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Prostějovské léto je za dveřmi!Prostějovské léto je za dveřmi!
Foto: Archiv MMPv (ilustrační)

Prostějovem projel 
Revolution Train

Automobiloví veteráni rozzářili 
náměstí 

Olympiáda dětí a mládeže se blíží



KOMPLETNÍ
SERVIS
V OBLASTI
BYDLENÍ

• Prodej nemovitostí 
• Pronájem nemovitostí 
• Odhady nemovitostí 
• Financování
• Pojištění

TVORBA

ZDARMA

Svatoplukova 2594/21
79601 Prostějov
Kancelář v 1. patře
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CÍTÍTE, CO VAŘÍ
SOUSED?

+420 601 153 200

Zadarmo Vám uděláme kontrolu 
jedné šachty kamerou

– Čistíme a dezinfikujeme odvětrávací šachty
– Opravujeme střešní ventilátory

V nečištěných odvětrávacích šachtách  
jsou baktérie, plísně, alergeny,  

choroboplodné zárodky, karcinogeny.

před čištěním po vyčištění

www.plicedomu.cz
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SKLADNÍK, SEŘIZOVAČ
E: prace@kendrion.com, T: 582 300 781



Informace z města

Vážení občané,

v  půlce června proběhne další Wolkrův 
Prostějov. Letošní ročník je už 65. v  pořadí 
a letos jej organizátoři věnovali stému výročí 
narození moravského básníka Jana Skácela. 
I pokud se o poezii nezajímáte, nemohla vás 
minout Skácelova tvorba zhudebněná Jiřím 
Pavlicou a  Hradišťanem, ze všech nejzná-
mější je asi jejich píseň Modlitba za vodu.

Wolkrův Prostějov považuji za skvělou 
příležitost, jak děti přitáhnout ke krásné 
české a moravské tvorbě, a na každý ročník 
této akce se vždy těším. Pokud budete mít 
příležitost, určitě na některou z festivalových 
přehlídek zavítejte. Nebo za námi přijďte na 
předávání symbolického klíče od městských 
bran připravené na 14. června v 18.30 hodin 
u sochy Jiřího Wolkra na náměstí Edmunda 
Husserla.

V závěru června se k nám po mnoha letech 
vrátí olympiáda dětí a  mládeže. Letošní letní 
hry budou probíhat v Olomouckém kraji a prá-
vě Prostějov je jedním z šesti hostitelských měst. 
Program her počítá například se Sportcentrem 
DDM, Národním sportovním centrem, zdejším 
velodromem, tenisovými kurty TK Prostějov 
a několika našimi školami.

Těším se, že se účastníkům předvedeme 
jako pohostinné město, které stojí za to na-
vštívit i  někdy v  budoucnu, a  stráví u  nás 
několik dní. A  vás samozřejmě zvu, abyste 
si jako diváci zašli užít juniorský sport a po-
mohli vytvořit mladým talentům dobrou at-
mosféru.

Sloupek primátora 
Františka Jury
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č. ř. Druhové třídění Schválený 
rozpočet 2021

Upravený 
rozpočet 2021

Skutečnost 
hospodaření 
k 31. 12. 2021

% plnění 
rozpočtu

1 Celkové příjmy 907 884 047,00 981 847 063,34 1 132 338 917,24 115,33

2 třída 1 - daňové 
příjmy

684 929 600,00 675 066 232,07 829 113 742,98 122,82

3 třída 2 - nedaňové 
příjmy

133 551 447,00 136 824 897,35 150 380 056,94 109,91

4 třída 3 - kapitálové 
příjmy

1 003 000,00 6 001 850,00 6 014 822,00 100,22

5 třída 4 - přijaté 
dotace

88 400 000,00 163 954 083,92 146 830 295,32 89,56

6 Celkové výdaje 997 909 745,00 1 230 591 917,36 1 113 090 138,13 90,45

7 třída 5 - běžné 
výdaje

839 144 345,00 916 234 523,83 845 146 939,91 92,24

8 třída 6 - kapitálové 
výdaje

158 765 400,00 314 357 393,53 267 943 198,22 85,24

9 Výsledek 
hospodaření

-90 025 698,00 -248 744 854,02 19 248 779,11  

č. ř. Provozní rozpočet Schválený 
rozpočet 2021

Upravený 
rozpočet 2021

Skutečnost 
hospodaření 
k 31. 12. 2021

% plnění 
rozpočtu

1 Běžné příjmy 889 481 047,00 933 504 212,99 1 101 475 054,89 117,99

2 z toho daňové příjmy 684 929 600,00 675 066 232,07 829 113 742,98 122,82

3  nedaňové příjmy 133 551 447,00 136 824 897,35 150 380 056,94 109,91

4  provozní dotace 71 000 000,00 121 613 083,57 121 981 254,97 100,30

5 Běžné výdaje 839 144 345,00 916 234 523,83 845 146 939,91 92,24

6 Provozní přebytek 50 336 702,00 17 269 689,16 256 328 114,98  

Rozpočtové hospodaření 
statutárního města Prostějova 
skončilo v  roce 2021 kladným 
saldem příjmů a výdajů ve výši 
19,25 milionu korun.        

Oproti plánované rozpočtova-
né ztrátě ke konci loňského roku 
(ve výši 248,74 milionu korun) jde 
o výsledek velmi příznivý. 

„Přestože jsme museli loni 
opět čelit dopadům koronavirové 
epidemie, bylo dosaženo vyššího 
plnění rozpočtu na straně příjmů 
(115,33 % upraveného rozpočtu) 
a také k úspoře na straně výdajů 
(bylo uspořeno 9,55 % upravené-
ho rozpočtu),“ uvádí primátor 
města František Jura.

Celkové příjmy města 
dosáhly výše 1  132,34 milionu 
korun a  oproti upravenému 
rozpočtu byly přeplněny 

o 150,49 milionu korun (15,33 %).
„Rád zmíním, že se nám 

v roce 2021 podařilo získat do-
tace ve výši 146,83 milionu ko-
run. Rozpočet přijatých dotací 
byl plněn na 89,56 procenta,“ 
usmívá se primátor Jura.

Celkové výdaje města 
dosáhly ve skutečnosti výše 
1 113,09 milionu korun a oproti 
upravenému rozpočtu vykazují 
úsporu 117,50  milionu korun, 
v  procentuálním vyjádření 
jde o  plnění rozpočtu na 
90,45 procenta. Celkový výsledek 
hospodaření města tedy skončil 
kladným saldem příjmů a výdajů 
ve výši 19,25 milionu korun. 
Skutečný výsledek hospodaření 
tak výrazně přesahuje výsledek 
rozpočtového hospodaření 
schválený zastupitelstvem města. 

„Jako významný faktor, kte-
rý se podílí na pozitivním vý-
sledku hospodaření, je i nulový 
ukazatel dluhové služby, který 
je dán tím, že město Prostějov 
ke svým dobrým finančním 
výsledkům nepotřebuje žádné 
bankovní úvěry a  je schopno 
tak vysoké investiční výdaje 
financovat ze svého rozpočtu 
a  finančních rezerv,“ uzavřel 
primátor František Jura.

Hospodaření města za rok 2021 
ověřila auditorská společnost AU-
DIT TEAM, s.r.o., Olomouc s vý-
rokem, že účetní závěrka podává 
věrný a poctivý obraz aktiv a pa-
siv statutárního města Prostějova 
k 31. 12. 2021 a nákladů a výnosů 
a  výsledku jeho hospodaření za 
rok 2021 v souladu s českými účet-
ními předpisy. -red-

Závěrečný účet 
města 2021
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Informace z města

Setkání s primátorem
V  sále  Národního domu 

v  Prostějově  primátor Fran-
tišek Jura, první náměstek 
primátora Jiří Pospíšil, ná-
městci Milada Sokolová, 
Jiří Rozehnal, Jan Krchňa-
vý  a  hosté debatovali o  eko-
nomické kondici města, o vý-
znamných stavebních akcích, 
údržbě městského majetku, 
podpoře sportu, kultury 
a  podnikání i  o  bezpečnos-
ti v  Prostějově.  Pozvání na 
setkání přijalo okolo dvaceti 
osobností a hostů z prostějov-

ského podnikatelského a kul-
turního života.

Podle slov primátora Fran-
tiška Jury, který setkání zahájil, 
je město Prostějov ve výborné 
finanční kondici, a to i přes ko-
ronovarirovou epidemii, jejíž 
dopady měly vliv na hospoda-
ření města. 

„Město Prostějov je ve vý-
borné finanční kondici, a  to 
i přes koronovarirovou epide-
mii. Hospodaření města skon-
čilo s  přebytkem. Do fondu 
přebytků a  rezerv převádíme 

270  milionů korun,“ uvedl. 
Mezi zmíněnými tématy měl 
také vynaložené prostředky 
do sportu, bezpečnost ve měs-
tě,  peněžitou pomoc živnost-
níkům nebo zřízení očkovací-
ho centra.

Jedním z důležitých oblastí 
pro prvního náměstka primá-
tora Jiřího Pospíšila byly in-
vestice do městského majetku, 
bikesharing, který se ve městě 
těší velké oblibě. Zajímavým 
tématem, o  kterém byla řeč, 
bylo i ozelenění města.  

Další informace přednesl 
náměstek primátora Jiří Roze-
hnal - zmínil budování a pro-
pojování dalších cyklostezek, 
probíhající  rekonstrukce síd-
lišť nebo třeba rekonstrukci 
secesní chlouby města Národ-
ního domu a stavbu severního 
obchvatu.

Mezi tématy rezonovalo 
také školství, sport a  kultu-
ra. Náměstkyně primátora 
Milada Sokolová zmínila ko-
munitní sázení zeleně, které 
mělo v Prostějově velký ohlas. 

V  neposlední řadě také oko-
mentovala novinky kulturně 
společenského života.

Náměstek primátora Jan 
Krchňavý se ujal otázky škol-
ství a  sportu, kde zmínil sys-
tém rozdělování městských 
dotací místním sportovním 
organizacím a  aktivitám. 
Nezapomněl ani na krizi na 
Ukrajině a informoval o opat-
řeních, na kterých město spo-
lupracuje v oblasti vzdělávání 
a zaměstnanosti.

 -red-
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Od 13. června do 16. října bude probíhat úplná obousměrná uzavírka silnice 
Wolkerovy ulice v Prostějově. Dotkne se úseku od Lidické ulice po Brněnskou. 

Průjezd do Lidické ulice a na souběžnou místní komunikaci na Wolkerově bude umožněn.

Zároveň bude 13. června v ranních hodinách zprůjezdněna 
Vrahovická ulice v úsecích, kde dosud probíhaly stavební práce.

Vrahovická ulice se otevírá,
Wolkerova se uzavírá

Prostějov v  minu-
lých dnech hostil 29. 
ročník mezinárodní-
ho tenisového turna-
je mužů UniCredit 
Czech Open. Antu-
kový challenger letos 
ovládl prostějovský 
tenista Vít Kopřiv, kte-
rý v  "prostějovském" 
finále porazil svého 
oddílového kolegu Da-
libora Svrčinu. Vítězi 
gratuloval primátor 
František Jura.

 Foto: Pavel Lebeda

Největší český tenisový turnaj 
mužů měl "prostějovské" finále
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Děkujeme obyvate-
lům, díky jejichž třídění 
se statutární město Pro-
stějov  může v  roce 2021 
pochlubit sběrem starého 
elektra určeného ke zpět-
nému odběru a  recyklaci 
o  hmotnosti  175,92  tuny. 
Na každého obyvatele tak 
připadá 4,06 kilogramu vy-
sloužilých spotřebičů.

„Byla tím uspořena spotře-
ba elektřiny a produkce skle-
níkových plynů, celosvětově 
omezena těžba ropy a želez-
né rudy a recyklací se pokry-
la i část dodávek mědi nebo 
hliníku pro průmyslovou 

výrobu.  Konkrétní přínos 
obyvatel vyčísluje Osvědčení 
o  podílu na zlepšení život-
ního prostředí, které na zá-
kladě dosažených výsledků 
vystavil kolektivní systém 
pro sběr a recyklaci vyslouži-
lých spotřebičů Elektrowin,“ 
říká první náměstek primá-
tora Jiří Pospíšil.

Vyplývá z  něj, že díky 
obyvatelům došlo za rok 
2021 k  úspoře produkce 
CO2  o  2  069,86 tuny. Víte 
kolik smrků pohltí stejné 
množství CO2? 797 kusů.

Nebylo nutné vytěžit 
103 135,85 litru ropy.  Před-

stavte si, že z tohoto množství 
se pokryje spotřeba pohon-
ných hmot auta například 
na cestu z Prahy do Brna po 

dálnici D1, a  to 3 858krát. 
 Došlo také k  úspoře 
1  061  701,10 kWh energie. 
Asi stejné množství, jako 

kdybychom spustili cyklus 
myčky nádobí 1 061 702krát.

Podařilo se  recyklovat 
101 278,58 kilogramu žele-
za. Toto množství recyklova-
ného železa by bylo možné 
použít pro výrobu 4 151 kusů 
nových praček, bez nutnosti 
těžby železné rudy.

Recyklací vysbíraných 
spotřebičů se  podařilo zís-
kat 3  568,63 kilogramu 
mědi, což by postačilo pro 
ražbu 634 424 1€ mincí nebo 
4  331,15 kilogramu hliníku, 
který by stačil na výrobu 288 
744 plechovek o objemu 0,33 
litru. -kaa-

Podíl města na ochraně životního prostředí

Objem odpadů v Prostějově 
má stále vzrůstající tendenci. 
Přestože náklady na svoz a likvi-
daci neustále rostou, poplatky 
zatím zůstávají na stejné výši. 

Jak uvedl první náměstek pri-
mátora Jiří Pospíšil, město však 
na svoz a likvidaci odpadů každý 
rok doplácí.

„Náklady na svoz a  likvidaci 
neustále rostou, už se pohybují 
kolem 50 milionů korun za rok. 
S novým zákonem o odpadech 
přichází i  navyšování cen za 
ukládání na skládky. Některá 
města již v loňském roce přistou-
pila na navyšování poplatku za 
odpady. My jsme pro letošek ješ-

tě zůstali u stejné výše poplatku 
na občana, tedy 600 Kč.“

Je třeba počítat s  tím, že se 
náklady budou zvyšovat. Důvo-
dem je nový zákon a každoroční 
navyšování cen za ukládání na 
skládky, ale také rostoucí inflace, 
a tím i rostoucí náklady svozové 
firmy. Jaké hodnocení má pro 

stávající nakládání s  odpady ve 
městě první náměstek Pospíšil?

„Myslím, že systém nakládá-
ní s odpady u nás v Prostějově 
je na velmi dobré úrovni. Zmí-
ním v  minulosti vybudované 
podzemní kontejnery v  cent-
ru města, dále polopodzemní 
kontejnery v  některých částech 
města, které zvýšily kapacitu. 
Zavedli jsme také kontejnery na 
kovy s  tím, že kovy se mohou 
odkládat i do kontejnerů na plast, 
vzhledem k tomu, že naše svozo-
vá firma má třídicí linku, na níž je 
schopna kovy od plastů oddělit. 
V letošním roce jsme do zkušeb-
ního provozu zavedli i kontejne-
ry na olej. Pro zkvalitnění a ma-
ximální čistotu u sběrných míst 
jsme začali v loňském roce svážet 
tříděný odpad dvakrát v  týdnu. 
Docházková vzdálenost ke sběr-
ným hnízdům je do sta metrů.“ 

Co bychom mohli ještě udělat 
pro zvýšení kvality? Ve hře je vybu-
dování dalších polopodzemních 
kontejnerů, které svou kapacitou 
převyšují kontejnery klasické. 

