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Vrahovičtí hasiči Vrahovičtí hasiči 
oslavili 130 let existence sboru!oslavili 130 let existence sboru! Foto: Archiv MMPv

Wolkrův Prostějov proběhl už po 
pětašedesáté!

Slavnostní připomínky výročí 
vrahovických hasičů se účastnili 
i představitelé města

Také letos se v rámci Noci kostelů 
otevřely prostějovské  
svatostánky
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Prostějov, ul. A. Slavíčka. Prodej družstevního bytu 
2+1, plocha 50 m2, 1. patro, lodžie. Měsíční náklady: 
4.464 Kč + inkaso cca 1.000 Kč. PENB – C.
 Cena: 2.249.000 Kč

Prostějov, Okružní ul.. Prodej bytu 1+1 v  osobním 
vlastnictví, 4. patro, plocha 36 m2, lodžie. Měsíční náklady: 
2.400 Kč + inkaso (cca 1.000 Kč). PENB – C.
 Cena: 2.049.000 Kč

Prostějov, Brněnská ul.. Prodej bytu 4+1 v  osobním 
vlastnictví, 2. patro, plocha 81 m2, balkon, klimatizace. Mě-
síční náklady: 1.855 Kč + inkaso (cca 3.000 Kč). PENB – E.
 Cena: 3.399.000 Kč

Bělecký mlýn, okr. Prostějov. Prodej chaty s  terasou 
k  dokončení. 2+1 s  koupelnou a  WC. Kamna na tuhá 
paliva, el. 230/400 V, voda z vlastní studny s rozvodem do 
chaty. Zahrada 399 m2.  Cena: 1.099.000 Kč
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CHALUPU, NEBO CHATU.
VOLEJTE K VEČERU
732 388 718

BYT 3+1 PO
REKONSTRUKCI.
MOBIL:  739 367 205

ZAPLATÍM HOTOVĚ  ZA
BYT 1+1.  737 601 184 

ZAHRADU S CHATKOU.
NA CENĚ  SE  DOMLUVÍME.
737 412 532

KOUPÍM -  SHÁNÍM:
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Informace z města

Vážení občané,

počasí i  kalendář nás upozorňují, že za-
čínají prázdninové měsíce. Dětem končí vy-
učování a startují letní dobrodružství. Dou-
fám, že si je pořádně užijí, stejně jako jsme si 
je kdysi uměli užít my.

S koncem školního roku se sluší poděkovat 
našim pedagogům. Mají za sebou náročný 
rok, který především v  jeho první části do-
provázela omezení způsobená pandemií 
covidu-19. Zkraje jara pak do škol dorazili 
noví žáci, které z  jejich domoviny vyhna-
la válka. Uvědomuji si, že to vše vyvolalo 
na vedení škol i  samotné učitele další tlak. 
Jsem rád, že školy zřizované naším městem 
vše zvládly. Ještě jednou za to všem děkuji, 
neberu to jako samozřejmost, ale jako vý-
sledek zvýšeného úsilí a spousty práce jejich 
zaměstnanců.

S  přicházejícím létem do Prostějova za-
míří řada turistů, kteří přijedou obdivovat 
bohatou historii našeho města a  jeho at-
mosféru, prohlížet si jeho památky a užívat 
si dobrého jídla a pití. Buďme jim dobrými 
hostiteli, pomůže to dobrému jménu Prostě-
jova v České republice i v zahraničí.

Na obyvatele Prostějova a okolí čeká bě-
hem nadcházejícího období bohatá nabídka 
kulturních a sportovních akcí. Snažili jsme 
se vám je postupně představovat, proto je-
nom připomenu Prostějovské kulturní léto 
s  jeho jedinečnou nabídkou. A  pokud jde 
o  sport, za zmínku stojí například velký 
etapový závod Sazka Tour se světovými 
hvězdami cyklistiky, který k  nám zavítá 
4. srpna.

Přeji vám krásné léto!

