
Na dětském dnu 
v aquaparku sjížděly 
děti nejvyšší horu 
světa 
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Malé množství 
stavební suti můžete 
uložit i ve sběrném 
dvoře
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Kdy bude zahájena 
stavba mostu v Olo-
moucké ulici?
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Na Diskodrom 
zavítali tanečníci 
z rekordního počtu 
zemí 
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Brány aquaparku Koupelky i koupaliště ve 
Vrahovicích jsou otevřeny od rána do večera 

Poté, co v sobotu 19. května zahájil 
provoz aquapark Koupelky, odstarto-
valo v sobotu 9. června letošní sezonu 
i  koupaliště TJ Sokol Vrahovice v Pros-
tějově – Vrahovicích. Brány obou areálů 
jsou otevřeny od devíti hodin ráno až do 
večera. 

Vrahovické koupaliště je otevřeno od 
9 do 19 hodin. Celodenní vstupenka pro 
dospělou osobu přijde na 25 Kč, děti do 15 
let zaplatí za celodenní pobyt 12 Kč. Per-
manentky na deset vstupů pořídí dospělí 
za 200 Kč, mládež do 15 let za polovinu. 

„V areálu koupaliště jsou k dispozi-
ci čtyři dětské bazénky a jeden bazén 
pro dospělé. Návštěvníci zde mají mož-
nost zahrát si třeba kuželky, stolní tenis, 
nohejbal nebo volejbal. Dětem jsou vol-
ně přístupné prolézačky, pro nejmenší tu 
máme pískoviště. Nechybí ani občerstvení 
a udírna,“ přiblížil areál koupaliště jeden 
z provozovatelů Roman Dostál. 

Kromě vrahovického koupaliště je oby-
vatelům a návštěvníkům Prostějova k dis-
pozici také aquapark Koupelky v Krasické 
ulici, který je součástí městského odde-
chového a sportovního centra. Jeho pro-
vozní doba je od 9 do 20 hodin. Celodenní 
vstupné pro dospělého činí 50 Kč, mládež 
do 18 let, důchodci nad 65 let a osoby se  
ZTP zaplatí 35 Kč. Děti do 6 let  a osoby 
ZTP/P mají vstup zdarma. Permanentní 
vstupenky na 5 vstupů s nutností zaplatit 
vratnou kauci na čip ve výši 150 Kč při-
jdou dospělého na 225 Kč, mládež do 18 
let, důchodci nad 65 let a osoby se ZTP  
zaplatí 155 Kč. 

V městském oddechovém a sportovním 
centru  jsou zájemcům k dispozici nejen 
vodní atrakce (např. bazény, tobogán, troj-
skluzavka), ale i celá řada sportovišť, jako 
např. hřiště na beachvolejbal, ping-pong 
nebo minigolf (více pod odkazem http://
www.dsp-pv.cz/index.php?kat=2).

Co se týče některých přírodních kou-
pališť v regionu, jejich kvalitu je možno 
sledovat na webových stránkách Krajské 
hygienické stanice Olomouc pod odka-
zem http://www.khsolc.cz/obcanum.aspx  
(Jakost koupacích vod).  (jg, kdl)
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Mimořádných výsledků ve snižování 
nezaměstnanosti se daří dosahovat v pro-
stějovském okrese.  Ze statistiky minister-
stva práce a sociálních věcí vyplynulo, že 
míra nezaměstnanosti zde v květnu letoš-
ního roku klesla na 4,7 %, což je méně 

něž činí celorepublikový průměr (ten byl 
v květnu 6,4 %). Okres Prostějov je záro-
veň okresem s nejnižší nezaměstnaností 
na celé Moravě. Nezaměstnanost do pěti 
procent vykazuje na Moravě pouze okres 
Brno – venkov (4,9 %).