„O  tom, že systém nakládání 
s odpady je v Prostějově na velmi 
dobré úrovni svědčí i to, že se každo-
ročně město umísťuje na předních 
místech v  soutěži O  keramickou 
popelnici. Je třeba poděkovat ob-
čanům za to, že třídí odpad. Chrá-
níme tak životní prostředí a  po-
chopitelně také své nejbližší okolí,“ 
doplnil první náměstek primátora 
Jiří Pospíšil a pro dokreslení situace 
doplnil finanční přehledy v  odpa-
dovém hospodaření: 

Město se snaží pohledávky po-
dle příslušné legislativy vymáhat.

„Každoročně jsou vydávány 
platební výměry, které následně 
slouží jako exekuční tituly pro 
vymáhání nedoplatku. Veškeré 
pohledávky jsou vymáhány způ-
soby, které připouští právní před-

pisy (daňová exekuce prováděná 
zaměstnanci finančního odboru 
magistrátu města, přihlášení či 
uplatnění pohledávky v insolvenč-
ním řízení atd.), a to tak, aby ne-
docházelo k  jejich promlčování 
či prekluzi,“ uzavřel odpadovou 
problematiku první náměstek 
Pospíšil.  -red-

Komunální odpad – ostře sledovaná problematika

1. Vybrané peníze
 za poplatky od občanů 

rok příjmy z poplatku

2017 24 247 727,94

2018 23 939 488,17

2019 24 090 941,24

2020 23 266 172,44

2021 23 568 528,27

2. Kolik doplácí
město ročně za svoz
a likvidaci odpadu 

rok celkový doplatek 
města

2017 17 882 052,06

2018 18 498 215,34

2019 20 988 209,76

2020 27 193 177,56

2021 28 662 135,73

3. Pohledávky
za občany za 

nezaplacené poplatky

rok výše pohledávky

2017 13 999 995,59

2018 14 269 504,84

2019 14 574 276,88

2020 16 013 141,11

2021 16 415 472,80
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A  nejen to, také Wolkrův 
Prostějov a  další akce. Více 
o nich prozradila náměstkyně 
primátora Milada Sokolová:

 
Prostějovské kulturní léto 

bude zahájeno dvacátého čer-
vence koncertem Pavla Callty. 
Dále nás čeká Stracené ráj, ale 

i  Olympic nebo Vašek Noid 
Bárta. K těmto známým hudeb-
níkům pochopitelně vystoupí 
jako každým rokem místní 
předskokani naše hudební těle-
sa, letos se představí Něco mezi, 
KEKS a  další. Na programu 
bude také již tradiční módní 
přehlídka, na níž diváci budou 
moci obdivovat i  renesanční 
kostýmy, protože přehlídka se 
částečně ponese v duchu oslav 
pernštejnského roku. Bonusem 
nebo jakousi nadstavbou bude 
bezesporu představení Pod-
skalák, které uvede Moravské 
divadlo v  Kolářových sadech. 
Zapomenout nesmím na pest-
rou letní nabídku prostějovské 
knihovny, letní kino na nádvoří 
zámku či v parku v Kolářových 
sadech u  hvězdárny nebo vy-

cházky a tvořivé dílny Ekocen-
tra IRIS.

 

Wolkrův Prostějov
65. Wolkrův Prostějov se 

koná ve dnech 14.-18. června. 
Tentokrát se nám po proběh-
lých covidových letech hlásí re-
kordní počet ať již jednotlivců, 
tak i divadel, za což jsme velmi 
rádi. Tento půlkulatý ročník 
nabídne nejen účastníkům 
„Wolkráku“, ale i  návštěvní-
kům z  řad hostů velmi nabitý 
doprovodný program, který se 
odehraje vždy ve večerních ho-
dinách na zahrádce Národního 
domu. Poslechnout si můžete 
například multižánrovou hu-
dební skupinu Loudky, kultovní 
kapelu HM… či elektronickou 

hudbu Wierdsky. Pevně věřím, 
že město bude opět Wolkrovým 
Prostějovem žít! 

 

Skryté příběhy 
a #Prostějov baví 

V  rámci turistických pobí-
dek či zajímavostí jsme v  mi-
nulém roce připravili hned dvě 
akce. Skryté příběhy, v  hlavní 
roli Otto Wichterle, a  Turis-
tický projekt 2021 #Prostějov 
baví. Nejdříve jsme se zamýšle-
li, zda by bylo možné uskuteč-
nit další Skrytý příběh zakom-
ponovaný do celoročních oslav 
Pernštejnů v  Prostějově s  tím, 
že bychom propojili Prostějov 
s  Plumlovem. Bohužel jsme 
nepřišli ani po oslovení firmy, 
která Příběhy vymýšlí, na dob-

rou trasu, na které by lidé plnili 
úkoly, protože právě to je smy-
slem Příběhů… Ovšem zcela 
jistě bychom rádi pokračovali 
na projektu #Prostějov baví, 
se kterým jsme také „vyrazi-
li“ poprvé minulý rok. Cílem 
projektu  #Prostějov baví  je 
podpořit ubytovací služby 
a přilákat do Prostějova turis-
ty. Každému ubytovateli, který 
se do projektu zapojí, předá-
me na začátku prázdnin 50 ks 
prázdninových karet #Prostě-
jov baví s  volnými vstupy na 
nejrůznější akce (památky/
volnočasové aktivity) pro uby-
tované v Prostějově. Na prázd-
ninovou kartu #Prostějov baví 
mají nárok všichni ubytovaní 
na dvě a  více nocí (včetně 
dětí). -red-

Pracoviště operačního 
střediska Městské policie 
Prostějov postupně pro-
chází modernizací, do 
níž se finančně zapojuje 
i  Olomouc ký kraj. Ten po-
skytl Prostějovu ze svého roz-
počtu, z Dotačního programu 
pro sociální oblast 2022 - do-
tační titul Podpora prevence 
kriminality, investiční dotaci 

ve výši téměř 44 tisíc korun. 
Poskytnutá dotace je ur-
čena na částečnou úhradu 
nákladů projektu „Prostějov 
– Modernizace pracoviště 
operačního střediska měst-
ské policie“, který je součástí 
projektů prevence kriminali-
ty ve městě pro letošní rok. 

„Cílem je modernizace 
dispečerského pracoviš-

tě operačního střediska 
strážníků. Důvodem je 
kompatibilita s  novými 
technolo giemi kamerové-
ho systému,“ vysvětlila ná-
městkyně primátora Alena 
Rašková, která má sociální 
oblast a prevenci kriminality 
ve své správě. 

Akce bude realizována 
v tomto roce. -kaa-

Budovu Domu služeb v Olo-
moucké ulici čeká kompletní 
rekonstrukce. Radní schválili 
rozpočtové opatření na poří-
zení projektové dokumentace 
k celkové obnově.

Stávající režim provozu zů-
stane zachován. Přestože má bu-
dova své nejlepší roky za sebou, 
sloužit bude po opravě dál.

„Nebudeme měnit využití 
Domu služeb. Budova bude po 
své kompletní rekonstrukci dál 
sloužit svému účelu. Všichni 

víme, že je zde velký kultur-
ní sál, který má svůj význam 
a zůstane ve svých původních 
rozměrech, je zde učňovské 
středisko a  prodejny,“ nastí-
nil náměstek primátora pro 
stavební investice a  rozvoj Jiří 
Rozehnal s  tím, že konkrétní 
práce se budou týkat rekon-
strukce vnějšího pláště objektu 
včetně kompletní rekonstrukce 
všech vnitřních rozvodů (elekt-
roinstalace, zdravotně technické 
instalace, ústřední vytápění, 

vzduchotechnika) a  vnitřních 
stavebních úprav, což obnáší 
vybudování výtahu, nových 
povrchů a například zastřešení 
vstupního prostoru.

Lidé již mohli zaznamenat 
první změnu v  podobě před 
několika lety provedené rozsáhlé 
opravy střechy a nedávné likvi-
dace kašny.

„Kašna i  lavičky jsou minu-
lostí. Bohužel se v tomto prosto-
ru scházely osoby bez domova 
a  místo již svým vzhledem  

nebylo důstojné. Zatím zde bude 
zelená plocha,“ uzavřel náměstek 
Rozehnal.

Zpracovaná projektová doku-
mentace by měla být hotova do 
31. 10. 2022. -kaa-

Radní města Prostějova 
schválili zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu dodavateli Co-
rinth s. r. o. Praha na pořízení 
licencí výukového softwaru 3D 
modelů a videí a nákup 3D brý-
lí pro městské základní školy. 

Využití nových výukových 
softwarových modelů případně 
3D videí představuje výraznou 
inovaci a modernizaci ve výuce 
žáků základních a středních škol. 

„Specifický software, vyvíjený 
ve spolupráci s Univerzitou Kar-
lovou, nabízí přibližně 1500 3D 

modelů a  videí především pří-
rodovědných předmětů – příro-

dopisu, zeměpisu, fyziky, chemie, 
geometrie, ale rovněž vybrané 

modely z oblasti kultury,“ popsal 
náměstek primátora pro školství 
Jan Krchňavý a dodal, že výho-
dou uvedeného softwaru je jeho 
všestranné použití. Je možné jej 
využít na projekci na počítači, ta-
bletu, dotykovém displeji, inter-
aktivní tabuli či chytrém mobil-
ním telefonu. Software je rovněž 
uživatelsky velmi přívětivý pro 
přípravy učitelů na vyučovací 
hodiny.

„Zcela novou dimenzi pro-
hlížení potom přináší mož-
nost využití společně s  3D 

brýlemi. Po zakoupení licence 
je možné využívat 3D modely 
nejen pro práci v  hodinách, 
ale rovněž velmi efektivně pro 
distanční výuku, popřípadě 
i pro zadávání domácích prací 
a  úkolů,“ doplnil smysl nové 
technologie náměstek Krch-
ňavý. 

Nákup licencí výukového 
softwaru a videí v českém jazyce 
včetně služeb aktivace, instalace, 
aktualizace, proškolení a nákupu 
3D brýlí vyjde na téměř 700 tisíc 
korun. -kaa-

Základní školy získají nový výukový software a 3D brýle 

Prevence kriminality získá finanční podporu z kraje

Prostějovské léto se blíží! 

Prostějovský Dům služeb projde obnovou
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V  loňském roce se v  na-
šem městě uskutečnil pilotní 
ročník turistického projektu 
Prostějov baví. A  setkal se 
s velkým zájmem.

„Také o  letošních letních 
prázdninách bychom proto 
rádi pokračovali s podporou 
turistického ruchu touto for-
mou. Naším cílem je přilákat 

k  nám do Prostějova ná-
vštěvníky, kteří se zdrží více 
než jeden den. Poskytovatelé 
ubytování zdarma obdrží 
kartičky #Prostějov baví, 

které ubytovaným hostům 
umožní využívat vybrané 
služby zdarma. Loňská na-
bídka atraktivit je rozšířena 
a nabídne zajímavé možnosti 
prožití volného času v  Pro-
stějově,“ říká náměstkyně 
primátora Milada Sokolová. 

A  o  jaké aktivity kon-
krétně půjde:

Aktivity zdarma 
(volné vstupy):

• Aquapark Koupelky
• Koupaliště Vrahovice
• Minigolf u aquaparku 

Koupelky
• Kino Metro
• Letní kino zámek nebo 

Letní kino hvězdárna 
• Zábavní centrum 

Šmoulíkov 
• Laser Aréna Prostějov
• Dětské dopravní centrum 

vč. jump trampolín a dět-
ského lanového hřiště

• Discgolfové hřiště 
Hloučela 

• Botanická zahrada  
P. Albrechta

• Hvězdárna Prostějov

Památky zdarma:
• Prostějovská radnice 

interié ry/výstup na radnič-
ní věž

• Národní dům a městské 
divadlo

• Muzeum a galerie v Pros-
tějově včetně galerie Špa-
líček a Červeného domku 
v Kostelci na Hané

• prohlídka s průvodcem 
(centrum města, kostel 
Povýšení sv. Kříže, Prostě-
jov židovský)

Podmínky pro získání 
prázdninové karty:
Na prázdninovou kartu 

#Prostějov baví mají nárok 
všichni ubytovaní na dvě 
a  více nocí (včetně dětí). 
Naopak na prázdninovou 
kartu #Prostějov baví ne-
mají nárok dlouhodobě 
ubytovaní a  ubytovaní 
rezidenti z Prostějova. 

Pokud by zájemce z  řad 
ubytovatelů projekt za-
ujal, mohou kontaktovat 
ke sjednání osobní schůzky 
přímo náměstkyni Miladu 
Sokolovou. Definitivní roz-
hodnutí, zda se do projektu 
ubytovatelé zapojí, či niko-
liv, bychom z organizačních 
důvodů potřebovali znát do 
17. 6. 2022 na e-mailu:
andrea.burdova@prostejov.eu 

 -red-

#Prostějov baví 

Kameny zmizelých – úcta k obětem holocaustu? 
Vždyť po nich denně šlapeme…
16. 6. 2022, 16:00 hodin
Muzeum a galerie v Prostějově, 
Náměstí T. G. Masaryka 2
Přednáší Mgr. Jana Gáborová
Vstupné 30 Kč
Proč vlastně za zavražděné lidi ukládáme zrovna kameny do chodníků? Vždyť po nich opravdu 

takřka denně šlapeme. Není to spíš neúcta? Jaké jsou pohledy na tuto formu připomínky obětí 
holocaustu? Ukládají se všude v Evropě, nebo je to středo-až západoevropská specialita? Na tyto 
i další otázky budeme hledat (a snad i najdeme) odpovědi v rámci přednášky, kterou povede členka 
spolku Hanácký Jeruzalém. Právě tento spolek s ukládáním kamenů před čtyřmi lety začal. Jaké 
konkrétní lidské osudy jsou v nich skryty? A kolik jich vůbec můžeme v Prostějově umístit? -red-

Muzeum a galerie 
v Prostějově, p. o.
Ražba pamětních 

mincí v muzeu
Muzeum a galerie v  Prostějově nově nabízí ražbu 

pamětních mincí, které si mohou návštěvníci za 20 Kč 
vlastnoručně vyrazit ve vestibulu muzea. Letos při pří-
ležitosti oslav pernštejnského roku nabízíme minci s mo-
tivem připomínajícím výročí 500 let od položení základ-
ního kamene prostějovského zámku. Neváhejte, neboť od 
příštího roku vás chceme překvapit jinou mincí.   -mh-

POZOR, ZMĚNA TÉMATU 
PŘEDNÁŠKY:

Ilustrační foto: botanická zahrada
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Město Prostějov má bohatou histo-
rii. K  oděvnictví, k  průmyslu, kultury 
a sportu náleží i bohatá historie letectví. 
K této historii patří i současnost v po-
době vojenského letectví a  vojenského 
parašutismu a nesmím zapomenout ani 
na civilní letectví. Je to podoba civilního 
rekreačně sportovního létání a sportov-
ního parašutismu. Jak šel čas, docházelo 
k různým změnám jak v místě letecké čin-
nosti, tak i jejím druhu. Myšlenka památ-
níku letectví v Prostějově vychází z histo-
rie leteckého učiliště, které bylo založeno 
v roce 1925. Letecká škola se do Prostějova 
přemístila z Chebu. Za historické datum 
je považováno 16. září 1925, kdy se na 
prostějovské letiště přesunula elementár-
ní pilotní škola. Kdo by si pomyslel, že se 
jedná o základ tak bohaté letecké historie 
v Prostějově?

