
Ročník 7 9/2007 ZDARMARoãník 6 5/2006 ZDARMA

MĚSTO  PROSTĚJOV

Radniãní  listy
www.mestopv.cz

Máte doma sportov-
ně nadané děti? ZŠ 
Jana Železného pro 
ně opět otevírá spor-
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Na kolik vás přijde 
odtah vozidla 
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Pocta Národnímu 
domu autorky 
postsurrealistické 
orientace
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Areál velodromu 
bude patřit 24. - 26. 
května účastníkům 
Bambiriády 
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Rekonstrukce Reálného gymnázia a základní 
školy města Prostějova směřuje k cíli 

Chcete absolvovat sjezd z Mont Everes-
tu, projít pralesem, pomoci při přeskládá-
ní nákladu v singapurském přístavu a na 
skok se zastavit v Japonsku? Pak zamiřte 
v sobotu 2. června do aquaparku v Kou-
pelkách, který bude od 10 do 17 hodin 
patřit dětem i jejich rodičům. Dětský den 

plný her a soutěží o ceny připravila agen-
tura VENDI za podpory města Prostějova 
a Domovní správy Prostějov. 

„Pro všechny děti do 15 let bude vstup 
zdarma,“ zdůraznil místostarosta ing. 
Pavel Drmola, který současně nastínil 
program zábavného dne. „Soutěžící do 15 
let se mohou mimo jiné zapojit do starto-
vacího ročníku „Sjezdu z Mont Everestu“. 
Podle věku vytvoří deseti až patnáctičlen-
ná družstva, která budou sjíždět 96 metrů 
dlouhý tobogán tak dlouho, až dosáhnou 
výšku Mont Everestu, která je 8 844 metru. 
Vyhraje družstvo, které to zvládne v nej-
kratším čase,“ upřesnil Drmola a dodal, že 
cílem soutěže je současně zjistit, kolikrát 
prostějovské děti „sjedou“ mezi 10. a 17. 

hodinou nejvyšší horu světa. Odměna při-
tom čeká nejen na vítěze, ale i na všechny 
zúčastněné.

„Ostatní děti mohou povzbuzovat nebo 
se zapojit do celé řady dalších soutěží 
a atrakcí,“ uzavřel místostarosta Pavel 
Drmola, který tímto za město Prostějov 

pozval do aquaparku na dětský den nejen 
malé oslavence, ale i dospěláky. Ti si osla-
vy Mezinárodního dne dětí mohou zpří-

jemnit koupáním ve 25 stupňů teplé vodě, 
případně posezením v restauraci, která je 
součástí areálu. 

„Ti, kteří přijedou do aquaparku 
2. června na kole, si mohou nechat strážní-
ky zkontrolovat jeho vybavení,“ upozornil 
ředitel městské policie Bc. Jan Nagy s tím, 
že na děti, které budou mít řádně vybavené 
kolo a na hlavě cyklistickou přilbu čekají 
drobné dárečky. Strážníci budou součas-
ně zájemcům v dopoledních hodinách 
před hlavním vchodem předvádět správné 
uzamčení kol do bezpečnostních stojanů.
 (kdl) 

Dětský den v aquaparku 

Zveme vás na 

Místostarosta Ing. Pavel Drmola: 

„Na Mezinárodní den dětí na vás 

 v aquaparku bude čekat nejen celá řada 

soutěží a atrakcí, ale i voda vyhřátá na 25 oC.”

Poté, co se 7. dubna otevřely brány spor-
tovišť v areálu městského oddechového 
a sportovního centra v Krasické ulici,  kde je 
možné využívat volejbalových kurtů, hřiš-
tě na beachvolejbal, stolní tenis, pétanque, 
multifunkční hřiště s umělým povrchem či 
minigiolf, zahájí v sobotu 19. května v 10.00 
hodin provoz i samotný aquapark.

Otevírací doba celého areálu bude 
od pondělí do pátku od 13 do 19 hodin 
a v sobotu a v neděli od 10 do 19 hodin. 
V období letních prázdnin bude následně 
otevírací doba rozšířena. 

„Každý, kdo navštíví do konce května 
libovolné hřiště v areálu městského odde-
chového a sportovního centra a odevzdá 
u pokladny vyplněný slosovatelný kupon, 
bude v sobotu 2. června zařazen do slosová-
ní o permanentky na vstup do koupaliště,“ 
připomněl místostarosta ing. Pavel Drmo-
la. „Výherci budou oznámeni v Prostějov-
ském Večerníku a kontaktováni e-mailem 
nebo prostřednictvím sms,“ upřesnil s tím, 
že slosovatelné kupony jsou k dispozici na 
pokladně u sportovišť.  (kdl). 

