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1. zápis z jednání  

Komise Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 

   konané dne 9. února 2022 

 
 
 

Přítomni:   

Mgr. M. Mokroš, Mgr. Eva Zatloukalová, Ing. Jana 

Jaňourová, Marie Hájková, PaedDr. Jaroslav Šlambor, Ing. 

Jiří Hloch, Alena Pagáčová, 

 

 

Omluveni:  

MBA, Ing. Milada Sokolová, Ing. Eva Šknouřilová, Helena 

Chalánková, 

Nepřítomni: 

  MVDr. Zuzana Bartošová, Mgr. Jana Blahová, 

 

Hosté:  Mgr. Pavla Vašková 

 

     

Program: 

1) Úvod 

2) Příprava akcí na rok 2022 

3) Různé    

4) Závěr 

 

 

Ad1) Jednání komise zahájil předseda a seznámil přítomné s programem a novou 

tajemnicí Zdravého města. Předseda komise předal slovo Ing. Denise Horké 

tajemnici Zdravého města, která se přítomným členům komise představila a řekla 

pár slov o sobě. 

 

Ad2) Předseda komise představil plán tradičních akcí a předal slovo paní Marii 

Hájkové, která seznámila členy komise s plánovanou akcí pro seniory – 3. 

Olympiáda – termín akce je plánován na konec srpna/ začátek září na koupališti 

ve Vrahovicích. 

Další plánované akce představila členka komise za organizaci IRIS paní Mgr. Eva 

Zatloukalová: 
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- DEN ZEMĚ 30. 4. 2022 

- DEN ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 11. 6. 2022 

- DEN STROMŮ říjen (neví se přesný termín)  

- všechny tyto akce se budou konat na náměstí 

- dále tradiční vycházky pro seniory, které se konají každou středu 

- DEN BEZ AUT 22. 9. 2022 – ve spolupráci s FTL, akce se koná u Hvězdárny 

v Kolářových sadech. 

Dále si slovo vzal pozvaný host Mgr. Pavla Vašková vedoucí DUHA – kulturní klub 

a seznámila členy komise s plánovanými akcemi, které jsou i pod záštitou 

Zdravého města Prostějov: 

 

- koncert skupiny BOTANICO, který se bude konat 4. 3. 2022 akci připravuje KK 

Duha a Zdravé město 

- Festival pro handicapované „Jsme tu také“ ve spolupráci s Olomouckým krajem 

a Magistrátem města Prostějova, který se bude konat 27. 5. 2022  

- DEN SENIORŮ – tradiční událost konaná ve Společenském domě, zatím se neví 

přesné datum, upřesní paní náměstkyně Rašková. 

 

Ad3) Nebyly žádné dotazy. Mgr. Eva Zatloukalová poskytla plánované akce 

v centru IRIS na březen 2022, který je jako příloha součástí tohoto zápisu.  

 

Ad4) Závěr: poděkování za účast všem přítomným 

 

 

PROSTĚJOV 10. 2. 2022 

 

Předseda komise: Mgr. Martin Mokroš 
 
Zapsala: Ing. Denisa Horká, tajemnice komise ZM a MA 21 
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Český svaz ochránců přírody – Ekocentrum Iris  
Husovo náměstí 67, Prostějov,  

www.iris.cz, iris@iris.cz,  

tel: 603 730 594, 737 898 777; facebook: Ekocentrum Iris  

plánuje na březen 2022 tyto akce: 

 

 

Vycházka za zvířátky 
úterý 1. března 
 

Vycházka pro rodiny s dětmi v době jarních prázdnin. Cestou budeme plnit 
různé hravé úkoly, pozorovat pobytové stopy zvířat a na závěr hledat poklad. 
Ráno společný odjezd v 10:02 vlakem z hl. nádraží do Zdětína, návrat 
z Lutotína do 13:20 hod. Délka trasy 5 km.  
  
 

Geologická a vlastivědná vycházka Prostějovem 
středa 2. března 
 

Vycházka nejen pro seniory s geologem Václavem Kopečným doplněná 
vlastivědným výkladem Pavla Kracíka. Budeme hledat ukázky využití hornin 
našeho regionu na stavbách, dlažbě i pomnících našeho města. Sraz 9:30 
před muzeem na nám. T. G. Masaryka. Pořádá ZO ČSOP Bělozářka. 
 
 

Bělecké stezky 
středa 9. března 
 

Vycházka nejen pro seniory nás zavede do lesů mezi Ptením a Běleckým 
mlýnem. Projdeme se lesními cestami s informačními panely naučných 
stezek. Vystoupíme k pozorovatelně Habrky a kolem nové vodní nádrže 
sejdeme k Běleckému mlýnu. Ráno odjezd v 8:02 vlakem do Ptení. Návrat 
z žel. zastávky Zdětín nejpozději ve 13:20. Délka trasy asi 6 km. 
 
 

Rozkvétající Průchodnice 
středa 16. března 
 

Vycházka nejen pro seniory na chráněné území Průchodnice. Tento skalnatý 
vrch tvoří vápencové skalisko s dvěma průchozími jeskyněmi, na jaře tu 
najdeme kvetoucí sněženky a další rostliny jarního aspektu. Ráno společný 

http://www.iris.cz/
mailto:iris@iris.cz
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odjezd z aut. nádraží v Prostějově v 9:30 přes Konici do Ludmírova (st. č. 1), 
návrat do 13:30. Délka trasy asi 3 km. 
 
 

Vitčický les 
středa 23. března 
 

Vycházka nejen pro seniory do nejjižněji položeného chráněného území 
prostějovského okresu. Projdeme se jarním lesem, navštívíme nízkou 
rozhlednu i dřevěný kříž v lese. Ráno společný odjezd autobusem v 9:10 do 
(st. č. 2), návrat do Prostějova nejpozději ve 13:20. Délka trasy asi 4 km. 
 
 

Ukliďme si Hloučelu 
sobota 26. března 
 

Tradiční společný úklid obou břehů říčky Hloučely v úseku mezi Kosteleckou a 
Tichou ulicí. Sraz v 9 hod. U Abrahámka. Po ukončení akce bude pro 
účastníky úklidu připraveno opékání dobrot na ohýnku. Pro děti i dospělé 
budou na trase vyvěšeny hravé úkoly a informace na odpadové téma.    
 
 

Litovelské Pomoraví 
středa 30. března 
 

Vycházka nejen pro seniory povede lužními lesy CHKO Litovelské Pomoraví ze 
Střeně do Litovle. Část trasy povede Lesánkovou naučnou stezkou. Cestou 
uvidíme rozkvétající jarní rostliny (sněženky, bledule). Ráno odjezd v 8:00 
vlakem z hl. nádraží do Střeně (s přestupem v Olomouci). Návrat vlakem 
z Litovle do Prostějova do 14 hod. Délka trasy asi 8 km.  
 
 

Akce finančně podpořilo Statutární město Prostějov.  
  

 