Je potřeba připomenout, že se jedná 
o  památník letectví, nikoliv letcům, jak 
jsem nedávno zaznamenal v  jednom 
hovoru. Myšlenka dlouho uzrávala v hla-
vách kolegů pilotů a parašutistů. Ano, sešli 
jsme se a vzpomínali. V historickém sa-
lónku Národního domu byla dlouhá dis-
kuze. Byli to kolegové z aeroklubu – pan 
Chalchula, z ASO Dukla pan Herzinger, 
z útvaru 601 pan Ganzar, ze Svazu letců 
pan Pospíchal. Každý přinesl svůj pohled 
na historii letectví. Rozhodně panovala 
shoda, že tento památník nenahrazuje 
památník čs. letcům padlým ve II. svě-
tové válce na městském hřbitově. Ani 
památník pilota Josefa Františka v areálu 
aeroklubu, který nese jeho jméno a jeho 
památníkem v  rodných Otaslavicích. 
Rovněž tak nemá nahradit památník tra-
gicky zahynulých parašutistů v roce 1972 
v Bulharsku nebo pietní místo 601. sku-
piny speciálních sil, které jsou v areálu ka-
sáren. Tento památník letectví by měl být 
možným rozcestníkem k výše uvedeným 
památníkům pro zájemce o  toto téma 

v Prostějově. Symbolické je jeho umístění 
v části příjezdové cesty do Prostějova a pří-
jezdu na letiště v Prostějově – kasáren, ve 
kterém působila letecká škola.

Nemohu v  této chvíli prozradit, jak 
bude památník vypadat, ale shodu u všech 
našla symbolika tří pilířů prostějovského 
letectví. Je to pilíř „pevného křídla“ – le-
tadla jako historického dvouplošníku až 
po moderní „jednokřídlo“. Hodně o této 
tematice ví kolegové Chlachula, Šebestík, 
Bonková a  jejich kamarádi z aeroklubu. 
Musím se zmínit, že to jsou oni, kteří dnes 
zde v Prostějově drží prapor pevného kří-
dla. Provozují jak motorové, tak i bezmo-
torové létání a daří se jim vychovávat své 
mladé nástupce. K tomu patří i jednotlivci 
na ULL strojích, kteří létají pro svoji zába-
vu.

Druhým pilířem je „rotující křídlo“. 
Jedná se o vrtulník. Již v roce 1968 se na 
prostějovské letiště z  Olomouce přesu-
nul 12. vrtulníkový pluk. Ti starší si zde 
v  Prostějově mohou vzpomenout na tu 
intenzivní létací činnost. Byla sice nakrát-
ko přerušena redislokací po sametové 
revoluci. Ovšem plnění současných ar-
mádních úkolů nám tento druh letectví 
do Prostějova vrátilo. K novodobým ro-
tujícím křídlům patří i ULL stroje. Jedná 
se o ultralehké vrtulníky a autogyra, které 
můžete spatřit nad Prostějovem nebo nad 
letištěm Stichovice.

Třetím pilířem je padák. A to jak padák 
vojenský, tak i civilní – sportovní. Úspěchy 
armádního sportovního oddílu Duk-
la zná snad každý Prostějovan. Trochu 
v ústraní se zdá armádní parašutismus, jak 
se často říká „kulaté padáky“. Kdo je po-
zorný, všimne si, že i zde pokročila moder-
ní doba. A to z vlastní zkušenosti musím 
říci, že velmi dopředu. Moderní vojenský 
parašutismus je věda. Dále mluvit je na 
„hraně vojenského tajemství“. K  historii 
parašutismu patří i  moderní sportovní 
parašutismus, který má snad přes 15 disci-
plín. Zde je ASO Dukla fantastická v kla-
sických disciplínách. Aeroklub J. Františka 
se důsledně stará o  výcviky parašutistů 
z nižších výšek. K modernímu parašuti-
smu přispěl i  aeroklub z původním ná-
zvem Falcon Air, který zde zahájil pořá-
dání národních i mezinárodních závodů 
v parašutismu. V  jeho tradici pokračuje 
v dnešní době i spolek Skydive Czech Re-

public a zájemcům o parašutismus nabízí 
jak výcviky z větší výšky, tak i tandemové 
seskoky. Není moc letišť na světě, které 
pořádalo přes 15 národních soutěží, tři 
mistrovství světa a pět mistrovství Evropy. 
Samozřejmě k tomu musí patřit i několik 
historických mistrovství spřátelených ar-
mád. K „padáku“ patří i paragliding, a to 
klasický i motorový. V této oblasti je letec-
kým patronem blízké letiště Stichovice. Je-
jich úspěchy na poli jak republikovém, tak 
i mezinárodní jsou obdivuhodné.

Myšlenka tohoto památníku je myšlen-
kou na budoucnost. Měl by být živoucím 

památníkem, kdy by se podél přístupové 
cesty mohly ukládat v  určitých význač-
ných datech připomínkové kameny. Tyto 
kameny by nesly názvy útvarů jak minu-
lých, nebo současných, úspěšné letecké 
činnosti, úspěchů parasportu a podobně. 
To asi bude výzva pro naše nástupce.

Když si to tak po sobě čtu, tak mám po-
cit, že ten památník letectví v Prostějově by 
měl být velký jako naše radnice. A troufnu 
si říci, že jsem tady 50 procent letecké his-
torie nezmínil, za což se omlouvám.

Bc. Miloš Sklenka
člen Rady města Prostějova

Sazba místního poplatku v roce 2022 za 
odpady je 600 Kč za osobu, občané měs-
ta Prostějova od 65 let mají úlevu ve výši 
108 Kč, platí tedy 492 Kč.

SPLATNOST POPLATKU JE 30. 6. 2022
Pokud si nejste ve své záležitosti jisti, 

můžete se obrátit telefonicky, e-mailem 
nebo osobně na referentky oddělení po-
platků a plateb Finančního odboru Ma-
gistrátu města Prostějova:

Kateřinu Soldánovou, tel. 582 329 103,
e-mail: katerina.soldanova@prostejov.eu
nebo Ing. Evu Kovaříkovou, tel. 

582  329  105, e-mail: eva.kovarikova@
prostejov.eu

nebo Hanu Studenou, tel. 582 329 106,
e-mail: hana.studena@prostejov.eu
Bližší informace k platbě místního po-

platku naleznete na stránkách města:
Potřebuji vyřídit - Prostějov (prostejov.eu)
Pokud by nebyl místní poplatek zapla-

cen včas a ve správné výši, je správce po-
platku, Finanční odbor Magistrátu města 
Prostějova, povinen jej vyměřit platebním 
výměrem, na základě kterého může být za-
hájeno vymáhání tohoto nedoplatku. -red-

Ministerstvo zemědělství z  důvodu 
upgradu prostředí agentových infor-
mačních systémů informuje, že od  
pátku 1. 7. 2022 od 16:00 hod. do ne-
děle 10. 7. 2022 do 23:00 hod. nebude 
dostupný (nebude možné se přihlásit) 
agendový Informační systém evidence 

zemědělského podnikatele a  nebude 
možné v  něm provádět žádné zápisy, 
změny, přerušení, pokračování a vyřa-
zení. Rovněž nebude možné vydávat 
výpis a generovat statistiky.

Za případné problémy se omlouvá-
me. -red-

MÁTE ZAPLACEN MÍSTNÍ POPLATEK 
ZA ODPADY ZA ROK 2022?

Pozor – důležitá informace 
o ODSTÁVCE Informačního systému
evidence zemědělského podnikatele

od pátku 1. 7. 2022 od 16:00 hod. 
do neděle 10. 7. 2022 do 23:00 hod.

22
05

18
30

89
9

INZERCE

Prostějov si zaslouží památník letectví
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Informace z města

Fotoohlédnutí za Čokoládovou tretrou
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Informace z města

Zábava, poučení, soutě-
že - to byl letošní Aktivní 
senior.

Kolářovy sady se koncem 
května zaplnily dříve naro-
zenými. Ti v soutěži Aktivní 
senior opět ukázali, že věk je 
pouze a jen číslo. 

Cílem akce bylo zpestřit 
život seniorům a hlavně vy-
tvořit příjemnou atmosféru 
s  bonusem získání pěkných 
cen. Soutěž byla určena pro 
ženy i  muže, kteří v  letoš-
ním roce dosáhli šedesáti let 
a  starší.  Soutěžní disciplíny 

připravili strážníci, policisté, 
hasiči, studenti střední zdra-
votnické školy, pracovníci 
Českého svazu ochránců pří-
rody Iris, pracovníci Sport-
centra DDM a  samozřejmě 
zástupci Městské knihovny 
Prostějov. Mezi soutěžící při-

šel také primátor František 
Jura a zástupci vedení města 
náměstci Jiří Rozehnal a Jan 
Krchňavý, náměstkyně Mi-
lada Sokolová a  radní Pavel 
Holík. 

Družstva i  jednotlivci, 
kteří se umístili na prvních 

třech místech, získali diplom, 
poukázky do lékárny a další 
věcné ceny. Nikdo ze soutě-
žících neodešel s  prázdnou, 
pro každého byl nachystán 
dárek. Nechybělo ani občer-
stvení.  Foto: 

 Městská policie Prostějov

Kolářovy sady a „Aktivní senior“

Statutární město Prostějov 11
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Informace z města

Setkání veteránistů se opět vydařilo!
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Informace z města

V  pátek 27. 5. 2022 až 
do páté hodiny odpolední 
se mohli diváci přesvědčit, 
že zdravotně postižení lidé 

se umí bavit a připravit zá-
bavu pro své spoluobčany. 
Podívat se přišlo také celé 
vedení města Prostějova - 

primátor František Jura, 
první náměstek primátora 
Jiří Pospíšil, náměstkyně 
Alena Rašková a  Milada 

Sokolová a  náměstkové 
Jiří Rozehnal a  Jan Kr-
chňavý a  senátorka Jitka 
Chalánková.

Jaká byla na festivalu 
atmosféra? Podívejte se na 
fotografie:

 -red-

Festival Jsme tu s vámi
Náměstí T. G. Masaryka se stalo dějištěm FESTIVALU NEJEN ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

Statutární město Prostějov 13
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Informace z města

NOVÍ OBČÁNCI NOVÍ OBČÁNCI 
města Prostějovaměsta Prostějova

INZERCE

INZERCE
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Vítání občánků ze dne 19. 5. 2022
• Amélie Zemánková
• Tomáš Přikryl
• Matyáš Richter
• Eliška Janečková
• Jakub Chytil
• Amálie Látalová
• David Navrátil
• Amy Cielecká
• Tobiáš Cetkovský
• Šimon Šubčík
• Tobiáš Korkeš
• Teodor Krchňák
• Emma Morongová 
• Richard Bartoš
• Julie Paikerová
• Teodor Machát
• Alex Popelka

• Libor Entl
• Anna Vlachová
• Dorotea Svobodová
• Barbora Ohlídalová
• Ema Marešová
• Adéla Konečná
• Antonie Kmentová
• Dominik Čarnecký
• František Plachý 
• Rebeka Podhorná
• Michal Iránek
• Stella Zavagyelová
• Vítek Kaprál
• Alex Valoušková
• Adéla Dvořáková
• Laura Neherová

Vítání dětí ze dne 21. 4. 2022

• Gabriela Mikulicová
• Eliška Pajerová
• Adam Miškár
• Julie Bednářová
• Julie Vrbová
• Jan Woodrow Soldán
• Matyáš Spáčil
• Kateřina Kolouchová
• Jakub Beneš
• Šimon Žák
• Matěj Procházka
• Melánie Procházková
• Šimon Matela 
• Adéla Procházková
• Čeněk Gloc
• Patrik Majer
• Oliver Červinka
• Albert Vaněk
• Viktorie Frýbortová

• Zoja Kadlčíková
• Melanie Grace Vlková
• Tomáš Vysloužil
• Emily Polášková
• Eliška Vehovská
• Michal Popelka
• Josef Pospíchal
• Tadeáš Kubica
• Laura Danielová
• Lukáš Breb
• Katy Záveská 
• Rozálie Kamenovová
• Tobiáš Jiří Vala
• Valerie Čúzi
• Amelie Navrátilová
• Ema Palátová
• Amálie Pobudová
• Gregor Vítek
• Tara Čepelová

Areál Sportcentra DDM hostí 
již 18. ročník soutěže. Boj o pohár 
zahájila náměstkyně primátora 
a  politička Zdravého města Alena 
Rašková.

Jednotlivé disciplíny připravily 
Hasičský záchranný sbor města Pro-
stějova, Střední zdravotnická škola 
a  Zdravotnická záchranná služba, 
Český svaz ochránců přírody, Kon-
taktní centrum Prostějov, Nízko-
prahové zařízení pro děti a  mládež 
Prostějov, SportCentrum, Městská 
policie Prostějov a  Policie ČR Pro-

stějov. Soutěžící projdou různými 
vědomostními testy, čekají na ně 
křížovky, praktické zkoušky, slalomy 
nebo třeba poznávací a  motorické 
zkoušky.

Do sportovního klání soutěže 
O pohár Zdravého města Prostějova 
se zapojilo osm základních škol o ně-
kolika družstvech. U  zahájení byli 
také přítomni 1. náměstek primátora 
Jiří Pospíšil a náměstek primátora Jan 
Krchňavý.

Fotografie MMPv dokresluje at-
mosféru sportovní akce. -red-

Soutěž O pohár Zdravého města 
Prostějova je v plném proudu

Praktik Market, Olomoucká 49a, Prostějov

Celou nabídku svítidel si můžete prohlédnout na 
www.luxera-lighting.com a u nás na showroomu objednat,
popř. prohlédnout.  Tel.: 732 939 554 ,  773 320 021

najdete nás 
v Praktik Market, 
Olomoucká 49a, 

Prostějov. 
Tel.: 727 851 455

Zahájen prodej elektrokol 
na sezónu 2021/2022

WWW.PRAKTIKMARKET.CZ

SVÍTIDLA

22
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19
30
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0
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Informace z města

Fotogalerie: Revolution train

INZERCE
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Takzvaný protidrogový vlak 
REVOLUTION TRAIN je již 
pošesté v  Prostějově. V  první 
den prohlídek se zde zastavil 
také primátor Prostějova Fran-
tišek Jura.

Jde o  speciálně upravenou 
a vybavenou stříbrnou vlakovou 
soupravu, v jejímž interiéru ná-
vštěvníci projdou 5D projekcí, 
která ukazuje hrozby závislostí 
a  vede k  zamyšlení o  hodnotě 

lidského zdraví. Vnitřní design 
vlaku svou konstrukcí odpovídá 
křehkosti a genialitě lidského těla 
a kontrastuje s vnější „ocelovou 
agresí“. Nejsložitější živý stroj, 
lidské tělo, v kombinaci s nejmo-

dernější technologií se jeví jako 
ideální spojení pro tento inter-
aktivní projekt zacílený na lidské 
smysly.