Sloupek primátora 
Františka Jury

Periodický tisk územně samosprávního celku. Prostějovské radniční listy vydává jedenkrát měsíčně v nákladu 24 100 ks 
statutární město Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov, IČO: 00288659. Distribuováno zdarma 

do každé domácnosti. Redaktor a předseda redakční rady: Ivo Heger, tel.: 607 949 387, e-mail: prostejov@kdykdeco.cz. Kontaktní osoby vydavatele a členky redakční rady, odbor kancelář primátora, 
odd. vnějších vztahů: Jana Gáborová, e-mail: prl@prostejov.eu, tel.: 603 555 904, Anna Kajlíková, e-mail: prl@prostejov.eu, tel.: 605 363 969. Bezplatná informační linka magistrátu: 800 900 001. Inzerce:  
reklama@vecernikpv.cz, p. Kozáková, tel.: 733 325 041. Sazba: Haná Press, spol. s r. o., Olomoucká 10, 796 01 Prostějov, tel.: 582 333 433, e-mail: vecernik@pv.cz. Tisk: MAFRAPRINT, Turyna Petr, 734 517 178.

Prostějovské radniční listy

Hasiči ve Vrahovicích slavili 
130 let od svého vzniku. Veřejnost 
si v sobotu 11. června mohla pro-
hlédnout hasičskou zbrojnici, zú-
častnit se průvodu Vrahovicemi 
i  programu v  parku za hasičkou 
s ukázkami prací hasičů se součas-
nou technikou. 

Akce byla realizována za finanční 
spoluúčasti statutárního města Pro-
stějova.

O hasičském sboru
Letos v únoru jsme si připomněli 

130 let od ustavující schůze vraho-
vických hasičů. Prvním starostou 
byl tehdy zvolen Josef Doležal. 
Začátky byly skromné, v  prvních 
letech se podařilo pořídit jen ruční 
stříkačku a  několik hadic. Útlum 
činnosti pak znamenalo období 
první světové války. Ve dvacátých 
letech se podařilo technický park 
sboru rozšířit o  první motorovou 
stříkačku a  výsuvný žebřík. Byla 
také vybudována hasičská zbrojni-
ce. Další útlum byl pak zazname-

nán v období druhé světové války. 
Na přelomu padesátých a  šedesá-
tých let se z hasičů na dlouhá léta 
stávají požárníci. Do historie se 
zapisují i  zásahy u  velkých požárů 
v Oděvním podniku a v Agrostroji. 
Osmdesátá léta se nesou ve zname-
ní velkého rozvoje – začíná se cíleně 
pracovat s  mládeží, do vozového 
parku přibývá dopravní automo-
bil Škoda 706. Koncem 80. let 20. 
století dochází k  první rozsáhlejší 
rekonstrukci hasičské zbrojnice. Po 
delší odmlce, od roku 2001 začínají 
ve sboru opět působit mladí hasiči 
a ihned se zapojují do hry Plamen 

na okrese Prostějov. V roce 2003 je 
pořízena zcela nová automobilová 
cisternová stříkačka MAN a o čtyři 
roky později přibyl i nový dopravní 
automobil Ford. Svou výbavou pro 
řešení celé škály zásahů odpovídají 
požadavkům na jednotku kategorie 
JPO II. Obnovou prošla hasičská 
zbrojnice v roce 2019, kdy se poda-
řilo vytvořit především důstojnější 
zázemí pro fungování výjezdové 
techniky. Obrovským vývojem 
prošly za léta i  osobní ochranné 
prostředky. V  současné době má 
sbor 89 členů, z toho je 25 mladých 
hasičů, 26 žen a 38 mužů.  -red-

Oslavy 130. výročí 
založení SDH Vrahovice
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Podnikatel města
Historicky první oceňování nejlepších pod-

nikatelů města proběhlo 2. 6. 2022 v  obřadní 
síni prostějovské radnice. Ceny byly uděleny ve 
čtyřech kategoriích, konkrétně Podnikatel Pros-
tějova 2022, Podnikatelský počin roku, Legenda 
prostějovského podnikání a Srdcař Prostějova. 

