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Až sto dvacet nových pracovních 
míst by měl přinést do Prostějova nový 
investor, kterým je společnost Modřan-
ská potrubní. Její výrobní závod vyroste 
v prostějovské průmyslové zóně už v prů-
běhu příštího roku. Smlouvu na prodej 
potřebných pozemků podepsal ve středu 
19. září za Město Prostějov místostarosta 
Miroslav Pišťák a generální ředitel Mod-
řanské potrubní Tomáš Medek.

„Jednání o prodeji pozemků probíhala 

seriózně, jsme rádi, že si tento investor 
vybral právě Prostějov. Považujeme to 
zároveň za projev důvěryhodnosti měs-
ta,“ uvedl místostarosta Miroslav Pišťák. 

„Výstavbu našeho prostějovského 
závodu zahájíme v jarních měsících roku 
2008. Už v roce 2009 chceme spustit zku-
šební provoz. V první fázi počítáme zhru-
ba se 110 – 120 zaměstnanci. Potřebovat 
budeme zejména kvalifi kované strojíren-
ské profese jako jsou zámečníci, svářeči 

nebo obráběči,“ přiblížil investici gene-
rální ředitel Modřanské potrubní Tomáš 
Medek.

Nový investor hodlá v prostějovském 
závodě vyrábět potrubní segmenty zejmé-
na pro zpracovatele energie. Největším 
odběratelem je skupina ČEZ, další část 
produkce jde na export např. do Němec-
ka či Belgie. Vstupní investice mířící do 
Prostějova se bude pohybovat v částce 
500 – 600 milionů korun.  (jg)

Modřanská potrubní bude u nás vyrábět 
segmenty pro zpracovatele energie
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Do Prostějova zamířil další investor

Smlouvu o prodeji pozemků na výstavbu nového závo-
du podepsal za město místostarosta Miroslav Pišťák 
a za společnost Modřanská potrubní její generální ředi-
tel Tomáš Medek.  Foto: Y. Pudilová

Ve středu 3. října  byly v obřadní síni 
prostějovské radnice slavnostně předány 
Ceny města Prostějova za rok 2006. Krys-
tal z dílny skláře Jankůje a písemné oceně-
ní tentokrát obdrželi: 

Ing. arch. Blahoslav Adamík, PhDr. 
Ludmila Grůzová, Josef Dolívka, Miro-

slav Kolba in memoriam, Stanislav Liška, 
Jiří Novák, brig. gen. ing. Ondrej Páleník, 
Karel Pokorský.

Zpravodajství z předání Cen města, 
včetně upřesnění, za co byly jednotlivým 
osobnostem ceny uděleny, přineseme 
v příštím vydání Radničních listů. 

Ceny města Prostějova byly
uděleny osmi osobnostem

Sobota 13. října: Den stavitelství a architektury 
Veřejnosti budou přístupné významné stavby i nejnovější díla 

Stavařina je jednou z nejstarších profesí, která provází lidstvo. Přijďte se 
proto podívat, kam tato profese dospěla začátkem 21. století. Všichni, 
kteří se stavitelstvím a architekturou zabývají, to jsou vysoké školy, střed-
ní školy, učiliště i stavební fi rmy, připravují na sobotu 13. října 2007 den 
otevřených dveří. Široké veřejnosti i odborníkům ze stavebnictví budou 
v tento den přístupny významné stavby a nejnovější díla k prohlídce 
s možností odborného výkladu a kvalifi kovaných odpovědí na dotazy. 

V Prostějově bude při této příležitosti otevřen dne 13. října od 
9 do 12 hodin Národní dům. Dále bude v době od 9 do 12 hodin 
za účasti zástupců zhotovitele zpřístupněn veřejnosti také dům se 
47 bytovými jednotkami v Hacarově ulici. 

Seznam staveb z celé republiky, které budou v tento den otevřeny, nalez-
nete na www.ckait.cz (tento seznam je průběžně aktualizován). Také se 
můžete zúčastnit výběru nejlepší stavby roku, a to na webových strán-
kách: www.stavbaroku.cz.

Pro milovníky turistiky, obyvatele 
i návštěvníky města jsou v informačním 
středisku prostějovského městského úřadu 
připraveny unikátní turistické sběratel-
ské karty s motivem radnice a Národního 
domu. Jedna kartička stojí 20 korun. Inici-
átorem projektu turistických karet v České 
republice je Klub českých turistů.

Češi originálně spojili sběratelství 
s celonárodní hrou  

Princip projektu je jednoduchý. Na 
hrady, zámky, rozhledny, muzea, do 
měst  a na další zajímavá místa celé Čes-
ké republiky jsou distribuovány barevné 
fotokarty, tzv. Karty českého turisty. Ty 
jsou pro dané místo originálně navrženy, 
jsou s ním tematicky spojeny a pouze na 
místě samém prodávány. 

Jedná se o ucelenou číslovanou edici se 
sběratelským systémem. Podle sběratel-
ských karet lze navíc vyplňovat turistické 
křížovky a jako bonus jsou na některých 
kartách zobrazeny indicie vedoucí k nale-
zení hodnotného pokladu.

