÍ RUKODĚLKY
Kdy: čtvrtek 20. března od 16.00 hodin.
Kde: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov.
Zdobení vajíček, výroba velikonočních přáníček z ručního papíru. Dále příprava 

několika druhů pomazánek aneb jak využít vařená vejce. Pro děti i pro dospělé. 
Vajíčka, vyfouklá i vařená, s sebou. Poplatek 20 Kč/osoba.

Vítání jara

VÍTÁNÍ JARA NA HLOUČELE 
Kdy: sobota 22. března od 9.30 hodin.
Kde: sraz v biokoridoru Hloučela u občerstvení „U Abrahámka“.
Vynášení Morany, pletení pomlázek a košíků, hravé i naučné aktivity o jarní 

přírodě pro děti i jejich rodiče. V případě deště se akce koná v Kovárně Ekocentra 
Iris, Husovo nám. 67, Prostějov.

Beseda 

NÁKUP NA ZELENOU
Kdy: 19. března od 17.30 hodin. 
Kde: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov.
Při nákupu potravin a spotřebního zboží se každý den rozhodujeme o tom, jak 

naše domácnost zatěžuje životní prostředí. Která ekoznačka je ta pravá? Skleněné 
nebo plastové láhve? Smí vám prodat rohlíky do přineseného sáčku? Jak správně 
doma třídit odpady? 

Pokračování výstavy 

KOSÍŘ ZNÁMÝ NEZNÁMÝ ANEB CO SE NA STEZKU NEVEŠLO…
Kdy: do 4. dubna.
Kde: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov.
Výstava fotografi í z přírodního parku Velký Kosíř. Návštěvníci výstavy si mo-

hou odnést nového Průvodce naučnou stezkou Velký Kosíř. Prosíme zájemce 
o předchozí osobní nebo telefonickou domluvu konkrétního termínu návštěvy na 
telefonním čísle 603 298 039. 

Tvořivá dílna

KERAMIKA: POHLED Z OKNA
Kdy: pondělí 31. března od 16.00 hodin.
Kde: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov.
Výroba nástěnných dekorací ve tvaru oken. Poplatek 50 Kč/osoba. Pracovní 

oblečení s sebou.

Akce fi nančně podpořily 
Město Prostějov,

Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR v rámci projektu „Přírodě OK!“ 
a Ministerstvo životního prostředí v rámci společného programu 

SSEV Pavučina a ČSOP Národní síť středisek ekologické výchovy.

Český svaz ochránců přírody 
- Ekocentrum Iris 
pořádá v březnu tyto akce:

Město Prostějov finančně podporuje 
Ekocentrum Iris v ekologické výchově 

a osvětě Prostějovanů – I. část 
Jednou ze stěžejních činností Eko-

centra Iris je tvorba a realizace eko-
logických výukových programů pro 
mateřské, základní a střední školy. Pro-
střednictvím těchto programů se děti 
učí rozvíjet své znalosti i vztah k příro-
dě, poznávat nové souvislosti a rozvíjet 
spolupráci v rámci třídního kolektivu, 
a tím i sociální kompetence. 
Výukové programy jsou rea-
lizovány na Kovárně (budově 
Ekocentra Iris, Husovo nám. 
67, Prostějov), ve třídách, ale 
také v terénu, což je pro prak-
tické poznávání přírody vůbec 
nejlepší. 

Mateřské školy si mohou 
vybrat z 15 programů, např. 
„Dobrou noc, ježku“, „Jedna 
velká ZOO“, „Vítáme jaro“ nebo „Hody, 
hody, doprovody“. 

Pro základní školy je nabídka nejširší 
– 27 výukových programů, které zahr-
nují poznávací programy, např. „Život 
ve vodě“ nebo „Geologická expozice“, 
tvořivé programy, jako např. „Kouzle-

ní s papírem“, „Jak roste chléb“ nebo 
„Triky s triky“, terénní programy, např. 
„Hydrobiologie pro každého“, „Suchou 
nohou po dně mořském“ (exkurze 
do přírodního parku Velký Kosíř) 
a v neposlední řadě programy rozvíjejí-
cí praktické dovednosti pro ekologicky 
šetrnější způsob života, jako je např. 

program „Člověk mezi odpa-
dy“ nebo „Desatero domácí 
ekologie“. 

Střední školy si mají také z čeho vy-
bírat. V nabídce jsou  např. programy 
„Člověk a zvíře“, „Geologické expozice“, 
„Hydrobiologie pro každého“ nebo 
„Desatero domácí ekologie“. 

„Město Prostějov se na ekologické 
výchově a osvětě Ekocentra Iris podílí 

fi nančním příspěvkem ve výši 480 tisíc 
korun, díky čemuž může organizace 
nejen nabízet pravidelné činnosti, ale 
nabídku i rozšiřovat. Tyto aktivity 
vlastně realizuje město Prostějov pro-
střednictvím Ekocentra Iris v rámci 
environmentální výchovy pro školy 
a občany,“ uvedl místostarosta Vlasti-
mil Uchytil.

Pro veřejnost jsou připraveny i vy-
cházky a exkurze na přírodně zajímavé 

lokality, ať už u nás, např. do Nectav-
ského údolí, Litovelského Pomoraví, 
na Vlčí skálu či do parku v Čechách 
pod Kosířem, ale také třeba zájezd do 
Rakouska na chráněná území v okolí 
Dunaje.   Eva Zatloukalová, 

 Martina Cetkovská

Jaro je opět tady (alespoň to tak 
vypadá) a s ním je tu i pozvánka na 
toulky naším okolím. Turistů je jistě 
mezi námi dost, alespoň rekreačních. 
Ale znají i okolí Prostějova? 

Chtěl bych vás pozvat na netradiční 
a nenáročné výlety úplně jinou formou. 
Co ubude na náročnosti fyzické, to při-
bude na náročnosti psychické. Nemusí 
se přece hýbat jen tělo, ale i mozkové 
závity. 

Chtěl bych uspořádat setkání na 
místech, která si sami budete muset 
vyhledat, zadán bude jen název lokality. 
Nu, a vy si už dodáte logistiku. Takže 
nic kromě názvu místa  setkání vám 

neprozradím. Jak na to přijdete a jak 
se tam dostanete, bude už jen na vaší 
nápaditosti. Místo se dozvíte v příštích 
Radničních listech. 

Setkání by měla proběhnout šestkrát 
za rok. Každý, kdo bude mít o tuto akci 
zájem, si vyzvedne v informačním stře-
disku prostějovského městského úřadu 
Tulácký průkaz, do kterého si bude vle-
povat potvrzení z jednotlivých setkání. 
A po splnění všech těchto podmínek 
nakonec obdrží diplom účastníka, kte-
rým se může chlubit před přáteli. 

Příjemnou zábavu a putování vám 
přeje 

organizátor a turista Josef Klimeš.

Netradiční toulky přírodou
Hýbat se bude nejen tělo, ale i mozkové závity