Zde jsou výsledky prvního ročníku 
vyhlášení Podnikatele roku:
Podnikatel Prostějova 2022

Koutný, spol. s r.o.

Rodinná firma Koutný vznikla v  roce 1995 
a  navázala tak na dlouholetou tradici oděvnictví 
v  Prostějově. V  současnosti je největší oděvní fir-
mou v Prostějově a stala se symbolem módy nejen 
pro Prostějov, ale také pro Českou republiku. Kromě 
výroby konfekce a obleků na míru patří mezi hlavní 
produkci firmy uniformy, které tvoří více než 85 % 
obratu společnosti. Mezi významné zakázky ze za-
hraničí patří vycházkové stejnokroje pro nizozem-
skou, rakouskou a  slovenskou armádu nebo např. 
vycházkové oděvy pro rakouské hasiče. Na českém 
trhu firma získala zakázky pro Armáda ČR, Policii 
ČR, Celní správu, Vězeňskou službu, Hradní stráž, 
Dopravní podniky v  Praze a  Brně, Letiště Praha, 
Lesy ČR, pro dobrovolné a profesionální hasiče nebo 
městské policie.

Mubea - závod Prostějov
Mubea je rodinná německá firma s více jak sto-

letou tradicí a globální působností. Vyvíjí a vyrábí 
komponenty pro všechny významné světové vý-
robce automobilů. Díky specifickému know-how, 
zaměřenému na snižování hmotnosti automobilů, 
dokáže vyrábět high-tech produkty s  vysokou při-
danou hodnotou. Takto dokáže nejenom plnit i  ty 
nejnáročnější požadavky zákazníků, ale současně 
také snižovat emise CO2 a chránit tak životní pro-
středí. V prostějovském regionu patří mezi největší 
a nejvýznamnější zaměstnavatele. V současné době 
zaměstnává téměř 1700 zaměstnanců.

Podnikatelský počin roku
Prostějovské hokynářství 

Za vznikem tohoto obchodu s regionálními pro-
dukty stojí jedna velká a  také podnikavá rodina. 
Uprostřed všeho dění stojí čtyři sestry. Jsou hodně 
rozdílné a  každá vyniká v  něčem jiném. Jedna je 
rozená dekoratérka, druhá výborná v  komunika-
ci s  lidmi, třetí se ráda stará o marketing a čtvrtá 
zajišťuje tolik potřebnou podporu týmu.  A  jaké 

produkty Prostějovské hokynářství nabízí? Napří-
klad vejce z  Oseka, med přímo od včelaře, jablka 
z mostkovických sadů, Pepovy Dobroty z Jeseníků, 
koření, těstoviny a strouhanky od Tajemství chuti, 
pivo a pivní kosmetika z Rožnova, bylinné produkty 
od Naděje - paní Jarmily Podhorné, byliny a čaje od 
Grešíka, Ginger shoty od KOJU, ručně balená Pe-
kárkova mouka, brambory z Vrbátek...

Legenda prostějovského podnikání
WIKOV - Prostějovská továrna 

Wichterle a Kovářík a.s.
Prostějovská továrna Wichterle a Kovářík, zná-

má pod zkratkou WIKOV, patřila mezi  největší 
firmy v meziválečném Československu a je neodmy-
slitelně spojena s Prostějovem. Firma vznikla krátce 
po vzniku Československa 22. prosince 1918 slouče-
ním dvou samostatných firem zabývajících se strojí-
renskou výrobou. Tímto sloučením vznikla největší 
továrna na výrobu zemědělských strojů a  závod 
se rozkládal na ploše 250 tisíc metrů čtverečních, 
zaměstnával na dva tisíce dělníků a  150 úřední-
ků. Značku Wikov vzkřísil v  roce 2004  Martin 
Wichterle, kdy nově zakoupené firmy ČKD Hro-
nov a Škoda Gear z Plzně přejmenoval na Wikov 
MGI a Wikov Gear. Tím se začala psát novodobá 
historie firmy. 

