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Pietní akt k uctění obětí druhé světové války
Součástí slavnostního shromáždění k 60. výročí ukončení  II. světové války, které proběhlo v pátek 6. května, byl

i  pietní akt na prostějovském městském hřbitově. Památku všech,  kteří za svobodu položili své životy, zde zástup-
ci vedení města,  ozbrojených složek, Svazu letců, prostějovské jednoty  Československé obce legionářské, Sokola,
společenských  organizací i občané uctili položením květin k památníku obětí  II. světové války a k památníku čes-
koslovenských letců. -kdl-,  foto: Yvona Kadlecová 

Zástupci vedení města vyslyšeli děti na dětském slyšení 
V pořadí již šesté dětské slyšení, které proběhlo 9.  května v prostorách Národního domu, využily děti ze všech

prostějovských základních škol a Gymnázia J. Wolkra k tomu,  aby zástupcům vedení města sdělily svoje připomín-
ky a  požadavky vztahující se k životu v Prostějově. „Nešetřete nás,“ vyzval nejmenší představitele hlasu lidu mí-
stostarosta Bc.  Alois Mačák. Ti se nenechali dlouho pobízet a po počátečních  rozpacích ze sebe sypali jednu při-
pomínku za druhou. 

Děti upozorňovaly na řádění vandalů v ulicích města,  uvolněné bezpečnostní stojany, neutěšený stav Pivovarské-
ho  rybníčku a řadu dalších skutečností. Nejen pro sebe, ale i  další obyvatele města požadovaly například rekon-
strukci  školních hřišť, nové cyklostezky či větší dohled strážců  zákona v ulicích města. 

„Všechny podněty jsme si zaznamenali. O řadě z nich  budeme dále jednat, případně je předáme k vyřešení zod-
povědným  pracovníkům městského úřadu,“ ujistil starosta ing. Jan Tesař. -kdl-

S připomínkami a postřehy dětí seznámila starostu města ing.  Jana Tesaře i místostarostka dět-
ského městského zastupitelstva  Michaela Jelínková. Foto: Yvona Kadlecová 

Kapnometr pro dětskou jednotku intenzivní péče 
Dýchání těžce nemocných malých pacientů na  jednotce intenzivní péče prostějovské nemocnice  bude hlídat kap-

nometr. Z výtěžků charitativní  sbírky s názvem Srdíčkový den jej pro ni za  necelých 120 tisíc korun zakoupilo Ob-
čanské  sdružení Život dětem. Jeho slavnostního předání  ve středu 18. května se zúčastnil i místostarosta  Mgr. Vlas-
timil Uchytil, který si dětskou jednotku  intenzivní péče prohlédl v doprovodu náměstkyně  ředitele prostějovské ne-
mocnice MUDr. Hany  Řehulkové. „Město Prostějov přispělo na dostavbu  nemocnice a její vybavení v tomto
volebním období  patnáctimilionovou veřejnou finanční podporou a  patnáctimilionovou bezúročnou půjčkou,“ při-
pomněl  Mgr. Vlastimil Uchytil. -kdl-,  foto: Yvona  Kadlecová 

Město přispěje na výstavbu cyklostezky Prostějov - Čelčiče 
Čelčice propojí s Prostějovem nová cyklostezka. Její  první úsek do Bedihoště, který přijde na zhruba 9,5 milionu

korun, by se měl začít budovat již letos o prázdninách.  Podmínkou pro zahájení výstavby je přidělení dotace ze stát-
ního  fondu dopravní infrastruktury a Olomouckého kraje. Ta by měla  pokrýt 80 - 90 procent plánovaných nákladů.
Zbývající finance  poskytnou formou příspěvku svazek obcí Prostějov - venkov a  město Prostějov. 