„Považuji tento vlak za smy-
sluplnou aktivitu, která hlavně 

mladé generaci může ukázat, 
jak snadné a nebezpečné je pro-
padnout drogám a jak těžké je se 
závislosti zbavit,“ okomentoval 
prohlídku vlaku první muž rad-
nice František Jura. -red-

Statutární město Prostějov 15
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14 ÚTERÝ
13:00�–�16:00 SEMINÁŘE WOLKROVA

PROSTĚJOVA
16:30

DUHA
JE TO TAJNÝ!, JAROMĚŘ
Jeden
Autor hry: Jarka Holasová, Pavlína Tichá
Scénografie: Pavlína Tichá
Režie: Jarka Holasová a soubor

17:45
DUHA

DS ZDIVIDLA, OSTRAVA
OVŠEMŽE O VŠEM
Autor předlohy: Miroslav Koupil
Název literární předlohy: Ovšemže o všem!
Autor hry: Miroslav Koupil, Saša Rychecký
Režie: Saša Rychecký

18:15
UL. ŠKOLNÍ

SLAVNOSTNÍ
ZAHAJOVACÍ PRŮVOD
SE SVÍČKAMI
sraz u vchodu Duhy

18:30
NÁMĚSTÍ E. HUSSERLA, 
U SOCHY J. WOLKERA

PŘEDÁNÍ SYMBOLICKÉHO 
KLÍČE
OD MĚSTSKÝCH BRAN
primátorem města Prostějova

19:30�–�20:30
DUHA

HODNOCENÍ POROTY 
DIVADEL POEZIE

 

20:45
ZAHRÁDKA ND

U KOTĚRY NA ZAHRÁDCE

LOUDKY
pražská grunge-rocková kapela

15 STŘEDA
8:00�–�8:30

MD - 
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL

HLEDÁNÍ HLASU 
Hlasová rozcvička určena 
sólovým recitátorům 1. kategorie 
a všem dalším zájemcům

8:35�–�8:55
MD - JEVIŠTĚ

PREZENCE RECITÁTORŮ 
SÓLISTŮ
1. kategorie
(1.+ 2. + 3. + 4. skupina)

9:00�–�13:10
MD - JEVIŠTĚ

PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ 
SÓLISTŮ 
1. kategorie
(1.+ 2. + 3. + 4. skupina)

14:00�–�17:00 SEMINÁŘE WOLKROVA 
PROSTĚJOVA

14:00�–�17:00
MD - 

ČERVENÝ SALONEK

ROZBOROVÝ SEMINÁŘ 
1. kategorie
(1.+ 2. + 3. + 4. skupina)

17:30
MD – JEVIŠTĚ

RATATAVERITA, PLZEŇ
Klec bez mříží
Autor hry a režie: Samuel Zheng

18:50
MD – JEVIŠTĚ

V.E.M. 3 ROHLÍKY, KARVINÁ
Čtverylka vrahounčina
Autor předlohy: Eberhard Hauptahnhof
Název literární předlohy: 
Čtverylka vrahounčina
Autor hry: Radka Veselá a soubor
Režie: Radka Veselá

19:45�–�20:45
DUHA

HODNOCENÍ POROTY 
DIVADEL POEZIE

 

21:00
ZAHRÁDKA ND

U KOTĚRY NA ZAHRÁDCE

HM…
česká hudební skupina, jejíž písně jsou křehké, 
taneční, formálně praštěné, téměř rockové 
nebo i punkové

WOLKRŮV        
PROSTĚJOV
14. 6. - 18. 6. 2022 65. celostátní přehlídka 

uměleckého přednesu 
a divadel poezie

VĚNOVÁNO 100. VÝROČÍ NAROZENÍ JANA SKÁCELA

VSTUPNÉ

Vstupné pro veřejnost na celý večer
na akci U Kotěry na zahrádce: 20 Kč
Zahrádka Národního domu otevřena
po dobu trvání kulturního programu

KONTAKTY

Magistrát města Prostějova, odbor školství, 
kultury a sportu, oddělení DUHA - Kulturní klub 
u hradeb, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov
tel. 582 329 623, 582 329 620 
www.klubduha.cz



16 ČTVRTEK
8:00�–�8:30

MD - 
PŘEDNÁŠKOVÝ 

SÁL

HLEDÁNÍ HLASU
Hlasová rozcvička určena sólovým 
recitátorům 1. kategorie a všem dalším 
zájemcům

8:35�–�8:55
MD - JEVIŠTĚ

PREZENCE RECITÁTORŮ 
SÓLISTŮ 
1. kategorie
(5. + 6. + 7. + 8. skupina)

9:00�–�13:10
MD - JEVIŠTĚ

PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ 
SÓLISTŮ 
1. kategorie
(5. + 6. + 7. + 8. skupina)

14:00�–�17:00 SEMINÁŘE WOLKROVA 
PROSTĚJOVA

14:00�–�17:00
MD - 

ČERVENÝ SALONEK

ROZBOROVÝ SEMINÁŘ 
1. kategorie
(5. + 6. + 7. + 8. skupina)

17:30
DUHA

CONVIVIUM, JAROMĚŘ
Viktorka
Autor předlohy: Božena Němcová
Název literární předlohy: Babička
Autor hry: Jarka Holasová a soubor
Režie: Jarka Holasová a soubor

19:15
MD - JEVIŠTĚ

DIVADLO MY, PLZEŇ
Svatá hlava
Autor předlohy: Hana Lehečková
Název literární předlohy: Svatá hlava
Dramaturgická úprava: Renata Vordová, 
František Kaska
Režie: Renata Vordová

20:30�–�21:30
DUHA

HODNOCENÍ POROTY 
DIVADEL POEZIE

21:45
ZAHRÁDKA ND

U KOTĚRY NA ZAHRÁDCE

WIERDSKY
elektronická hudba současných
a nastupujících žánrů klubové scény
post-club a hyperpop

POUŽITÉ ZKRATKY

17 PÁTEK
8:00�–�8:30

MD -
 PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL

HLEDÁNÍ HLASU
Hlasová rozcvička určena sólovým 
recitátorům 2. kategorie a všem dalším 
zájemcům

8:35�–�8:55
MD - JEVIŠTĚ

PREZENCE
RECITÁTORŮ SÓLISTŮ 
2. kategorie

9:00�–�14:30
MD - JEVIŠTĚ

PŘEHLÍDKA
RECITÁTORŮ SÓLISTŮ 
2. kategorie

15:30�–�18:30 SEMINÁŘE
WOLKROVA PROSTĚJOVA

15:30�–�18:30
MD -

 ČERVENÝ SALONEK

ROZBOROVÝ SEMINÁŘ 
2. kategorie

18:45
DUHA

SOUBOR BEZEJMÉNA,
LIBEREC
Svědectví o životě v KLDR
Autor předlohy: Nina Špitálníková
Název literární předlohy: Svědectví o životě 
v KLDR
Autor hry: soubor
Režie: Miloslava Čechlovská

20:00�–�20:30
DUHA

HODNOCENÍ POROTY 
DIVADEL POEZIE

 
20:15

ZAHRÁDKA ND

U KOTĚRY NA ZAHRÁDCE

MARZ
pražské duo hrající autorské písně Markéty 
Zdeňkové

21:30
MD

D3, SADOV
Zrzek
Autor předlohy: Daniil Charms
Autor hry a režie: Vladimir Benderski

WOLKRŮV        
PROSTĚJOV
14. 6. - 18. 6. 2022 65. celostátní přehlídka 

uměleckého přednesu 
a divadel poezie

VĚNOVÁNO 100. VÝROČÍ NAROZENÍ JANA SKÁCELA

Městské divadlo v Prostějově, Vojáčkovo nám. 1
Duha – Kulturní klub u hradeb, Školní 4
Národní dům o.p.s., Vojáčkovo nám. 1
Městská knihovna Prostějov, Skálovo nám. 6
Kino Metro 70, Školní 1

MD
DUHA

ND
MK

KINO



WOLKRŮV        
PROSTĚJOV
14. 6. - 18. 6. 2022 65. celostátní přehlídka 

uměleckého přednesu 
a divadel poezie

VĚNOVÁNO 100. VÝROČÍ NAROZENÍ JANA SKÁCELA

SEMINÁŘE
Po dobu konání 65. Wolkrova Prostějova 
budou probíhat čtyři semináře:

MK – SÁL

POETRY SLAM
Během tvůrčí dílny prozkoumáme možnosti nejpopu-
lárnějšího performativního žánru autorské lyriky 
- poetry slamu a pokusíme se uplatnit načerpané 
principy ve vlastní tvorbě.
Tim Postovit, Praha
MD - PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL

CESTOU HLASU
Budeme pracovat s hlasem pomocí vyjadřovaných 
emocí a postupně se dostaneme k rytmickému 
členění řeči, správnému dýchání, držení a postoji těla, 
pružnému hlasovému začátku a přizpůsobení hlasu 
prostoru.
Mgr. Olga Strašáková, Uherské Hradiště
MD – MODRÝ SALONEK

PŘEDNES NEBO HERECKÝ 
MONOLOG?
Budeme se zabývat rozdílem při výběru textu pro 
přednes a dramatický výstup. V čem jsou důležité 
rozdíly? Proč přednes není divadlo a proč porotci 
spolu s recitátory o tomto občas diskutují?
MgA. Martina Longinová, Kolín
KINO, DUHA - SÁL

Z 0 NA 100 ZA 4 DNY ANEB 
DIVADLO FORUM
V rámci semináře se účastníci seznámí se strukturou 
divadla forum, s jeho zásadami a pravidly. Vytvoříme 
témata (zaměřené na sociální oblast), které posuneme 
směrem k divadelnímu tvaru a jeho inscenaci. Účast-
níci semináře se stanou režiséry, scénáristy a herci ve 
vlastním autorském projektu.
MgA. Jakub Šebesta, Všenory

POŘADATEL

Statutární město Prostějov, oddělení DUHA - Kulturní klub u hradeb 
a NIPOS – Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha
Wolkrův Prostějov se koná pod záštitou ministra kultury Mgr. Martina Baxy, hejtmana 
Olomouckého kraje Ing. Josefa Suchánka a primátora města Prostějova Mgr. Františka
Jury, z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury. Wolkrův Prostějov 
finančně podpořil Olomoucký kraj. Na festivalu spolupracují Městské divadlo v Prostě-
jově, Městská knihovna Prostějov, Kino Metro 70 a Národní dům o.p.s..

18 SOBOTA
8:00�–�8:30

MD - 
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL 

HLEDÁNÍ HLASU
Hlasová rozcvička určena sólovým recitátorům 
3. kategorie a všem dalším zájemcům

8:35�–�8:55
MD - JEVIŠTĚ

PREZENCE 
RECITÁTORŮ SÓLISTŮ 
3. kategorie

9:00�–�11:00
MD - JEVIŠTĚ

PŘEHLÍDKA 
RECITÁTORŮ SÓLISTŮ 
3. kategorie

12:15�–�15:00
MD - 

ČERVENÝ SALONEK

ROZBOROVÝ SEMINÁŘ 
3. kategorie

15:15
MD - JEVIŠTĚ

TANEČNÍ A POHYBOVÉ 
STUDIO MAGDALÉNA, 
JABLONEC NAD NISOU
Modlitba za svobodu
Autor předlohy: Otokar Březina
Název literární předlohy: Stavitelé chrámu
Režie: Ludmila Rellichová

16:00�–�17:00
MD - 

ČERVENÝ SALONEK

HODNOCENÍ POROTY 
DIVADEL POEZIE

19:00
DUHA

TO NEJLEPŠÍ NA KONEC…
Závěrečný večer 65. ročníku
Wolkrova Prostějova s předáním cen festivalu
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              NAŠIM DIVÁKŮM
    V lednu 1992 vznikl, po zrušení Městského kulturního střediska, samostatný právní subjekt - Městské divadlo v Prostějově. Kdybychom napočítali divadelní sezóny tohoto nově 
vzniklého právního subjektu, tradičně koncipované od září do června, ta letošní končící je přesně třicátá. Byla, stejně jako ta předchozí, taková neúplná, nestandardní, dohrávali jsme dluhy 
z předchozích sezón.
    V červnu Vám představíme sezónu 2022/2023, vlastně už v pořadí jedenatřicátou. Po dvou letech můžeme konečně nabídnout tradiční předplatné na celé období, od září do června, pro 
všechny předplatitelské skupiny, s rezervovanými místy pro věrné abonenty. Právě abonenti byli těmi, kteří Městskému divadlu po celou dlouhou dobu covidového divadelního lockdownu 
zachovali přízeň. Trpělivě a vstřícně čekali na svá představení, sledovali všechny změny a zůstávali s námi v kontaktu. Věřili, že se dočkají. Udělali jsme pro to maximum, vědomi si závazku vůči 
abonentům i ostatním divákům jsme hledali všechny možné cesty řešení.  A tak jsme 7. května 2022 odehráli poslední odložené představení ještě ze sezóny 2019/2020. 

                          Vážení a milí diváci, vážení a milí abonenti, 
těžko se hledají slova, kterými bychom s plnou vážností vyjádřili své díky. Děkujeme vám za důvěru v nás vloženou. Děkujeme, že stále přicházíte a svým potleskem a emocemi dáváte 
našemu úsilí smysl. Předstupujeme před Vás s nabídkou nové sezóny a klademe si spoustu otázek, na které ve světle současných událostí nenacházíme odpovědi. Bude tahle nová sezóna, 
zahajující už čtvrtou desítku let činnosti Městského divadla, očekávaným návratem k běžnému režimu? A bude to návrat k zaplněnému hledišti?  
   Doufáme, že si cestu za divadelním zázrakem najdete. K divadelnímu zázraku vůbec nepotřebujete kouzelníka. Stačí jen trochu kouzel se světly, oponou nebo kulisami. Ale nejdůležitější 
je dialog mezi jevištěm a hledištěm, ty kusy srdce a duše, které herci na jevišti zanechají a které si diváci mohou odnést domů. Proto nám živé divadlo tak chybělo. Proto je divadlo zázračné 
a nenahraditelné. Proto je divadlo tak očistné a důležité v našich životech, a to právě v těžších dobách. Nikde jinde nenajdete takovou atmosféru sdílení onoho divadelního zázraku 
a příležitost k setkání s ostatními naladěnými na společnou notu. 
   Pokud tomu nevěříte, nezbývá než přijít a zažít to na místě, navíc v budově Národního domu, secesního architektonického skvostu, který je jedinou národní kulturní památkou v našem městě.

                          Těšíme se na Vás.                                                                                                                                                                                                                                               Jana Maršálková, ředitelka divadla

S nabídkou nové divadelní 
sezony vchází Městské diva-
dlo v  Prostějově s  nadějí, že 
prostějovský divák se chce 
kochat, nasávat, překvapovat, 
atakovat divadelními DIVy.

Sezona 2022/2023 je pestrou 
paletou komediálních, drama-
tických, tanečních i hudebních 
titulů, které patří k  tomu nej-
lepšímu, co vzniká na českých 
jevištích.

Diváci se mohou těšit na pů-
vodní divadelní hry, oceněné 
inscenace, autorské projekty, 
divadelní hity a  bestsellery. 
Nabízí výběr z  komediálních 
titulů, představujících nejkva-
litnější zábavu aktuální české 
divadelní scény.

A chybět nebudou ani titu-
ly klasiků – Čapkova Matka 
a Schillerovy Úklady a láska. 

Přivítáme výjimečné he-
recké osobnosti Davida 

Matáska, Ivu Janžurovou, 
Martina Hofmanna, Lindu 
Rybovou, Jitku Smutnou, 
Sabinu Remundovou, Zlatu 
Adamovskou, Ilonu Svobo-
dovou, Miroslava Táborské-
ho a mnoho dalších.

Mimopražské divadelní 
soubory přijedou z   Pardubic, 
Hradce Králové, Šumperku, 
Mladé Boleslavi, Uherského 
Hradiště a Ostravy. 

ABONENTNÍ KONCER-
TY jsou plné vážné hudby, 
nebude však chybět i  jazzová 
lahůdka.