Aquapark Koupelky 

Sezona bude zahájena 19. května 

Ilustrační foto z loňské první sezony 
Y. Kadlecová

Pozvánka
na pracovní jednání (výrobní výbor) zástupců bytových družstev 
a společenství vlastníků v souvislosti s projednáním návrhu díla

 „Projekt regenerace sídliště E. Beneše v Prostějově.
Jednání se uskuteční v zasedací místnosti MěÚ v Prostějově 

(ve dvoře radnice),  nám. T. G. Masaryka 12, Prostějov
ve středu  30. května v 16.00 hodin.

Ani čilý ruch u rekonstruovaných rad-
ničních vrat a poměrně hustý provoz ve 
vestibulu  prostějovské radnice neodra-
dil malého netopýra, aby se zabydlel nad 
vchodovými dveřmi. „Spícího netopýra 
jsme si všimli v úterý 10. dubna, když 
jsme opravovali skelní výplň nad vraty 
radnice,“ uvedli pracovníci specializo-
vané fi rmy, která renovuje vstupní dveře 
do budovy městského úřadu. Netopýr zde 
přitom odpočíval už minimálně druhý den. 
„Šlo o chráněný druh, tzv. vrápence malé-
ho,“ upřesnila Libuše Plevová z odboru 
životního prostředí s tím, že netopýr po 
čase sám odletěl.   (jg)

Ti, kteří zamířili na radnici zhruba 
v polovině dubna, procházeli pod 
spícím netopýrem.  Foto: J. Gáborová

Radnici hlídal 
spící netopýr 

Ing. Antonín Zajíček,
vedoucí odboru rozvoje a investic MěÚ 

Město Prostějov v letošním roce dokon-
čí rozsáhlou rekonstrukci objektu Reálné-
ho gymnázia a základní školy města Pros-
tějova.  Budova základní školy a reálného 
gymnázia byla postavena v roce 1974. 
Skládá se ze šesti účelových objektů (pavi-
lony A-F), ve kterých se nacházejí učebny, 
sportovní hala, šatny, jídelna, kuchyně, 
družina a byt školníka.

V roce 2001 byl zpracován fi rmou DEA 
ENERGETICKÁ AGENTURA spol. 
s. r. o. energetický audit, který poukázal na 
nevyhovující tepelný odpor obvodových 
konstrukcí a neuspokojivý technický stav 
30 let starých zdvojených dřevěných oken 
(rozklížené a  zkřivené rámy, poškozené 
kování) s vysokým součinitelem prostupu 
tepla. Audit doporučil zateplení fasády, 
střech a výměnu oken. 

Mimo výstupy energetického auditu 
byla rekonstrukce školy zahájena v roce 
2003 přestavbou vývařovny  a sportov-
ního oválu v celkové výši 8,5 mil. Kč. 
Následná rekonstrukce školy dle výstu-
pů energetického auditu byla rozdělena 
do dvou etap. První etapa byla zahájena 
v roce 2004, kdy došlo k rekonstrukci 
pavilonů A,B,C a D a dále k přestavbě 
školního hřiště. Etapa byla ukončena 
v roce 2005 s celkovými náklady ve výši 
cca 22 mil. Kč, z toho na 15 mil. získalo 
město Prostějov dotaci z kapitoly Minis-
terstva fi nancí ČR. 

V rámci druhé etapy, kdy dojde k rekon-
strukci pavilonů E a F, bude realizováno 
zateplení pláště a střechy (u pavilonu E 
včetně nové povlakové krytiny), dále 
proběhne výměna všech 241 oken před-
mětných pavilonů, výměna prosklených 
stěn a dveří. Předpokládaná celková cena 
rekonstrukce dosáhne částky cca 13,5 mil. 
Kč, z toho na cca 6 mil. Kč má město Pro-
stějov přislíbenu dotaci z kapitoly Minis-
terstva fi nancí ČR. 

Rozsáhlou rekonstrukcí budovy Reál-
ného gymnázia a základní školy města 
Prostějova bude na jedné straně dosaženo 
výrazného snížení energetické náročnos-
ti budovy, čímž dojde ke značné úspoře 
provozních nákladů, ale především rekon-
strukcí město Prostějov získá moderní 
a technologicky vyhovující budovu, kte-
rá přispěje k významnému zkvalitnění 
podmínek ke vzdělávání žáků základní  
a střední školy. 

Druhá etapa rekonstrukce RG a ZŠ města Prostějova přijde na zhruba 13,5 
milionu korun.  Foto: Y. Kadlecová