Bratři Wilhelmové 
(nástupnická firma BW TOPAS, spol. s r.o.)

V České republice není snad  jiná rodina, kde by 
se z generace na generaci dědilo řemeslo tak dlou-
hou dobu.  V  rodině Wilhelmů přecházel síťařský 
obor z generace na generaci již od roku 1675, kdy 
Jan Wilhelm obdržel povolení k výrobě drátěných sít 
v Praze. Podnikatelská tradice v Prostějově byla za-
počata na konci 19. století, kdy v roce 1898 vznikla 

Firma Bratři Wilhemové jako společný podnik brat-
rů Ludvíka a Emila. O nový rozvoj firmy se postaral 
Karel Wilhelm, syn posledního majitele. Firma je 
v současnosti jediným výrobcem a dodavatelem do-
pravních pásů a pletiv v České republice. Dodnes je 
firma v držení rodiny Wilhelmů, a to neuvěřitelnou 
14. generaci. 

OPTI Market 
- potraviny Libuše Snášelová 

Je to již více než 30 let od série prodejů maloob-
chodních prodejen potravin v  Prostějově v  rámci 
malé privatizace. Drtivá většina těchto klasických 
prodejen již změnila své majitele, provozovatele či 
sortiment a nemálo jich dokonce zkrachovalo. V ce-
lém Prostějově zůstala pouze jedna jediná prodejna, 
Potraviny Libuše Snášelová, která přežila divoké 
podnikatelské začátky v  90. letech, nástup super-
marketů, krachy výrobců a  dodavatelů, finanční 
krize či velké společenské změny a zároveň zůstala 
v  rukou své původní majitelky a  i  nadále prospe-
ruje. Od počátku má tato prodejna provozní dobu 
sedm dnů v týdnu.

Srdcař Prostějova
Roman Hájek

Roman Hájek se dlouhodobě věnuje cyklistice. 
V roce 2015 založil firmu Bike Garage  a stal se 
tak majitelem a mechanikem v jedné osobě. Své 
zkušenosti servisu kol sbírá od roku 2007. Před 
pandemií covidu-19 nechal vyrobit originální 
dřevěné servisní panely, které byly umístěny ve 
dvou lokalitách U  Dudka a  U  Maříků. Staly 
se tak pomocníkem pro mnohé cyklisty. Tyto 
stojany nezištně poskytl prostějovské veřejnosti 
a  v  jeho plánu je v  pořizování dalších stojanů 
pokračovat. -red-
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Na prahu léta jsme si 
s  primátorem Františkem 
Jurou povídali o vývoji spor-
tu ve městě i na celém Pros-
tějovsku, o roli kraje a státu 
i  o  jeho dohodlání i  nadále 
podporovat místní kluby.

V minulých dnech jste se 
stal místopředsedou Ligové 
fotbalové asociace. Co tato 
organizace řeší a jaký dopad 
bude mít váš úspěch na měs-
to Prostějov a zdejší fotbalo-
vý klub?

Ligová fotbalová asociace 
řídí 1. a  2. fotbalovou ligu, 
nemá tedy bezprostřední 
vztah k  dalším soutěžím. 
Zprostředkovaně však sa-
mozřejmě ano, je naším zá-
jmem, aby dobře fungoval 
nábor dětí a Česká republika 
měla kvalitní mládežnickou 
základnu. Partnerem Ligové 
fotbalové asociace je v těchto 
věcech především Fotbalová 
asociace České republiky. 
Pokud jde o město Prostějov 
a  klub 1. SK Prostějov, je to 
především věc prestiže. Svůj 
úspěch beru i  jako oceně-
ní naší dobré práce v  1. SK 
Prostějov, který úzce spolu-
pracuje s městem. Moje nová 
funkce se také nijak nedo-
tkne práce pro samosprávu. 
Zasedání se konají zpravidla 
jednou měsíčně, zatímco na 
radnici mě najdete minimál-

ně pět dní v týdnu, zpravidla 
ještě častěji.