Nejmenší diváky čeká po-
hádkový ČTYŘLÍSTEK s  ve-
selými a  kouzelnými inscena-
cemi.

Podivuhodný podzim již 
tradičně přichází s  divadelní 
přehlídkou APLAUS a  me-
zinárodním projektem NOC 
DIVADEL.

„Na novou sezonu se upřímně 
těším z mnoha důvodů. Po dvou 
letech bude konečně plnohod-
notná, pro všechny skupiny. Na-
bídka je tak zajímavá a pestrá, že 
vybrat si není lehké. Moje srdcov-
ka je Divadlo pod Palmovkou. 

A když si k  tomu přidám třeba 
ještě Bezruče z Ostravy, Pražský 
komorní balet nebo Činoherní 
klub, už se nemůžu dočkat!“ svě-
řila se ředitelka Jana Maršálková. 

Předplatné divadelních sku-
pin obsahuje pět mimořádně 

zajímavých titulů a  má mno-
ho výhod. Cena vstupenky je 
v něm výrazně nižší ve srovná-
ní s  běžnou cenou vstupenky, 
předplatitelská průkazka je pře-
nosná, můžete ji darovat nebo 
zapůjčit jiné osobě a pro abo-
nenty skupiny A, B, 5N, 5P je 
nachystán bonus, sleva 100 Kč 
při koupi vstupenky na před-
stavení z jiné divadelní skupiny.

Prodej nového abonmá pro 
čtyři divadelní skupiny, cyklus 
abonentních koncertů, pohád-
kové předplatné pro děti a ro-
diče Čtyřlístek bude zahájen 
v divadelní pokladně v pondělí 
20. června a skončí v sobotu 2. 
července. Prodej bude pokra-
čovat od pondělí 8. srpna, kdy 
začne i prodej všech nevyzved-
nutých míst, a skončí 8. září.

Veškeré informace je mož-
né vyhledat také na webu: 
www.divadloprostejov.cz.  -red-

Divadlo je… DIV
divadelní sezona je divukrásná  
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INZERCE

Když přestanu svítit, přišel můj čas na zaslouženou recyklaci. 

Odneste mě prosím na sběrný dvůr, do elektro prodejny 

nebo mě vložte do malé sběrné nádoby (nejbližší 

sběrné místo najdete na této adrese: 

). www.ekolamp.cz/mapa-sbernych-mist

Tady všude se o mě pěkně postarají 

a odvezou do recyklačního střediska.

Deset rad, proč a jak se mnou naložit, když dosvítím

Jsem poměrně křehká a proto se mnou 

zacházejte opatrně, abych se nepoškodila.  

Neházejte mě do popelnice na komunální odpad, 

protože odtamtud se už nikdy, ale opravdu nikdy 

nedostanu k mé vysněné recyklaci.

Neodhazujte mě do lesa nebo do příkopu, 

ani tam mě recyklace nečeká.

Do červeného kontejneru na elektro také nepatřím, 

tam se totiž určitě rozbiju o nějaké rádio nebo holicí strojek.

Přestože jsem docela dost skleněná, tak se mi nelíbí ani 

v kontejneru na sklo. Jsem totiž vyrobená i z dalších 

materiálů a proto musím být recyklována jiným 

způsobem než tříděný odpad.

Představte si, že si nás zářivky někteří lidé 

pletou s bateriemi a házejí nás do boxu 

na baterky. Jenže tam, kde se zpracovávají 

použité baterky, zářivky recyklovat neumí.  

Z nás zářivek je možné po recyklaci využít více 

než 95% materiálů, ze kterých jsme vyrobené – 

zejména sklo, plasty, kovy a rtuť. A čím víc nás je 

zrecyklováno, tím víc je ušetřeno přírodních 

zdrojů.

Mojí rtuti se ale bát nemusíte, potřebuji ji ke svícení 

a obsahuji jí jen asi 5 miligramů. Pokud nás budete 

zodpovědně třídit, uděláte opravdu záslužnou věc - 

na recyklaci se nás totiž sejdou statisíce a množství 

rtuti z tolika zářivek už by mohlo přírodě uškodit.

A ještě jedna dobrá zpráva na závěr – odevzdat k recyklaci 

mě můžete zdarma a na jakémkoliv sběrném místě a to 

i v případě, že nejste místní. 
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Celkem 15 kamenů za 
lidi, kteří byli zavražděni 
v  průběhu II. světové vál-
ky během holocaustu, jsme 
uložili ve čtvrtek 26. 5. 2022 
v prostějovských ulicích. Je-
den kámen byl uložen za od-
bojáře Františka Adámka.

V  letošním roce si připo-
mínáme 80. výročí transportů 
našich někdejších židovských 
spoluobčanů. Z více než 1200 
bývalých sousedů koncentrač-
ní a vyhlazovací tábory přežila 
zhruba stovka. Kameny zmi-
zelých tak alespoň symbolicky 
připomínají, že zde tito lidé 
žili, připomínají kdysi počet-
nou židovskou komunitu.

Mottem akce byla 
Cesta zpět

Chceme jednak připome-
nout tragický osud prostě-
jovských Židů, zároveň však 
zdůraznit, že záměr nacistů 
vymazat tyto lidi z  paměti 

se naštěstí nezdařil; naopak, 
připomínáme si život, boha-
tou tvůrčí činnost a  přínos 
židovského obyvatelstva pro 
Prostějov.

V této etapě byly 
uloženy tyto kameny:

Svatoplukova 29:
3 kameny (Liana Beamto-

vá, Pavla Beamtová, Franti-
šek Adámek)

Olomoucká 2:
1 kámen (Ruth Weiszová)
Vápenice 25:
3 kameny (Mína, Eva 

a Zdenka Bergerovy)
nám. T. G. Masaryka 23:
3 kameny (Otto Walter 

Deutsch, Petr Deutsch, Mir-
ko Engel)

nám. Sv. Čecha 2:
3 kameny (Liddi Bandová, 

Helmut Banda, Pavel Banda)
Komenského 6:
2 kameny (Kateřina Alta-

rová, Emil Altar)

Návštěva 
velvyslankyně

Letošního ukládání 
a doprovodného programu 
se zúčastnila také izraelská 
velvyslankyně Anna Azari. 
Paní velvyslankyni přijal 
na prostějovské radnici 
primátor František Jura 
společně se svými náměst-
kyněmi a  náměstky. Vzác-
nou návštěvu jsme proved-
li historickými prostorami 
radnice a  následně i  cent-
rem města.

Secesní perlu – prostě-
jovský Národní dům – nám 
představila ředitelka divadla 
Jana Maršálková.

Virtuální rekonstrukce 
prostějovského Templu

Pozvání do Prostějo-
va přijala také rakouská 
architektka Irene Moser, 
která s  námi absolvovala 
program na radnici, okruh 

městem a další část progra-
mu. Irene Moser je absol-
ventskou Technické uni-
verzity z  Vídně a  zejména 
autorkou diplomové práce, 
na jejímž základě vznikla 
výstava Virtuální rekon-
strukce prostějovského 
Templu.

Panely jsou umístěny v ně-
kdejší nové synagoze – dnes 
kostele Církve čs. husitské 
(Husově sboru).

Celkem na deseti pane-
lech je k  vidění jak vzhled 
tohoto svatostánku v  mi-
nulosti, v  současnosti, tak 
i  jeho vizualizace formou 
virtuální rekonstrukce. Au-
torkou virtuální rekonstruk-
ce je bývalá studentka Tech-
nické univerzity ve Vídni 
Irene Moser.

Jádrem virtuální rekon-
strukce je 3D model a  vi-
zualizace a  výsledkem jsou 
fotorealistické obrázky dnes 
už neexistujících prostor sy-
nagogy.

„Technická univerzita ve 
Vídni se projektu virtuálních 
rekonstrukcí synagog v Evro-
pě věnuje systematicky a Pros-
tějovem se tato sbírka rozrostla 
o další objekt,“ říká Irene.

Podkladem byly podle ní 
nejen originální plány syna-
gogy, ale také plány přestav-
by do podoby kostela Círk-
ve československé husitské 
architekta Huberta Austa 
z roku 1949.

„Plány přestavby jsou za-
jímavé především proto, že 
budova byla znovu přeměře-
na předtím, než byla staveb-
ně pozměněna. Takže plány 
přestavby do podoby husit-
ského kostela sloužily svým 
způsobem jako kontrola, 
respektive jako potvrzení pů-
vodních rozměrů synagogy. 
Tím byly eliminovány pří-
padné nepřesnosti,“ dodala 
Irene.

Akci finančně podpořilo 
statutární město Prostějov.

 -jg-

V prostějovských ulicích přibyly 
další kameny zmizelých

Přijetí izraelské velvyslankyně Anny Azari a rakouské architektky Irene Moser na prostějovské radnici

Zahájení výstavy Virtuální rekonstrukce prostějovského Templu v kostele Církve čs. husit-
ské (Husův sbor - bývalá synagoga)

nově uložené Kameny zmizelých
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Už tento měsíc vypukne 
v Olomouckém kraji desátý 
ročník letní olympiády dětí 
a  mládeže. Na programu 
jsou soutěže hned ve dvace-
ti sportovních kategoriích, 
které budou probíhat na 
území celého kraje. Akce 
začíná 26. června a  potrvá 
čtyři dny. Začátek letošního 
léta tak bude opravdu mi-
mořádný.

„Původně se měla olym-
piáda uskutečnit už loni, 
ale kvůli covidu to nešlo. 

O to více jsou letos sportov-
ci natěšení, a  pokud mohu 
mluvit za sebe, jako divák 
a  fanoušek se cítím úplně 
stejně. Věřím, že sportov-
ce i  jejich fanoušky čekají 
mimořádné zážitky,“ svěřil 
se Michal Zácha, náměstek 
hejtmana Olomouckého 
kraje pro oblast sportu.

Sportovci poměří síly na-
příklad v kopané, atletice i na 
vodě s kajaky, také na taneč-
ním parketu při sportovních 
tancích. S vyhrnutými ruká-

vy půjdou do boje džudisté, 
zajímavou podívanou slibuje 
i šerm a sportovní střelba. 

Olympiádou dětí a  mlá-
deže bude žít najednou hned 
šest měst.  Prostějov  bude 
hostit mladé naděje tenisu, 
florbalu, dráhové cyklistiky 
i volejbalu. 

„Prostějov je tradičně měs-
tem sportu, proto má tato 
akce naši podporu. Těšíme 
se, že naše město na několik 
dní ožije velkou sportovní 
událostí, které se zúčastní děti 

a mládež z celé České republi-
ky,“ říká primátor Prostějova 
František Jura.

Celkem se na olympiá-
du v  Olomouckém kraji 
přihlásily na čtyři tisíce 
sportovců, kteří si mezi 
sebe rozdělí 686 sad me-
dailí. Seznam sportovišť, 
kde budete moci fandit, 
nabízí webové stránky  
https://odm.olympic.cz. 
Tam najdete také program 
her a další podrobnosti. 

 -red-

Fotoohlédnutí za Doteky módy, které se 
uskutečnily v městském divadle

Primátor města František 
Jura a jeho náměstek pro školství 
Jan Krchňavý dne 27. 4. 2022 
přivítali v  obřadní síni radnice 
učitele a studenty v rámci vzdělá-

vacího programu ERASMUS ze 
Španělska a Turecka.

Program  ERASMUS  je 
program Evropské unie pod-
porující zahraniční mobili-

tu studentů a  spolupráci ve 
vzdělávání v  Evropě. Hlavní 
součástí programu  Erasmus  je 
studium v  zahraničí, kte-
ré účastníkům prokazatelně 

zvyšuje vyhlídky na budoucí 
uplatnění na pracovním trhu.   
Setkání hostí Střední  odborná 

škola podnikání a obchodu Pro-
stějov s jejím ředitelem Markem 
Moudrým. -red-

Mezinárodní setkání učitelů a studentů v Prostějově

4000 sportovců, 686 sad medailí a 20 sportovních 
kategorií. Krajská olympiáda je za dveřmi
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K diagnostice a léčbě plicních onemocnění slouží v Nemocnici 
AGEL Prostějov nové videobronchoskopy i ultrazvuk

Diagnostiku, ale i  léč-
bu onemocnění plic nově 
provádějí v  Nemocnici 
AGEL Prostějov za po-
moci nejmodernějšího 
vybavení. Nemocnice in-
vestovala do nákupu no-
vých videobronchoskopů 
i ultrazvukového přístroje. 
Videobronchoskop využijí 
pacienti s  podezřením na 
nádorové onemocnění plic 
a  průdušek, s  kompliko-
vaným zápalem plic, s po-
dezřením na vdechnutí 
cizího tělesa nebo s  chro-
nickým nevysvětlitelným 
kašlem. Ultrazvuk pak po-
slouží hlavně pacientům 
s  onemocněním pohrud-
nice.

„Bronchoskopie je invaziv-
ní vyšetření dýchacích cest 
za pomoci endoskopického 
přístroje, bronchoskopu. To 
je přístroj, který se podobá 
tenké hadičce o  průměru 
půl centimetru. Lékař jej 
pa cientovi zavádí v  lokální 
nebo celkové anestezii ústy 
do průdušnice a  průdušek. 
Zařízení pak přenáší obraz 
z dýchacích cest na obrazov-
ku monitoru,“ vysvětluje 
MUDr. Ivona Grygárková 
Ph.D., primářka oddělení 
plicních nemocí Nemocni-
ce AGEL Prostějov, s  tím, 
že pomocí bronchoskopu 
může lékař nejen posou-
dit stav dýchacích cest, ale 
také odebírat vzorky nebo 

provést léčebný zákrok, a to 
včetně komplikované intu-
bace pacientů při operač-
ních zákrocích nebo odsá-
vání hlenů z dýchacích cest 
u  pacientů na umělé plicní 
ventilaci.

Aktuálně je bronchosko-
pický sál Nemocnice AGEL 
Prostějov vybaven třemi 
videobronchoskopy a  jed-
ním přenosným broncho-
skopem, který je využíván 
například na jednotkách 
JIP, ARO nebo na operač-
ním sále. Výjimečnost nově 
zakoupené videobroncho-
skopické sestavy je přitom 
zejména ve vysokém HD 
rozlišení, které umožňuje 
lepší kvalitu obrazu. 

Doposud využívaly 
bronchoskopické vyšetření 
v  prostějovské nemocnici 
zhruba dvě stovky pacientů 
ročně. Nově by se ale mohl 
jejich počet i  zdvojnásobit, 
čímž dojde ke zkrácení času 
potřebného ke stanovení 
diagnózy. 

Druhou novinkou v  pří-
strojovém vybavení plicního 
oddělení je pak nový ultra-
zvuk, který doposud na od-
dělení zcela chyběl. Využijí 
jej přitom zejména pacienti 
s onemocněním pohrudnice 
a  s  přítomností pohrudnič-
ního výpotku, kterých do 
nemocnice každoročně při-
chází okolo 150.