„Jsme velmi rádi, že lidé na Prostě-
jovsku mají největší šanci z celé Mora-
vy získat v regionu práci,“ komentoval 
příznivý vývoj místostarosta Prostějova 

Mgr. Vlastimil Uchytil. „Domníváme 
se, že je to také výsledek iniciativy měs-
ta v průmyslové zóně. Tedy rozšiřování 
nabídky pro investory, a tím pro poten-
cionální nové zaměstnance,“ doplnil 
Uchytil. Místostarosta města Miroslav 

Pišťák je toho názoru, že pozitivně se 
na snižování nezaměstnanosti na Prostě-
jovsku podepisuje i další rozvoj města. 
„Co možná nejvíce zakázek se snažíme 
zadávat místním fi rmám, a tak přispívat 
k vyšší zaměstnanosti našich občanů. To 
vše samozřejmě v souladu se zákonem 
o obcích a zákonem o zadávání veřej-
ných zakázek,“ uvedl místostarosta 
Pišťák.  (jg) 

Prostějov – okres s nejnižší 
nezaměstnaností na Moravě

Odbor dopravy Městského úřadu v Pro-
stějově upozorňuje řidiče na uzávěrku 
ulice Holandská od 20. do 30. června 
2007. Důvodem je plánovaná rekon-
strukce panelového domu a jeho střechy 
a navážka stavebního materiálu na tuto 

rekonstrukci. Investorem akce je bytové 
družstvo v Holandské ulici. 

Do lokality bude možné se po dobu 
uzavírky dostat odbočením z kruhové kři-
žovatky v Plumlovské ulici (rondel Plum-
lovská – Josefa Lady).

Uzavírka Holandské ulice 

Aquapark Koupelky, Prostějov - Krasice 

Provozní doba: 9 - 20 hodin

Vstupné
dospělí: 50 Kč 
permanentka na 5 vstupů  225 Kč
mládež do 18 let, důchodci nad 65 let a osoby se ZTP:  35 Kč
permanentka na 5 vstupů:  155 Kč
děti do 6 let, osoby se ZTP/P: zdarma
čip (nutný k permanentce): vratná kauce 150 Kč/ks
trezorový box: vratná kauce 50 Kč/ks

Sportoviště v městském 
oddechovém a sportovním centru: 

✔ minigolf
dospělí: 50 Kč/hod.
mládež do 18 let: 30 Kč/hod.
zapůjčení holí, sady míčů a záznamníku: vratná kauce 100 Kč/ks

✔ beachvolejbal včetně sítě: 80 Kč/hod.
✔ volejbal, nohejbal (antuka) včetně sítě: 120 Kč/hod.
✔  multifunkční hřiště - basket, tenis, 

volejbal apod. (umělý povrch): 120 Kč/hod.
✔ ping-pong: 30 Kč/hod.
✔ petanque: 40 Kč/hod.

✔ zapůjčení sportovního vybavení 
míč - volejbal, nohejbal, basket: 30 Kč/ks
ping-pongová raketa (míček v ceně): 10 Kč/ks
tenisová raketa: 30 Kč/ks
tenisový míč: 10 Kč/3 ks
petangové koule: 20 Kč/sada

Koupaliště TJ Sokol Vrahovice

Provozní doba: 9 - 19 hodin

Vstupné 
dospělí: 25 Kč
permanentka na 10 vstupů  200 Kč
děti do 15 let: 12 Kč
permanentka na 10 vstupů  100 Kč 

Místostarosta Mgr. Vlastimil Uchytil: 

„Domníváme se, že to, že prostějovský okres 

vykazuje nejnižší nezaměstnanost v rámci 

celé Moravy, je i výsledkem iniciativy města 

v průmyslové zóně.“

Mgr. Jana Gáborová,
tisková mluvčí MěÚ v Prostějově 

Silná bouře spojená s krupobitím, která se 
přehnala nad Prostějovem ve středu 6. červ-
na odpoledne, zapříčinila vyvrácení nejstar-
šího registrovaného památného stromu  na 
území okresu Prostějov, a to Domamyslické 
lípy. Jednalo se o lípu malolistou - Tilia cor-
data - starou zhruba 500 let. 