Jak se v této souvislosti dí-
váte na rozvoj sportu v Pros-
tějově  a okolí?

Téměř každý víkend trávím 
pracovně v Prostějově a okolí. 
Před pár dny jsem byl na bene-
fičním turnaji ve Skalce a měl 
možnost mluvit se starosty i zá-
stupci vesnických fotbalových 
klubů. Jednoznačným závěrem 
je nedostatek dětí, které by 
sportovaly. Je to bohužel dlou-
hodobý trend, který se zatím 
nepodařilo zvrátit. A co víc, už 
začíná být i  problém s  lidmi, 
kteří by děti v klubech vedli. Je 

to náročná práce dělaná ve vol-
ném čase a většinou zadarmo. 
Kolegům v  menších obcích 
zkrátka docházejí trenéři. My 
v Prostějově se ještě držíme, ale 
pokles zájmu našich dětí samo-
zřejmě vnímáme také.

Co se s tím dá dělat?
Budu se opakovat, ale 

musíme udělat sport atrak-
tivnější. Potřebujeme moder-
ní sportoviště, které budou 
sloužit jako areály pro celé 
rodiny. V  Prostějově se nám 
to snad v  posledních letech 
i daří. Díky různým formám 
spolupráci města, kraje a státu 
zde vyrostla nová sportoviště 

a zázemí pro jejich návštěvní-
ky. Největší bylo samozřejmě 
zázemí pro hokejovou mlá-
dež, ale postavili jsme také 
novou halu na Vápenici, při-
pravujeme investice do fotba-
lového stadionu.

Jak se díváte na vývoj fi-
nancování?

Klesající podporu ze stra-
ny kraje a  státu považuji za 
velký problém. V  případě 
Olomouckého kraje to jako 
bývalý náměstek hejtma-
na znám do detailu. Já jsem 
v  minulosti prosadil, že 
z  krajského rozpočtu šlo na 
sport zhruba 220 milionů 

korun. Letos už to bylo asi 
o  100 milionů korun méně 
a  na příští rok se podle ně-
kterých pesimistických 
zpráv připravuje rozpočet 
hluboce pod 100 milionů. 
To je opravdu na pováženou. 
Zatímco já jsem prosadil ma-
sivní investice do sportovišť 
všeho druhu a desítky let staré 
sokolovny a  hřiště najednou 
začaly ožívat, současný trend 
je přesně opačný. Nejsou pe-
níze na investice a brzy zřej-
mě nebudou ani na provoz. 
Stát, který podporu tohoto 
sektoru vyčlenil do Národní 
sportovní agentury, peněz 
také ubírá. Sport se bohužel 
stává oborem, který při škr-
tech přichází o  peníze mezi 
vůbec prvními. Je to špatně.

Jak vidíte další roli města?
Prostějov je v  dobré fi-

nanční kondici, takže s námi 
místní sportovní kluby mo-
hou počítat. Máme nasta-
veny transparentní dotační 
programy a  hlavně máme 
dobrou vůli pomáhat sportu 
pro všechny generace. V Pro-
stějově mohou sportovat lidé 
od těch nejmladších až po se-
niory. Podobně jako já to vidí 
i moji kolegové v Radě města 
Prostějova i většina zastupite-
lů. A dokud bude rozhodová-
ní v našich rukou, prostějovští 
sportovci s námi mohou po-
čítat. -red-

František Jura: Sport pro všechny generace 
může i nadále počítat s naší podporou

INZERCE
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19. 7. - blok 29 
Družstevní, Družstevní – 

vnitroblok, Mozartova, Mozar-
tova – vnitroblok, Rumunská, 
Dr. Horáka (Mozartova - Bul-
harská), St. Manharda (Bulhar-
ská - Mozartova), Žeranovská 
bytový dům 21-25