„Ultrazvuk nevyužívá ioni-

zujících paprsků a  je snadno 
přenosný, což je jeho výhoda 
oproti zobrazení pomocí rent-
genu. Přístroj nám pomáhá 
také při terapii, kdy jsme 
schopni přesně zacílit nejvhod-
nější místo pro punkci a odsátí 
pohrudničního výpotku. Nově 
navíc budeme schopni prová-
dět i cílenou biopsii nádorů či 
jiných onemocnění postihující 
hrudní stěnu a  pohrudnici,“ 
popisuje MUDr.  Grygár-
ková s  tím, že dostupnost 
ultrazvukového přístroje na 
plicním oddělení znamená 
lepší komfort pacientů, kteří 
již nemusí nikam cestovat, 
a  snižuje riziko případných 
komplikací při terapii po-
hrudničních výpotků. -red-

Nemocnice AGEL Pros-
tějov úspěšně obhájila statut 
certifikovaného pracoviště 
využívajícího koncept Bazální 
stimulace. Tuto alternativní 
léčebnou metodu využívají 
zdravotníci ve spolupráci s ro-
dinnými příslušníky u  těžce 
nemocných či postižených 
pacientů, kterým pomocí zná-
mých hlasů, písní, vůní, chutí 
či předmětů napomáhají k ak-
tivizaci. Koncept Bazální sti-
mulace využívá nemocnice od 
roku 2007 a za tuto dobu po-
mohla již stovkám pacientů.

Metoda bazální stimulace 
spočívá v  aktivizaci pacienta 
pomocí jemu dobře známých 
vjemů, ke kterým má osobní 
pozitivní vazbu a  má je silně 

uchované v  paměti. Léčba je 
proto u každého pacienta indi-
viduální a může se lišit i diame-
trálně. 

„Základem bazální stimulace 
je co nejdetailnější autobiogra-
fická anamnéza pacienta, která 
vypoví o  jeho oblíbených před-
mětech, chutích, vůních, písních, 
televizních pořadech a podobně. 
Tato fáze se samozřejmě neobe-
jde bez aktivní pomoci příbuz-
ných. Na základě anamnézy 
pak oblíbené a  známé podněty 
pacientům nabízíme, čímž je 
směřujeme k  vyšší aktivizaci,“ 
vysvětluje Mgr. Marie Jouklo-
vá, hlavní sestra Nemocnice 
AGEL Prostějov.

Při léčbě pomocí bazální 
stimulace tak nemocničními 

pokoji často voní čerstvě nam-
letá káva, znějí zvuky lidových 
písní či starých filmů a nechybí 
ani fotografie členů rodiny nebo 
oblíbené předměty z  domova. 
Terapie je přitom využívána 
u pacientů s poškozením moz-
ku napříč generacemi i  závaž-
ností zdravotního stavu – včetně 
osob v bezvědomí.

„Bazální stimulaci využíváme 
nejčastěji na neurologické JIP, 
kde jsou hospitalizováni pacienti 
s těžkým poškozením mozkových 
funkcí, vnímání, hybnosti a ko-
munikace. Bazální stimulaci zde 
provádíme v  rámci každodenní 
péče,“ prozrazuje Mgr. Jouklo-
vá s tím, že u některých pacien-
tů má bazální stimulace doslova 
zázračné účinky. 

„Lidský mozek má schop-
nost uchovávat životní návyky 
v  paměťových drahách ve více 
regionech, a to nám dává šanci 
pomocí cílené stimulace ulože-
né vzpomínky znovu aktivovat. 
Obecně nejlépe funguje čichová 
stimulace. Například u mladíka 
po těžké nehodě na motocyklu 
zafungovalo až pracovní tričko 
páchnoucí oleji a benzínem, kte-
ré jsme mu pravidelně ukazovali 
a oblékali. U starší paní s obrov-
ským krvácením do mozku, těžce 
slučitelným se životem, zase za-
fungovalo vkládání plyšové koč-
ky za krk ke tváři. Paní měla po-
dobnou doma. U sportovce jsme 
pak použili pálku na stolní tenis 
a pohár – tyto známé předměty 
jsme mu vkládali do rukou,“ 

popisuje Mgr. Jouklová s  tím, 
že první reakce pacientů jsou 
ale jen nepatrné a  zaregistruje 
je jen erudovaný a  proškolený 
personál.

Ve chvíli, kdy tato terapie 
zafunguje, je pomocí známých 
podnětů nastartována aktivita 
ve zdravé části mozku, kte-
rá na sebe následně přebírá 
funkci těch částí, které byly 
nemocí či úrazem poškozeny. 
V Nemocnici AGEL Prostějov 
byly prvky konceptu Bazální 
stimulace použity u  mnoha 
stovek pacientů a  další ji bu-
dou moci využít i  v  budouc-
nu. Nemocnice totiž úspěšně 
obhájila statut certifikovaného 
pracoviště této unikátní ošet-
řovatelské metody. -red-

Nepřetržité sledování, ale 
i  optimální prostředí a  mo-
derní péči zajistí novoroze-
ným miminkům v  Nemoc-
nici AGEL Prostějov dvojice 
nových inkubátorů Babyleo. 
Určeny jsou zejména mimin-
kům nemocným nebo před-
časně narozeným, poslouží 
ale i těm, která se po porodu 
hůře adaptují. Ročně by je 
v Nemocnici AGEL Prostějov 
mohlo využít přes 400 novo-
rozenců. 

Novou investicí na dět-
ském oddělení Nemocnice 
AGEL Prostějov je dvojice 
inkubátorů Babyleo TN500, 
které jsou schopné samoregu-
lace v oblasti udržení teploty, 
vlhkosti či množství kyslíku. 
Mimo to disponují monitory 
základních životních funkcí, 
jako je dech, puls či saturace 
krve, a  jsou funkčně navrže-
ny tak, aby byly manipulace s 
miminkem i přístup k němu 
co nejjednodušší. 

„Inkubátory nepřetržitě sle-
dují dech, puls i  saturaci krve 
u  novorozence a  zároveň mu 
nepřetržitě zajišťují stabilní 
teplotu, umí udržet nastavenou 
vlhkost nebo například zvolené 
množství kyslíku,“ prozrazu-
je MUDr. Lenka Šigutová, 
primářka dětského oddělení 
Nemocnice AGEL Prostějov, 
s  tím, že inkubátor je určen 
k  ošetřování novorozenců, 
včetně nedonošených dětí 
s nízkou porodní hmotností. 

Výhodou nových inkubá-
torů je kromě plejády funkcí 
také jednoduché ovládání, 
přehledný digitální panel 
i  přítomnost alarmů, které 
hlídají všechny důležité pa-
rametry. Díky tomu je riziko 
vzniku vážných zdravotních 
obtíží u miminka zcela mini-
mální.

Využití inkubátorů v  ne-
mocnici by přitom mělo být 
poměrně intenzivní. Využít by 
je mohla alespoň krátkodobě 

až polovina zde narozených 
dětí. „Předpokládám, že ročně 
by inkubátory mohlo využít 
dlouhodoběji zhruba třicet ne-
donošených nebo nemocných 
dětí a krátkodobě přibližně čty-
ři sta těch, které mají zhoršenou 
poporodní adaptaci,“ odhadu-
je MUDr. Šigutová s  tím, že 
mezi typické poporodní obtíže 
novorozenců patří například 
obtíže s  dýcháním, infekce, 
nízká váha či prodloužená 
adaptace. -red-

Léčba vůní, hudbou i chutěmi bude i nadále 
k dispozici v Nemocnici AGEL Prostějov

Novorozence se zdravotními obtížemi budou v Nemocnici 
AGEL Prostějov hlídat nové inkubátory
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Informace z města

O pohár primátora
V sobotu 25. června začne 

v  Prostějově šachový turnaj 
O  POHÁR PRIMÁTORA 
MĚSTA PROSTĚJOVA.

Půjde o  třetí ročník pod 
tímto názvem a navazuje na 
kandidátské turnaje z  deva-
desátých let, později již kla-
sické „openy“ známé jako Jo-
náš Open či Wisconsin Cup.

Již v  minulosti se turna-
je zúčastnili hráči z  Polska, 

Egypta, Ruska, Slovenska 
a Velké Británie.

Poslední dva ročníky vy-
hrál GM Plát (letos ještě není 
přihlášen), tak uvidíme, jestli 
dorazí nebo bude mít jinou 
akci.

Věřím, že padesátka účast-
níků bude (kapacita sálu je 
až  70), aktuálně je 28 a  při-
hlášky chodí.

Letos to nevypadá na stra-

šáka jménem covid, a bude-
me moci si v klidu zahrát.

Hraje se v  krásném pro-
středí Národního domu 
v centru města.

Veškeré akce děláme za 
finančního přispění statutár-
ního města Prostějova a Olo-
mouckého kraje. 

Těšíme se na vás
Hradský Aleš

ředitel turnaje

Synergii a efektivní naklá-
dání s veřejnými prostředky 
poskytne nová Integrovaná 
strategie Olomoucké aglo-
merace. Umožní totiž finan-
cování projektů z  více než 
jedné prioritní osy jednoho 
či více operačních programů 
a  tím zajistí koncentraci při 
řešení hlavních problémů 
a  rozvíjení klíčových potřeb 
v území. 

A  jak si integrovaná řešení 
představit? „Na první pohled 
se téma možná jeví jako slo-
žitá problematika, ale zjedno-
dušeně lze říct, že znázorňují 
několik vzájemně tematicky či 
lokálně propojených projektů, 
které mají za cíl vyřešit kon-
krétní problém právě prostřed-
nictvím vymezené strategie,“ 
objasňuje náměstek primátora 
pro oblast dotačních projektů 

Matouš Pelikán. „Příkladem 
může být integrované řešení 
Věda, výzkum a inovace, které 
zahrnuje spolupráci stěžejních 
stakeholderů Univerzity Pa-
lackého, olomoucké fakultní 
nemocnice, Inovačního centra 
Olomouckého kraje a  dalších 
institucí na poli výzkumu 
a vývoje, včetně propagace vě-
deckých výsledků,“ vysvětluje 
náměstek.  

Dalším příkladem může 
být integrované řešení na téma 
Duchovní metropole. Předmě-
tem tohoto integrovaného ře-
šení je například zpřístupnění 
a vzájemné propojení památek 
na ose Olomouc-Kroměříž 
s  cílem vytvořit destinaci ces-
tovního ruchu mezinárodního 
významu. Další strategie se 
bude zabývat například roz-
vojem sociálních služeb, a  to 

prostřednictvím integrova-
ného řešení Sociálně inova-
tivní metropole. Tímto cílem 
je tedy podpora humanizace 
stávajících zařízení sociálních 
služeb, zejména s důrazem na 
aktuální požadavky a  přístup 
k  řešení potřeb každého jed-
notlivce. „Už v  minulosti se 
realizace Integrované strategie 
velmi osvědčila. V  programo-
vém období 2014-2020 bylo 
prostřednictvím nástroje ITI 
v Olomoucké aglomeraci pod-
pořeno 175 projektů s  celko-
vou dotací 3,4 miliardy korun,“ 
zdůrazňuje náměstek primáto-
ra Matouš Pelikán. 

V České republice je v sou-
časném období 2021-2027 
vymezeno celkem 13 metro-
politních oblastí a  aglome-
rací, které uplatňují nástroj 
Integrovaných teritoriálních 

investic (jedná se o  nástroj 
přerozdělení dotačních pro-
středků EU do jednotlivých 
území za účelem řešení jejich 
komplexních problémů a po-
třeb). Na území Olomouc-
ké aglomerace je i  v  novém 
programovém období 2021-
2027 nositelem Integrova-
ných teritoriálních investic 
statutární město Olomouc. 
„Nejvýznamnější změnou 
oproti přecházejícímu progra-
movému období je vyjmutí 
center Mohelnice a  Kojetín 
včetně okolních obcí z území 
aglomerace, a  to na základě 
jednotného vymezení území 
aglomerací ze strany Minis-
terstva pro místní rozvoj,“ vy-
světluje tematický koordinátor 
ITI Olomoucké aglomerace 
Ondřej Lakomý. Aglomerace 
tak v současnosti zahrnuje 174 

obcí a  rozkládá se na území 
o rozloze 1 731 km2 s přibližně 
400 tisíci obyvateli. Olomouc-
ká aglomerace tvoří centrum 
Olomouckého kraje, a  přes-
tože tvoří pouze 33 % plochy 
kraje, žije zde cca 63 % jeho 
obyvatel.

Novou Integrovanou územní 
strategii ITI Olomoucké aglo-
merace pro období 2021-2027 
schválilo Zastupitelstvo města 
Olomouce letos na jaře. Strate-
gie vymezuje problémy a  po-
třeby Olomoucké aglomerace 
a definuje jejich řešení tak, aby 
zajistila co nejvyšší kvalitu živo-
ta na území naší aglomerace. 

Samotný text integrované 
strategie včetně dalších inte-
grovaných řešeních najdete na 
webových stránkách www.olo-
mucka-aglomerace.eu v  sekci 
Strategie OA 21. -red-

Rada města Prostějova 
dne 3. 5. 2022 usnesením 
č. RM/2022/114/18 vyhlásila:

1) záměr prodeje části po-
zemku p. č. 6216 – orná půda 
o  výměře cca 1020 m2, a  části 
pozemku p. č. 6217 – orná půda 
o výměře cca 480 m2, oba v k. ú. 
Prostějov (přesné výměry bu-
dou známy po vyhotovení geo-
metrického plánu), včetně pro-
jektové dokumentace na stavbu 
„Komunitní domy pro seniory 
v Holandské ulici v Prostějově“ 
situovanou na předmětných 
pozemcích a práv a povinností 
vyplývajících z  vydaného sta-
vebního povolení na uvedenou 
stavbu, formou obálkové meto-
dy, za následujících podmínek:

a) za nabídnutou kupní cenu, 
minimálně však za cenu ve výši 
3.300 Kč/m2 u pozemků, navý-
šenou o náklady spojené s poří-
zením projektové dokumentace 
ve výši 1.278.395 Kč splatnou 
před podpisem kupní smlouvy,

b) v kupní smlouvě se kupují-

cí zaváže, že ve lhůtě do 5 let ode 
dne uzavření kupní smlouvy 
bude dokončena výstavba ale-
spoň jednoho bytového domu 
včetně vydání kolaudačního 
souhlasu nebo jiného obdob-
ného rozhodnutí správního 
orgánu, kterým bude povoleno 
jeho užívání; pro případ pro-
dlení se splněním uvedeného 
závazku bude v kupní smlouvě 
sjednána smluvní pokuta ve 
výši 30.000 Kč za každý měsíc 
prodlení, nejvýše však 2.000.000 
Kč, a v případě, že výstavba ale-
spoň jednoho bytového domu 
nebude v daném termínu vůbec 
zahájena, možnost statutární-
ho města Prostějova od kupní 
smlouvy odstoupit,

c)  v  kupní smlouvě bude 
zřízeno věcné předkupní právo 
statutárního města Prostějova 
k převáděným pozemkům tak, 
že se kupující zaváže tyto po-
zemky nebo jejich části v přípa-
dě svého úmyslu je prodat nebo 
jinak zcizit nabídnout ke koupi 

statutárnímu městu Prostějovu 
za cenu rovnající se kupní ceně 
sjednané při převodu těchto po-
zemků z vlastnictví statutárního 
města Prostějova do vlastnictví 
kupujícího; předkupní právo 
zanikne dnem vydání kolaudač-
ního souhlasu nebo jiného ob-
dobného rozhodnutí správního 
orgánu, kterým bude povoleno 
užívání dvou bytových domů 
na převáděných pozemcích,

d) v  kupní smlouvě bude 
zřízeno věcné právo zákazu 
zcizení nebo zatížení převá-
děných pozemků; toto právo 
zanikne dnem vydání kolau-
dačního souhlasu nebo jiného 
obdobného rozhodnutí správ-
ního orgánu, kterým bude 
povoleno užívání dvou byto-
vých domů na převáděných 
pozemcích,

e) náklady spojené s  vypra-
cováním geometrického plánu, 
znaleckého posudku a  správní 
poplatek spojený s  podáním 
návrhu na povolení vkladu práv 

do katastru nemovitostí uhradí 
kupující,

f)  při prodeji předmětných 
pozemků bude uplatněn postup 
dle směrnice č. 4/2013, kterou se 
upravuje systém aplikace kaucí 
při prodeji majetku statutární-
ho města Prostějova; kauce činí 
500.000 Kč,

2) záměr prodeje části po-
zemku p. č. 6224/2 – ostatní 
plocha o výměře cca 40 m2, části 
pozemku p. č. 6216 – orná půda 
o výměře cca 95 m2, a části po-
zemku p. č. 6217 – orná půda 
o výměře cca 70 m2, vše v k. ú. 
Prostějov (přesné výměry bu-
dou známy po vyhotovení geo-
metrického plánu), za následují-
cích podmínek:

a) za kupní cenu ve výši mini-
málně dle znaleckého posudku 
(cena obvyklá) splatnou před 
podpisem kupní smlouvy,

b) kupní smlouva bude 
uzavřena ve lhůtě do 6 měsíců 
po vydání kolaudačního sou-
hlasu nebo jiného obdobného 

rozhodnutí správního orgánu, 
kterým bude povoleno užívání 
staveb vjezdů na převáděných 
pozemcích sloužících pro ko-
munikační napojení dvou no-
vých bytových domů a po zpra-
cování geometrického plánu na 
oddělení převáděných pozem-
ků; do té doby budou vzájemné 
vztahy mezi statutárním měs-
tem Prostějovem a  kupujícím 
ošetřeny smlouvou o  budoucí 
kupní smlouvě,

c)  náklady spojené s  vypra-
cováním geometrického plánu, 
znaleckého posudku a  správní 
poplatek spojený s  podáním 
návrhu na povolení vkladu 
vlastnického práva do katastru 
nemovitostí uhradí kupující.