Vydávání sběratelských karet je celo-
světovým fenoménem, známé jsou napří-
klad sportovní, pohádkové nebo zvířecí 
motivy. V oblasti světové turistiky byly 
pokusy o podobnou činnost pouze okra-
jové a myšlenka na spojení sběratelské 
oblasti s celonárodní hrou je originální 
právě v České republice. (Zdroj: www.
cestykehvezdam.cz)

V současné době je do projektu zapoje-
no přes 300 míst včetně města Prostějova. 
„Lícová strana prostějovských turistic-

kých kartiček zachycuje v jednom přípa-
dě pohled na budovu radnice, ve druhém 
případě pohled na Národní dům. Rubová 
strana pak nabízí sběratelům kontakty na 
některé významné instituce, jako je Měs-
to Prostějov, divadlo, Národní dům, klub 
Duha, kino Metro nebo Muzeum Prostě-
jovska,“ uvedla v této souvislosti vedoucí 
kanceláře starosty Jaroslava Tatarkovičová.                                                          
 (jg) 

Nejen pro sběratele

Unikátní turistické kartičky
s radnicí a Národním domem

Na lícové straně prostějovských 
turistických kartiček je zachycena 
vedle Národního domu i budova 
radnice na náměstí T. G. Masaryka.  
 Foto: archiv MěÚ 

Plány na výstavbu nového areálu v průmyslové zóně 
představil Tomáš Medek také místostarostovi Vlastimi-
lovi Uchytilovi a předsedovi fi nančního výboru Radkovi 
Zacpalovi.  Foto: Y. Pudilová

Slavnostním přestřižením pásky otevře-
li ve čtvrtek 20. září v podvečer místosta-
rostové Vlastimil Uchytil a Alois Mačák 
(viz. foto) novou gymnastickou halu při 
Základní škole Melantrichova. Investiční 
akci za zhruba 16 milionů korun reali-
zovalo město Prostějov. Výstavba byla 
zahájena v roce 2006, dokončena 
byla v polovině září 2007. „Jsem 
rád, že mladí gymnasté mají pro tré-
ninky takto moderní objekt,“ uvedl 
místostarosta Vlastimil Uchytil. 
„Tímto chceme podpořit výchovu 
nových gymnastických nadějí, kte-
ré možná proslaví naše město nejen 
v naší zemi, ale třeba i ve světě,“ 
doplnil místostarosta Alois Mačák.

„Gymnastická hala bude sloužit 
především, ale nejen pro potřeby 
gymnastického oddílu TJ Pozemstav 
Prostějov,“ potvrdil Miroslav Musil, 
šéftrenér a předseda oddílu sportovní 
gymnastiky, jehož členskou základ-
nu tvoří zhruba 120 gymnastek, ale 
i gymnastů z celého prostějovské-
ho regionu. Právě těm se loni dařilo 
v kategorii chlapeckých žákovských družs-
tev i jednotlivců. „V obou kategoriích se 
jim podařilo získat na mistrovství repub-
liky bronzové medaile,“ upřesnil šéftrenér 
oddílu s tím, že letošní sezónu je předčasné 
hodnotit, neboť ještě není u konce. 

„Srovnatelná gymnastická hala je u nás 
pouze zhruba ve třech nebo čtyřech vět-
ších městech. Nyní máme k dispozici 

veškeré gymnastické nářadí potřebné pro 
čtyřboj žen a šestiboj mužů. Nechybí ani 
gymnastický koberec, jehož absence nás 
stála spoustu času a peněz,“ pochvaloval 
si šéftrenér, jehož svěřenci nebudou muset 
nyní dojíždět trénovat na koberci do vzdá-
lených měst.  (jg, pud)

Ing. Antonín Zajíček,
vedoucí odboru rozvoje a investic
Gymnasté a příznivci prostějovské gym-

nastiky pozor! Město Prostějov pro vás 
v těchto dnech připravilo dárek v podobě 
otevření nové přístavby tělocvičny při ZŠ 
Melantrichova. Realizace této investiční 
akce byla zahájena v roce 2006 a dokončena 

v polovině září 2007. Stavební práce  v cel-
kové výši 16 mil. Kč prováděla  Prostějov-
ská stavební společnost – PROSTAS s. r. o.

Nová přístavba tělocvičny pro potřeby 
výuky gymnastiky dle návrhu Ing. arch. 
Radka Palackého sestává z objektu haly 
o půdorysných rozměrech 24,90 m x 15,55 

m situovaného ke stávajícímu již-
nímu štítu tělovýchovného pavilo-
nu školy. K západní straně stáva-
jící tělocvičny byl dále přistavěn 
krček pro umístění rozběhové 
dráhy pro přeskok  o půdorysných 
rozměrech 24,75 m x 2,50 m. 

Interiér nově otevřených gym-
nastických prostor je  opatřen 
gymnastickým kobercem. Dále je 
zde umístěno 10 kotev pro ukotve-
ní tři kusů mobilních gymnastic-
kých nářadí. Součástí přístavby 
je prostor pro umístění můstku 
a bedny pro přeskok, dále jámy 
pro umístění trampolíny a dopa-
dové zóny přeskoku. Rozběh pro 
přeskok čítá délku cca 27 m.

Realizací výstavby takto 
moderního objektu určeného pro potřeby 
výuky gymnastiky ve městě Prostějov se 
významným způsobem přispěje ke zkva-
litnění podmínek  při tréninku gymnastiky 
dětí a mládeže.  A možná tímto počinem 
město Prostějov podpoří výchovu nových 
gymnastických nadějí, které budou šířit 
dobré jméno jak města, tak i České repub-
liky.

Rozšířená gymnastická hala při ZŠ Melantrichova
patří k nejmodernějším a nejvybavenějším v republice

Dárek města pro gymnasty a příznivce gymnastiky