21. 7. - blok 30 
Brněnská – obslužná komuni-

kace + parkoviště, Brněnská – vni-
troblok, Krokova, Krokova – vni-
troblok, Brněnská (komunikace 
SSOK) včetně kruhového objez-
du, Okružní (Určická – Krasická) 

26. 7. - blok 31 
Bulharská, Bulharská – vni-

troblok, Dr. Horáka (Určická 

- Bulharská), Na Hrázi ( Bul-
harská - Určická), Na Hrázi 
– vnitroblok, Okružní (Brněn-
ská - Určická) a cyklostezka, St. 
Manharda (Bulharská - Určic-
ká), Waitova – včetně vnitroblo-
ku, Drozdovice zastávka (BUS), 
vnitroblok Bulharská – Okružní 
– Waitova, Werichova

28. 7. - blok 32
J. Olivetského, Raisova, 

B.  Šmerala, B. Šmerala – 
parkoviště + vnitrobloky, 
B. Němcové, Pod Záhořím, 
U  Boží muky, Na Hrázi, 
B.  Šmerala – Drozdovi-
ce, Průchozí (spojka mezi 
B.  Šmerala a  Drozdovice), 
Určická komunikace SSOK 
(Na Hrázi - U Boží muky vč. 

kruhového objezdu), B. Šme-
rala – Anenská cyklostezka 
a  chodník cyklostezka - 2x 
most Mlýnský náhon, Okruž-
ní – cyklostezka Určická - 
Krasická

16. 8. - blok 33 
Hrázky, J. Köhlera, J. Křičky, 

J. Rokycany, J. Suka, Kpt. J. Ná-
lepky (J. Rokycany - J. Křičky), 
V. Nováka, O. Nedbala, O. Ost-
rčila, Čs. odboje, Majakovského, 
Vrahovická komunikace SSOK 
(Majakovského – Rokycany) 
pravá strana do centra

18. 8. - blok 34 
M. Alše, Husitská, P. Jilem-

nického, I. Olbrachta, K. Světlé, 

Sokolovská, Kyjevská, Trpínky, 
Jaselská, Prešovská, Čechůvky, 
K. Světlé parkoviště + komu-
nikace Policie ČR, spojka I. Ol-
brachta (M. Alše – I. Olbrachta), 
Čs. armádního sboru, Vraho-
vická komunikace SSOK (most 
Romže - Čs. armádního sboru)

23. 8. - blok 35
Dolní - obslužná (Dolní 26 - 

30), Dolní - parkoviště 1 (U tří 
bříz), Dolní - parkoviště 2-5, 
Dolní komunikace u parkovišť, 
Dvořákova (Ječmínkova - Šár-
ka), Spitznerova, Puškinova, 
Ječmínkova, Ječmínkova - Dvo-
řákova parkoviště, Dolní - vnit-
roblok (Dvořákova - Dolní 26, 
28, 30), Dolní (komunikace 
SSOK) včetně ostrůvků a  pře-

chodů a  kruhového objezdu, 
Dolní vnitroblok 8-24, park 
u kostela sv. Petra a Pavla (Spitz-
nerovy sady)

25. 8. - blok 36 
Dvořákova (Šárka - dálnice), 

Jezdecká (Šárka kruhový objezd 
- Okružní), Okružní (Lidická - 
Jezdecká), Okružní - vnitroblok 
(Lidická - Jezdecká), Šárka, Šár-
ka – vnitroblok

30. 8. - blok 37 
Balbínova, Dobrovského (Li-

dická - Tylova), Jezdecká (Dolní 
- Šárka), Kazín, Lidická, Okruž-
ní (Brněnská- Lidická), Pešino-
va, Studentská, vnitroblok U tří 
bříz -red-