Záměr s bližšími informace-
mi byl zveřejněn na úřední des-
ce Magistrátu města Prostějova, 
na webových stánkách statutár-
ního města Prostějova a na face-
bookovém profilu statutárního 
města Prostějova. -red-

Ilustrační foto

Olomoucká aglomerace má novou Integrovanou strategii

Rada města Prostějova vyhlašuje záměry prodeje
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Jedná se o nový systém pro 
zklidňování dopravy. Zákla-
dem je komunikace s řidičem. 

„Na obrázku je patrné, 
že vozidlu se  (dle nastavení 
a  lokality)  zobrazuje nejprve 
jeho rychlost na horní části 
dvoumístného zobrazovače. 
Vzdálenost prvního zobrazení 
okamžité rychlosti vozidla 
přijíždějícího k  zařízení 
dle místních podmínek je 
v intervalu od 70 do 150 metrů. 
Ve vzdálenosti od 40 do 50 
metrů se k  rychlosti vozidla 
přidává v  jednotce zařízení 
registrační značka. Pokud 
vozidlo nezpomaluje dle 
předem nastaveného scénáře, 
zobrazí se nejprve nápis ZPO-
MALTE nebo uživatelsky na-
stavený text na spodní části 
ukazatele. Pokud ani toto ne-

postačuje ke zpomalení rychle 
jedoucího vozidla, přidá se 
k  tomuto rychle jedoucímu 
vozidlu jeho registrační značka, 
čímž se docílí jeho zpomalení,“ 
uvedl ředitel Městské policie 
Prostějov Libor Šebestík a do-
dal, že účinnost těchto zařízení 
je na úrovni 98 procent zpo-
malených vozidel v  prvních 
týdnech a měsících. Následuje 
zpomalení vozidel a efektivnost 
klesá, což je způsobeno nižší 
vjezdovou rychlostí do měře-
né oblasti. Efekt zpomalení, na 
základě zobrazení registrační 
značky, je založený na chování 
řidičů, které bylo v rámci stu-
die u  těchto zařízení prokázá-
no. Řidič si není jistý, jestli se 
v dané lokalitě vyskytuje certi-
fikované měření, nebo ne.

„Vzhled ukazatele je konci-

pován (ve spolupráci s doprav-
ními psychology a  specialisty 
z  oblasti dopravního výzku-
mu)  tak, aby vizuální efekt na 
zklidnění rychlosti řidiče byl 
co nejvýraznější a  jeho půso-
bení bylo v denních i nočních 
hodinách co nejdelší. Součástí 
je statistický modul, přenos dat 
je automatický, a to přes sítě da-
tových operátorů. Údaje se pře-
náší automaticky na dopravní 
portál, kde jsou měřená data 
k dispozici v souladu s GDPR. 
Výhodou je, že zařízení je pod 
automatizovaným dohledem, 
a  je možné provádět někte-
ré servisní činnosti na dálku. 
U měřiče je možné také nasta-
vení spodního panelu - je mož-
né dálkově měnit text  (napří-
klad v ranních hodinách u školy 
bude „POZOR DĚTI“ a  v  od-

poledních hodinách „ZPO-
MALTE“) nebo i  jiný text dle 
potřeby – vytváření vlastních 
scénářů, dle předem nastave-
ných funkcionalit pro výsledné 
nastavení chování systému,“ 
doplnil ředitel Šebestík.

K systému je možné přikou-
pit meteostanici s  dálkovým 
přenosem, přikupovat 
softwarové represivní moduly, 
například monitoring 
dopravních přestupků, jako 
je zákaz vjezdu nákladních 
vozidel, nepřipoutaný řidič, 
držení telefonu za volantem, 
zaplacení povinného ručení 
nebo propadlého STK, 
monitoring nákladních 
vozidel. Dále je možné 
okamžité měření rychlosti 
s  připojením na Policii ČR – 
v  rámci prevence kriminality 
tak, aby Policie ČR měla 
možnost čerpat data, případně 
vyhledávat například zájmová 
vozidla, odcizená vozidla 
a podobně.

 Zdroj a foto: 
Městská policie Prostějov

V  areálu dopravního 
hřiště v  Prostějově probě-
hl ve dnech 12.-13. 5. 2022 
další ročník okresního kola 
Dopravní soutěže mladých 
cyklistů, a  to po dvouleté 
pauze. Tuto akci zajišťoval 
tým Sportcentra – DDM 
Prostějov za podpory orga-
nizace BESIP, Policie ČR, 
městské policie, odboru do-
pravy a střední zdravotnické 
školy.  Účast základních škol 
byla hojná. V kategorii 10-12 
let se představilo 16 družstev, 
a  v  kategorii 12-16 let sou-
peřilo 10 družstev. Týmy zá-
kladních škol byly složeny ze 
dvou děvčat a dvou chlapců, 
kteří soutěžili i o individuál-

ní umístění. Soutěž tvořilo 
5 následujících disciplín: test 
z  pravidel silničního provo-
zu, jízda na dopravním hřišti 
dle pravidel silničního pro-
vozu, jízda zručnosti, první 
pomoc a práce s mapou.

V  první kategorii zvítě-
zilo družstvo ze ZŠ Brodek 
u  Prostějova, které se tak 
nominovalo na krajské kolo 
dopravní soutěže. Druhou 
kategorii ovládlo družstvo 
ze stejné ZŠ Brodek u  Pro-
stějova a  také postupuje do 
krajského kola. V individuál-
ním hodnocení pak v  obou 
disciplínách zvítězili borci ze 
ZŠ Brodek u Prostějova. 

 -Sportcentrum DDM-

Městská policie instalovala 2 plánované informační 
měřiče rychlosti pro zklidnění dopravy

Dopravní soutěž mladých cyklistů 2022
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Fotoohlédnutí za výstavou Ochránci zahrad – Leonidas Kryvošej
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Jakub Šlajs
ředitel obchodního místa OK POINT
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JEHLIČNATÉ PALIVO 
ve 2 m a 4 m délkách 

za 890 Kč včetně DPH/prostorový metr.

LISTNATÉ PALIVO 
ve 2m délkách

za 1 390 Kč včetně DPH/prostorový metr. 

Dále nabízíme štípané sypané dříví, štípané na paletě v síti
a modřínové, smrkové a jedlové řezivo dle ceníku 

na stránkách www.lesyprostejov.cz 

Možnost dopravy 10 prm až 40 prm.

Prodej palivového dříví,Prodej palivového dříví,
řeziva a sazenicřeziva a sazenic
lesních dřevinlesních dřevin

Kontakty: 
Ing. Jiří Pudil, mob. 604 451 584, pudil.lesypv@email.cz

Lonský Filip, 736 444 260,lonsky.lmp@email.cz, 
jednatel/lesní školka.

Doprava ze skladu v Seči.
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Zámek Čechy pod Kosířem | www.facebook.com/zamekcechypodkosirem | www.zamekcechy.cz

www.bkhana.cz

• Pořádá BK Haná Prostějov 
ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Olomouci

• Poradenská služba
• Prodej výpěstků a misek
• Vstupné dobrovolné

25. a 26. června 2022 | 9.00–16.00
nádvoří zámku Čechy pod Kosířem

Výstava bonsají, 
sukulentů a kaktusů

Celkem pět kašen ovlažuje v  letních 
dnech ovzduší v Prostějově. Čtyři se na-
cházejí v  centru města, tedy na nám. T. 
G. Masaryka, Hlaváčkově nám., Vojáčko-
vě nám., Pernštýnském nám. (zde probí-
há ještě rekonstrukce elektrické přípojky) 
a jedna kašna je na náměstí Spojenců. 

„Kašny prošly pravidelnou údržbou 
a opravami. Jednalo se zejména o odstra-
nění vodního kamene, renovaci povrchu, 
drobné zednické a obkladačské práce s ná-
sledným nástřikem nanoochrany proti 
usazování vodního kamene. Úpravy přišly 
na zhruba 350 tisíc korun. Jsem přesvěd-
čen, že kašny mají ve městech své místo 
a účel a že posezení u nich bude opět pro 
obyvatele města i  návštěvníky příjemné,“ 
shrnuje 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil.
 -red-

Z prostějovských kašen 
už tryská voda

Dne 25. 6. od 17:00 Olo-
mouc (o)žije více než 60 hu-
debními tělesy aneb chystá 
se druhý ročník největšího 
festivalu v  ulicích, co kdy 
Olomouc zažila.

Vzpomínáte na město 
plné hudebníků loni 4. 6. 
těsně po koronavirové epide-
mii, kdy město zaplavilo přes 
60 kapel, sólistů a  buskerů? 
Tak letos si tento zážitek bu-
dete moct vychutnat zcela 
bez omezení. Organizátoři 
se pro letošní rok rozhodli 
posunout termín konání fes-
tivalu na sobotu 25. 6. a věří, 
že posunou i  zážitek, který 
návštěvníky čeká. Od 17:00 
vystoupí na „balkónu“ kapu-
cínského kostela olomoučtí 
JUMPING DRUMS, kteří 
předvedou svou bubenickou 
show. Od 18:00 se potom 
rozehrají místa před olomo-
uckými hospodami, bary 
a  kavárnami v  centru měs-
ta. Hlavním dějištěm bude 
náměstí Republiky, Hor-
ní náměstí, Dolní náměs-

tí a  všechny přilehlé ulice. 
„Máme radost, že se loni hu-
debníkům akce líbila a  mají 
chuť se v  tomto roce znovu 
zapojit a vytvořit pohodovou 
večerní atmosféru v  centru 
města. Bez jejich nadšení 
by se festival nekonal. Nad-
to jich letos bude dokonce 
ještě víc než loni. Účast už 
přislíbilo na 70 hudebních 
těles, nebude chybět ani po-
pulární Triangl Band, který 
loni roztančil Horní náměs-
tí. Návštěvníci se mohou 
těšit na pohodovou muziku 
v podání nejen olomouckých 
kapel a  umělců. Ve městě 
bude znít folklór, populár-
ní hudba, blues, rock, folk, 
vokální tělesa, harfa, kytary, 
smyčcové nástroje, saxofony, 
akordeón, trumpety, zkrátka 
každý si přijde na své. Chy-
bět nebudou ani vystoupení 
tanga nebo flamenca. Jedná 
se opravdu o žánrově pestrý 
festival, na kterém všichni 
umělci budou hrát bez ná-
roku na honorář pro radost 

obyvatelům města. Jediným 
honorářem bude příspěvek 
umělcům „do klobouku“, 
energie a radost posluchačů. 
Loni byli lidé velice štědří, 
věříme, že letos hudební-
ky opět štědře do klobouku 
podpoří. Ti to totiž stejně 
jako podniky po dlouhé 
koronavirové pauze potře-
bují. Vyzýváme také úplně 
všechny čtenáře - hudební-
ky, ať vezmou své nástroje 
a spontánně se s hraním při-
dají. Naším snem je vytvořit 

si u  tady u  nás v  Olomouci 
na jeden večer takovou at-
mosféru, za kterou mnoho 
z  nás cestuje na jih Evropy. 
Loni k  tomu bylo krásně 
našlápnuto. Děkujeme všem 
hudebníkům, kteří do toho 
jdou společně s námi. I v le-
tošním roce se bude moct 
kdokoliv spontánně zapojit 
prostřednictvím tzv. HAPPY 
POINTS, na kterých si bude 
možné vyzpívat pivo, zmrz-
linu a  další občerstvení. Na 
HAPPY POINTS se nečekají 

žádné profesionální výkony, 
jen snaha a  dobrá nálada. 
Máme radost, že se hudební-
ci i podniky do tohoto festi-
valu mají chuť zapojit, udělat 
něco pěkného pro obyvatele 
a děkujeme městu Olomouc 
za velkou podporu při pořá-
dání akce, které je také jejím 
partnerem,“ říká za organi-
zátory Štěpán Havran. „Ka-
pel a hudebníků už na tento 
večer máme tolik, že musíme 
pečlivě zvažovat, kam koho 
umístit, aby se jednotliví 
interpreti navzájem neruši-
li. Přesto vyzýváme všechny 
hudební tělesa a sólisty, ať nás 
v  případě zájmu o  zapojení 
do festivalu neváhají kontak-
tovat na 734  765  914. Cent-
rum Olomouce je velké a pár 
míst se ještě najde. Aktuální 
informace ohledně festivalu 
můžete sledovat na FB strán-
ce Olomouc žije,“ uzavírá Ha-
vran a zve na sobotu 25. 6. do 
olomouckého centra pro jedi-
nečný umělecký a pohodový 
letní zážitek. -red-

Olomouc žije

34 Statutární město Prostějov

 WWW.PROSTEJOV.EU Prostějovské radniční listy



Informace z města

INZERCE

22
06

06
30

95
9 

 

22
06

06
30

94
9 

 

22
06

06
30

95
6 

 

22
06

06
30

95
8 

František Mlčoch /*1974/ 
pracuje už 26 let jako pe-
čovatel v Centru sociálních 
služeb Prostějov, kde pro 
uživatele pořádá besedy 
o  Myslivosti a  sv. Huberto-
vi. Výkon práva myslivosti 
provozuje 20 let. Je členem 
uskupení Myslivečtí auto-
ři Moravy a  Slezska. Jeho 
první knížka S  Almou po 
boku obsahuje 35 lovec-
kých i  neloveckých povídek 
a  26 básní určených nejen 
pro myslivce. Vypráví o  své 
úžasné fence border teriéra 
Almě z Donnova rodu, která 

ho provází na jeho zelených 
cestách. Píše o  tom, co vidí, 
cítí, prožívá. Píše pro obyčej-
né lidi, stejné, jako je on sám.

Knížka je psaná srdcem, 
s  důrazem na mysliveckou 
mluvu, tradice a etiku. Je do-
plněná předmluvou známé-
ho spisovatele pana Štěpána 
Neuwirtha a  ilustracemi na-
daného Slovenského umělce 
pana Marka Horňáka.