„Prostějov se bude na budování více než tříkilometrového  úseku cyklostezky do Bedihoště podílet 860 tisíci ko-
runami,“  uvedl místostarosta Mgr. Vlastimil Uchytil. „Po dokončení  celého projektu se lidé bezpečně dostanou na
kole v podstatě až  do Skalky. To byl také jeden z důvodů, proč město na žádost  obcí nacházejících se na trase cyk-
lostezky o sdružení  finančních prostředků kývlo. Jde totiž o turisticky zajímavou  lokalitu vhodnou svým zaměře-
ním pro celé rodiny, kterou si  oblíbila i řada Prostějovanů,“ objasnil místostarosta Mgr.  Vlastimil Uchytil. -kdl-

Prostějov má mistryni republiky ve stolním tenise 
Letošní mistryni republiky ve stolním tenise Martinu  Fedorovou přijal v pátek 20. května starosta města ing. Jan

Tesař. Přijetí handicapované  sportovkyně, která v předchozích čtyřech ročnících skončila  druhá, se zúčastnila i mí-
stostarostka města Božena Sekaninová. 

„Jsem velmi rád, že další prostějovský sportovec dělá  našemu městu dobré jméno,“ uvedl ing. Jan Tesař. Marti-
na  Fedorová poděkovala za podporu, které se jí ze strany města  Prostějova dostává, a zapsala se do pamětní knihy
města  Prostějova. „Jde o historicky první zápis vozíčkáře do této  knihy,“ konstatovala místostarostka Božena Se-
kaninová. I ona o  den později fandila handicapované sportovkyni na II. ročníku  Prostějovského poháru vozíčkářů
ve stolním tenise. Vedle Martiny Fedorové, která hraje za SKV Ostrava,  podporuje město Prostějov také handica-
pové tenisty.  Mezinárodní tenisový turnaj v tenise na vozíku, jehož dějištěm  se v červnu opět stane Prostějov, pod-
pořilo částkou 100 tisíc  korun. Pro vozíčkáře navíc připravuje na konec června  speciální den otevřených dveří na
radnici. -kdl-, foto: Yvona Kadlecová 

Starosta města přijal zástupce oddílu boxu DTJ Prostějov 
Starosta města ing. Jan Tesař přijal v pondělí 23. května zástupce oddílu boxu DTJ  Prostějov, aby jim poblaho-

přál k jejich sportovním  úspěchům v sezóně 2004 - 2005,  kdy dosáhli v extralize mužů na cenný bronz.  „Box se
stal dalším úspěšným sportem, který  reprezentuje naše město,“ ocenil úspěchy  prostějovských rohovníků starosta
ing. Tesař.  „Jsme jediným boxerským extraligovým klubem na  střední a jižní Moravě,“ konstatoval s uspokojením
předseda DTJ Prostějov Jaroslav Kořínek. „Talenty  z této části republiky bychom rádi soustředili v tréninkovém
středisku mládeže, které chceme v Prostějově vybudovat. Rádi bychom si v něm  připravili pro extraligový box svo-
je vlastní  odchovance,“ objasnil trenér Karel Menyház,  trojnásobný mistr republiky, který patnáct let  pod hlavič-
kou TJ OP boxoval za Prostějov a dalších  dvanáct let zde působil v roli trenéra. 

Město snahu oddílu boxu o udržení v extralize  podpořilo i letos. Prostějovští zastupitelé pro  něj ve středu 25. květ-
na schválili téměř šest set  tisícovou veřejnou finanční podporu. „I to je  adresná podpora boxu ze strany města, ve
které  chceme pokračovat,“ uvedl místostarosta Bc. Alois  Mačák s tím, že v loňském roce podpořilo město  prostě-
jovské boxery milionem korun. 

Oddíl boxu byl v Prostějově obnoven po téměř  dvacetileté pauze v roce 2002. -kdl- 

U příležitosti slavnostního přijetí starostou  města ing. Janem Tesařem se zástupci oddílu boxu  DTJ
Prostějov podepsali do pamětní knihy města  Prostějova. Byl mezi nimi i trenér Karel Menyház.  

Foto: Yvona Kadlecová 

Z událostí měsíce května