Po dvouleté pauze způsobené protiepidemickými opatřeními se letos 
opět koná na střelnici ve Vrahovicích střelecká soutěž O pohár primáto-
ra. Klání zahájil primátor František Jura společně s náměstkyní Miladou 
Sokolovou. Primátor František Jura po skončení soutěže předal ceny vítě-
zům. -red-

A jak soutěž dopadla? Zde jsou vítězové:

Jednotlivci:

1 Jan Svozil  108

2 Vincent Jakubský  105
3 Eva Frýbortová  105

Družstvo A:

1 19 MP PV

 František Soušek 

 Jan Svozil 

 Jan Všetička 

2 5 Agentura vojenského 
zdravotnictví

 Veronika Kindlová 

Ing. Věra Bližňáková 

Mgr. Ľubomír Gladiš 

3 12 KVH Prostějov

 Jan Koleňák 

 Jan Vorberger 

 Vincent Jakubský 

Družstvo B:

1 13 Důchodci PČR OO Němčice n/H

 Miloš Šaur 

JUDr.  Jiří Grulich 

JUDr.  Ladislav Kalda 

2 8 PV - AUTO spol. s r.o. Prostějov

 František Dušek 

 Ladislav Papš 

JUDr.  Petr Vrtal 

3 4 MMPv - C

 Adolf Labák 

 Michaela Štefková 

 Veronika Hýblová 

Bloková čištění města v roce 2022

O pohár primátora
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Cyklodoprava v  Prostě-
jově zaznamenává boom. 
O  oblíbené sdílení kol lidé 
nepřijdou ani v budoucnos-
ti. Radní totiž na své po-
slední schůzi řešili zahájení 
řízení na koncesi malého 
rozsahu na provozování sys-
tému veřejného sdílení jízd-
ních kol. 

„Výpůjčky kol v  Prostějově 
již zdomácněly. Lidé si zvykli 
bicykly využívat, a  to nejen 
proto, že se jedná o zdravý po-
hyb ve městě, ale také proto, že 
jde o nejrychlejší dopravu do 

pěti kilometrů. Půjčení i  vrá-
cení kola jim zabere pár vte-
řin a  systém stanic odpovídá 
jejich potřebám,“ usmívá se 
primátor města František Jura.

Předmětem koncese je 
poskytování služeb – pro-
vozování systému veřejného 
sdílení jízdních kol ve městě, 
a to v letech 2023 a 2024. Sou-

částí je i provozování aplikace 
podporující provoz systému 
sdílení / vypůjčování kol do-
davatelem, který bude vlast-
níkem sdílených jízdních kol. 

„Celkem se bude jednat 
o sdílené užívání 140 jízdních 
kol a provozování nejméně 40 
míst určených pro vypůjčová-
ní a vracení kol. Musím říci, 
že sdílená kola jsou ve městě 
stále více a  více populární 
a  využívána. Počty výpůjček 
neustále rostou a s tím rostou 
také počty kol,“ říká první 
náměstek primátora Jiří Po-

spíšil a  dodává, že nabídky 
na koncesi budou vybírány 
v elektronické aukci na zákla-
dě ekonomické výhodnosti. 

Oslovena bude výzvou 
k  podání nabídky čtveřice 
možných dodavatelů. Na 
základě výsledku řízení na 
koncesi pak bude financování 
řešeno zařazením odpovída-
jící částky do návrhu rozpo-
čtů města Prostějova na roky 
2023 a  2024. Celková před-
pokládaná hodnota koncese 
je v  hodnotě 15,6 milionu 
korun (bez DPH). -kaa-

Zastupitelstvo Olo-
mouckého kraje svým 
usnesením schválilo v rám-

ci dotačního programu 
„Program na podporu kul-
tury v  Olomouckém kraji 

v  roce 2022“ neinvestiční 
dotaci pro statutární měs-
to Prostějov ve výši 570 ti-
síc korun. Peníze podpoří 
akci 65. Wolkrův Prostějov 
a 40. Prostějovské hanácké 
slavnosti. 