Knížku S Almou po boku 
je možné objednat na mai-
lu frantovakniha@seznam.cz 
nebo na telefonním čísle 
776 346 944. -red-

S Almou po boku – kniha Františka Mlčocha

Firma H&D a.s. přijme 

VEDOUCÍ PROVOZNÍ ÚČTÁRNY FIRMY 
pro pracoviště Olomoucká 37, Prostějov.

Požadavky:  - min. ÚSO, praxe se samostatným 
     účtováním právního subjektu a.s.
  - vítány i pracovnice v předdůchodovém věku.

Datum nástupu v červenci 2022.

Životopisy zasílejte na e-mail: central@hdas.cz 
nebo telefonicky na tel.: +420 582 305 603.
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V  dubnu pro-
běhlo další kolo 
Výzvy 10 000 kro-
ků. Akci na celore-
publikové úrovni 
opět organizoval 
spolek Partnerství 
pro městskou mo-
bilitu. Prostějov se již potřetí do 
akce aktivně zapojil, a  to pod 
záštitou pana primátora Mgr. 
Františka Jury a s organizačním 
zajištěním Sportcentra – DDM 
Prostějov.

Chůze je nejpřirozenějším lid-
ským pohybem, posiluje naše tělo 
i  mysl. Cílem akce je motivovat 
lidi k pravidelné aktivitě, aby za-
řadili chůzi nebo běh mezi své 
každodenní činnosti a udělali tak 
něco pro své zdraví.

A tak se do dubnové akce zapo-
jilo rekordní množství účastníků 
napříč celou republikou. V Pros-
tějově nás bylo 444, což je trojná-
sobek počtu říjnových účastníků, 
a  byli jsme tak třetím nejpočet-
nějším městem z  celé republiky. 
Celkem jsme ušli či naběhali 95 
309 km. 

Nejlepší prostějovskou účast-
nicí a  zároveň 3. nejlepší ženou 
v  celorepublikovém měřítku se 
stala opět Věra Hájková, která ušla 
za měsíc duben neuvěřitelných 
1  230 km. Dokázala motivovat 
i svou dceru, která zvládla ujít přes 
752 km, a je tak v dětské kategorii 
na skvělém 2. místě. Výrazně tak 
pomohla své třídě získat 3. místo 
v kategorii třídních kolektivů. Prá-

vě ty byly letos no-
vinkou a zapojilo se 
tak velké množství 
dětí. Bylo zajímavé 
sledovat, jak se do 
toho děti s  vervou 
a  zájmem pustily, 
opravdu jich velké 

množství začalo chodit do školy 
i  ze školy pěšky. Velkou oporu 
jsme v pilotním projektu třídních 
kolektivů našli na ZŠ Jana Železné-
ho, kde se nakonec zapojilo 16 tříd!

Nejlepším prostějovským 
mužem je opět Ivo Chudoba, 
který se účastnil akce již potřetí. 
Vítězný tým Prostějovské šlapky 
společně nachodil téměř 3 000 
km. Nechyběla ani naše nejstarší 
aktivní účastnice Marta Bučko-
vá, která to letos zvládla i  přes 
své zdravotní omezení. A o tom 
tato akce právě je – každý má 
svou hranici někde jinde – jde 
jen o to nevzdat se.

Co nás čeká dál? Můžeme s jis-
totou říct, že se z této akce již stala 
tradice, a tak se můžeme společně 
těšit na říjnové kolo. Snad se ko-
nečně podaří sehnat i  chybějící 
prostředky na již dříve zmiňova-
nou mobilní aplikaci k zazname-
návání výsledků. 

Doufáme, že se na podzim 
naše řady opět rozšíří, neboť 
je jedno, jestli půjdete po-
malu nebo rychle. Už jen to, 
že vyjdete, vás dělá lepšími, než 
jsou ti, co sedí doma.

 Tým Sportcentra
 – DDM Prostějov

Úspěšná dubnová 
akce 10 000 kroků
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30. 5.  — 4.  6.  2022 
AREÁL TK PROSTĚJOV

MEZINÁRODNÍ TENISOVÝ
TURNAJ MUŽŮ

TITULÁRNÍ PARTNER

HLAVNÍ A OFICIÁLNÍ PARTNEŘI

DODAVATELÉ

R

MEDIÁLNÍ PARTNER

MEZINÁRODNÍ TENISOVÝ TURNAJ MUŽŮ
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TITULÁRNÍ PARTNER
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MEZINÁRODNÍ TENISOVÝ TURNAJ MUŽŮ

30. 5. — 4. 6. 2022 AREÁL TK PROSTĚJOV

TITULÁRNÍ PARTNER

HLAVNÍ A OFICIÁLNÍ PARTNEŘI

DODAVATELÉ

R

MEZINÁRODNÍ TENISOVÝ TURNAJ MUŽŮ

30. 5. — 4. 6. 2022 AREÁL TK PROSTĚJOV

TITULÁRNÍ PARTNER

HLAVNÍ A OFICIÁLNÍ PARTNEŘI

DODAVATELÉ

R

MEZINÁRODNÍ TENISOVÝ TURNAJ MUŽŮ

30. 5. — 4. 6. 2022 AREÁL TK PROSTĚJOV

TITULÁRNÍ PARTNER

HLAVNÍ A OFICIÁLNÍ PARTNEŘI

DODAVATELÉ

R

DĚKUJEME VŠEM PARTNERŮM
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Informace z města

V květnu 2022 by se dožila 85 let paní Eva Kamzíková.
Dlouhá léta působila jako učitelka a ředitelka mateřské školy i jako školní 

inspektorka. Byla spoluzakladatelkou prostějovské galerie Bašta u hradeb, 
kde pořádala výtvarné vernisáže a  jiné kulturní akce. Výrazně se tak za-
sloužila o rozvoj kulturního života v Prostějově.      

 S láskou na ni vzpomínají bývalé kolegyně

Vzpomínka

V  sobotu 16. 4. 2022 se uskutečnila 
23.  regionální soutěž ve zpěvu o  HA-
NÁCKÉHO SKŘIVANA pro děti od 4 do 
15 let tradičně v sále restaurace U HŘIŠ-
TĚ ve Smržicích u  Prostějova. Soutěží 
v  jednotlivých kategoriích se tentokrát 
zúčastnilo 33 soutěžících dětí ve všech pěti 
kategoriích a  samozřejmě přijel i  fandící 
doprovod a sál byl plně obsazen.  Soutěžily 
zde děti z  Olomouckého, Moravskoslez-
ského a  Jihomoravského kraje, několik 
přihlášených dětí i z jiných krajů, které se 
pravidelně soutěží zúčastňují, nemohlo při-
jet kvůli nachlazení.   

Zákaz zpívaní ve školách se stále  proje-
vuje a je to velká škoda, protože podle našich 
zkušeností se právě odolnost proti respirač-
ním chorobám zvyšuje pravidelným zpívá-
ním!!  Porota byla opět složena ze součas-
ných nebo dřívějších zpívajících muzikantů, 
konstatovala kvalitní zpěv dětí, byla tu poho-
dová atmosféra, fandění, potlesk a přítomní 
se určitě dobře bavili. 

Velmi příjemné bylo, že soutěž přijel 
i letos podpořit i primátor města Prostějo-
va pan Mgr. František Jura, který soutěžící 
pozdravil, zhlédl několik vystoupení a odjel 
velmi spokojen. 

Tradice - každý, kdo zazpíval, si opět mohl 
vybrat jednu z kvalitní čokolády a pro první 
tři vítěze v jednotlivých kategoriích byla při-
chystána vždy hodnotná cena /mikrofony, 
flétny, pasch-disky /.  

 Vítězové jednotlivých kategorií pro rok 
2022 se stali: 

kat. Skřivan 4-7 roků – nejlepší byl Ma-
reček Kovář z Hrušky / 6 roků /, druhá byla 
Mariana Štefková (4 roky) z Myslejovic a tře-
tí místo obsadila Anežka Štěpánová /4 roky / 
z Křelova - Břuchotína.  

II. kat. Skřivan 8-10 roků – 1. místo 
– Táňa Oplocká z Němčic n. H., 2. místo 
Tereza Štěpánová  z  Křelova - Břuchotína 
a 3. místo Samuel  Vlček  z Vyškova.   

III. kat. Skřivan 11-12 roků – výborná 
úroveň této kategorie – vítěz Tomáš Křupala 
z Olomouce, 2. místo obsadila Lucie Sedláč-
ková z Ivanovic na Hané  a 3. místo jako vloni 
Ema Prokopová z Určic. Tato kategorie měla 
velký úspěch a vyrovnané výkony soutěžících.  

IV. kategorie  13-15 roků – zde bylo 7 
soutěžících na velmi vysoké pěvecké úrovni. 
Nakonec porota musela vybrat vítěze – 1. 
místo – Lucie Štefková z Vyškova , 2. mís-
to Viktorie Martincová z Prostějova  a dvě 
3. místa – Michal Trojanowski  z  Vítkova 
u  Opavy a  Nicol Pattarello  z  Olomouce. 
V  této kategorii byly doslova profesionální 
pěvecké výkony.  

Kategorie  DUA,TRIA – na 1. místě  DUO  
Lucie  Kudrnová z Oc s Viktorií Martincovou 
z Pv, na 2. místě  Nela Viková  a Nicol Pattare-
llo – obě z Olomouce, a na 3. místě Miroslav 
Oplocký z Němčic n. H. a Tereza Kovářová 
z Hrušky.   Opět nádherné pěvecké výkony!

  CELKOVÉ ZHODNOCENÍ  - vět-
ší  účast dětí  jako v loňském roce i z jiných 
krajů, což  vždy  zvýší  uměleckou úroveň  
SKŘIVANA, protože konkurence  vždy vede 
k větší kvalitě, děti si zvykají na vystoupení  
na veřejnosti a na soutěžení. Porota  měla  
velmi těžkou úlohu  vybrat vítěze spravedlivě 
a  žádnému soutěžícímu nic neodpustila. 

Do dalšího ročníku si opět přejeme – aby 
se mohlo opět ve školách normálně zpívat 
/ i vyučovat /, aby  opět za námi přijelo více  
děti  z Olomouckého i z jiných krajů Moravy  
a aby byli všichni lidé zdraví a v pohodě. 

 Ing. Bohumil Moudrý 
 – ředitel soutěží

23. ROČNÍK REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE 
-HANÁCKÝ SKŘIVAN 4-15 LET

Do soutěže bylo  přihlášeno  cel-
kem 6 „Zpívajících rodin“  a bohužel  
se  na poslední chvíli některé omluvily,  
z různých důvodů, je to škoda nejen 
pro ně, ale hlavně pro jejich děti.  

Každá z rodin využila možností – za-
zpívat  několik písní a udělat i druhým 
přítomným pěkný  odpolední  program.   

Na 1. místě – rodina Terezka Ková-
řová + Mareček Kovář  s  maminkou 
z Hrušky

Na 2. místě se umístila rodina Sed-
láčkových z Ivanovic na Hané, která ve 
dvojici maminka Lenka a hlavně malá 
Lucinka předvedla výborný zpěv.

Na  3. místě  rodina Oplockých 
z Němčic n. H. ve složení – Miroslav, 

Miroslav, Táňa, Táňa .  
Všichni soutěžící  jednak výborně 

pobavili sebe a všechny přítomné a po-
dali výborné  hudební a hlavně pěvecké 
výkony, které byly také ohodnoceny ne-
jen tradičními čokoládami, ale i krásný-
mi cenami potřeb pro zpěváky a hudeb-
níky. Opět  byl z toho krásný kulturní 
zážitek,  pohoda a radost. Všechny ro-
diny samozřejmě obdrží i celý záznam 
soutěže  na CD.    

    Regionální soutěž ve zpěvu -  Zpí-
vající rodina 2022 byla opět ve Smrži-
cích 16. 4. 2022 a opět se vydařila i přes 
omluvy některých rodin – čemuž se 
nedá bohužel vyhnout, absence rodin 
z celého Olomouckého kraje  je v tomto 
čase realita, bohužel asi ještě není „nor-
mální stav“  a někteří  se bojí  nebo ne-
měli s dětmi klid na zpívání. 

Věříme, že na příští  ročník  se do sou-
těže přihlásí další  „hudební“ rodiny i z ji-
ných krajů, které si svůj um momentálně 
ukrývají v  domácích prostorách a  třeba 
potřebují jen impulz od někoho – aby šly 
udělat sobě i jiným radost do regionální 
soutěže ve zpěvu -  Zpívající rodina. 

 Ing. Bohumil Moudrý, 
 ředitel soutěží 

Proběhla  Regionální soutěž  
„ZPÍVAJÍCÍ RODINA“  2022

Rada města Prostějo-
va  dne 17. 5. 2022 usnese-
ním č. RM/2022/115/40 vy-
hlásila:

záměr prodeje pozemku 
st. p. č.  59 – zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 5.762 m2, 
jehož součástí je stavba - bu-
dova s  číslem popisným č. 
p. 60 (zámek ve Ptení - ne-
movitá kulturní památka), 
a pozemků p. č. 80/8 – ostat-
ní plocha o  výměře 746 m2, 
p.  č.  81/3 – ostatní plocha 
o výměře 371 m2, p. č.  81/5 
– ostatní plocha o  výměře 
144 m2, p. č.  81/8 – ostatní 
plocha o výměře 368 m2, p. č. 
82/1 – zahrada o  výměře 
342  m2, p.  č.  82/2 – zahra-
da o  výměře 676 m2, p.  č.  
82/3 – zahrada o  výměře 
691 m2, p. č.  83/1 – zahrada 
o výměře 277 m2, p. č.  83/2 
– zahrada o výměře 575 m2, 
p. č.  3629/2 – ostatní plo-
cha o  výměře 144 m2, p. č.  
3630/6 – ostatní plocha o vý-

měře 153 m2 a p. č.  3630/7 
– ostatní plocha o  výměře 
289  m2, vše v  k. ú. Ptení, 
formou obálkové metody 
za následujících podmínek: 
 a) za nabídnutou kupní 
cenu, minimálně však za 
cenu ve výši dle znaleckého 
posudku (cena obvyklá), tj. 
3.200.000 Kč, splatnou před 
podpisem kupní smlouvy,

b) náklady na zpracování 
znaleckého posudku a správ-
ní poplatek spojený s  po-
dáním návrhu na povolení 
vkladu vlastnického práva do 
katastru nemovitostí uhradí 
kupující,

c) při prodeji předmět-
ného majetku bude uplat-
něn postup dle směrnice 
č. 4/2013, kterou se upravu-
je systém aplikace kaucí při 
prodeji majetku statutárního 
města Prostějova; kauce činí 
320.000 Kč.

Záměr s bližšími informa-
cemi byl zveřejněn na úřed-

ní desce Magistrátu města 
Prostějova, na webových 
stánkách statutárního měs-
ta Prostějova a  na  faceboo-
kovém  profilu statutárního 
města Prostějova.

Info naleznete v  sekci 
úřední deska pod odkazem:

https : //www.prostejov.
eu/redakce/index.php?lan-
G=cs&clanek=152956&slozka-
=128783&scearch=scearch&zdro-
j=16416&detail_claim=158601

 -red-

Magistrát informuje o prodeji pozemku
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Domluvte si
schůzku

774 421 818
WWW.VNB-REALITY.CZ

PRODÁM
VAŠI

NEMOVITOST
Ing. Marie Vymazalová, 

váš realitní makléř
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