„Před šesti lety se na lípě 
ulomila jedna z kosterních 
větví a vzniklou dutinou pro-
nikala voda dovnitř, do kme-
ne stromu,“ uvedla Libuše 
Plevová z odboru životního 
prostředí Městského úřadu 
v Prostějově. O rok později 
zajistilo město odborné ošet-
ření lípy fi nancované z dotač-
ních programů ministerstva 
životního prostředí prostřed-
nictvím Agentury ochrany 
přírody a krajiny. „Koruna 
stromu byla tehdy prořezána 
a zajištěna. Současně byly 
odstraněny odumřelé větve, 
pahýly a sekundární výho-
ny a mechanicky poškozené 
větve. Také jsme nechali 
ošetřit pahýl po odlomeném 

kmenu a zastřešit dutinu, kterou pronikala 
voda,“ doplnila Martina Cetkovská, vedoucí 
odboru životního prostředí. 

V té době však už byl patrný  zhoršený 
zdravotní stav památného stromu. „Zhruba 
v roce 2004 došlo v blízkosti lípy k zatrub-
nění části mlýnského náhonu, protože voda 
odtud zatékala do sklepních místností budo-

vy mlýna. Nelze vyloučit, že tato činnost, 
i když byla prováděna vůči stromu citlivě, 
mohla přispět ke snížení stability stromu,“ 
připustila Cetkovská.

Po vylomení lípy se ukázalo, že kořeno-
vý systém byl napaden rozsáhlou infekcí 
dřevokazných hub, které způsobily uhnití 
kořenů. „Pravděpodobně se na uhnití podíle-

lo i dlouhodobé zatékání duti-
nami z košaté koruny stromu,“ 
konstatovala Libuše Plevová. 

Zástupci odboru životní-
ho prostředí Městského úřadu 
v Prostějově projednali s vlast-
níkem pozemku, na kterém lípa 
stála, že město Prostějov vysadí 
na stejném pozemku poblíž 
vyvráceného památného stromu  
novou lípu, a tím zajistí pokra-
čování tradice. 

„Domamyslická lípa byla 
nejstarším  památným stromem. 
Proto chceme z úpatí kmene 
v místě největšího průměru zís-
kat příčným řezem tzv. kmeno-
vý koláč. Ten bychom násled-
ně umístili na památku tohoto 
stromu na vhodném místě, např. 
v botanické zahradě v Prostějo-
vě,“ uzavřela Plevová.

Živlům padl za oběť 500 let starý památný strom 

Silná bouře s krupobitím vyrvala z kořenů i 500 let starou 
Domamyslickou lípu.  Foto: odbor životního prostředí MěÚ

Řidiči, pozor! 

Ve dnech 14. a 15. července budou v Palac-
kého ulici probíhat práce na kanalizaci. V těch-

to dnech zde bude otevřena a ohrazena šach-
ta, ulice však nebude pro dopravu uzavřena.

Uzavírka severní obslužné komunikace
V pondělí 18. června v době od 8 

do 13 hodin bude pro automobilovou 
dopravu uzavřena tzv. severní obsluž-
ná komunikace v Prostějově z důvodu 
pořádání sportovních závodů (pořada-

tel – Adrenalin klub). V uvedeném čase 
budou komunikaci užívat pouze vozidla 
městské hromadné dopravy, sanitky, pří-
padně vozy integrovaného záchranného 
systému.

Uzavírka Trávnické ulice
Od 25. června do 7. září letošního roku 

bude pro automobilovou dopravu uzavře-
na část ulice Trávnická v Prostějově (od 
ulice Winklerova po ulici Na Příhoně). 

Důvodem uzavírky je oprava kanalizace. 
Průjezd touto lokalitou bude umožněn 
pouze sanitkám a vozidlům integrovaného 
záchranného systému.

Omezení v Palackého ulici 

!