„Je báječné, že jsme získali 
finanční prostředky z  Olo-
mouckého kraje na velmi 
tradiční akce, které tentokrát 
slaví kulatiny i  polokulatiny. 
Finanční prostředky jsou ur-
čeny na ubytování, pronájem 
a  stavbu pódia a LED obra-
zovky, ozvučení, osvětlení, 
dopravu, služby, honoráře 
(zajištění vystoupení účin-
kujících), materiální a  tech-
nické zajištění i  propagaci,“ 
vyjmenovala náměstkyně 
primátora pro kulturu Mila-
da Sokolová. -kaa-

Počty zapsaných dětí:

PO počty 
zaps. dětí

ZŠ a MŠ PV, Palackého tř. 14 77

ZŠ a MŠ PV, Kollárova ul. 4 24

ZŠ a MŠ JŽ PV, sídl. Svobody 24/79 75

ZŠ a MŠ PV, Melantrichova ul. 60 45

ZŠ PV, ul. Vl. Majakovského 1 37

RG a ZŠ města PV, Studentská ul. 2 60

ZŠ PV, ul. Dr. Horáka 24 101

ZŠ PV, ul. E. Valenty 52 67

celkem 486
 -kaa-

Bikesharing budou moci lidé využívat i v příštím roce

Město opět podpoří budoucí prvňáčky 
při nákupu školních pomůcek

Radní stejně jako v  mi-
nulých letech odsouhlasili 
poskytnout finance určené 
na školní pomůcky pro bu-
doucí prváky pro školní rok 
2022/2023. Jde o  městský 
příspěvek školám ve výši 
jednoho tisíce korun (pro 
jednoho žáka).

„Tento příspěvek (486 
tisíc korun), tedy jeho po-
skytnutí, v  minulosti pozi-
tivně hodnotili jak zástupci 
škol, tak i zákonní zástupci 
dětí. Proto k němu opět při-
stupujeme. Finanční pro-
středky budou převedeny 
na konkrétní školy podle 
počtu zapsaných dětí. Pří-

spěvek ve výši jednoho tisí-
ce korun na žáka bude, stej-
ně jako v  minulých letech, 
využit na vybavení po-
můckami. Jejich konkrétní 
skladba je na rozhodnutí 
školy,“ uvedl náměstek pri-

mátora pro školství Jan Kr-
chňavý.  

Rodiče budou, tak jako 
vždy, o  tomto kroku infor-
mováni, aby zbytečně nemu-
seli vynakládat peníze na po-
můcky, které jim zajistí škola.

Letošní Wolkrův Prostějov a Prostějovské 
hanácké slavnosti mají podporu kraje
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Úspora elektrické energie je 
skloňovaným tématem rezo-
nujícím nejen v domácnostech, 
ale také při jednání Rady města 
Prostějova. Radní na své po-
slední schůzi kladně rozhodli 
podat žádost o  dotaci na re-
konstrukci veřejného osvětlení 
v Kolářových sadech. 

„V  projektu rekonstrukce se 
hovoří o  výměně sodíkových 
svítidel za vhodný typ LED 
osvětlení s regulací jeho intenzity. 
Celkem se má jednat o výměnu 
asi devadesátky svítidel s náklady 
ve výši zhruba 800 tisíc korun 
(včetně DPH),“ uvedl první ná-
městek primátora Jiří Pospíšil 
zodpovědný za správu a  údrž-
bu majetku města. Jak doplnil, 
město bude také žádat o dotační 
finance, které by mohly pokrýt 
veškeré náklady vynaložené na 
rekonstrukci zmíněného veřej-
ného osvětlení.

„Ministerstvo průmyslu a ob-
chodu vyhlásilo výzvu pro re-
konstrukce veřejného osvětlení, 
v  rámci které je podporována 
realizace projektů vedoucích ke 
zvýšení energetické účinnosti 
systémů veřejného osvětlení. Tu 
bychom rádi využili,“ uzavřel 
první náměstek Pospíšil.

Město vykoupí
pozemky

Celkem se jedná o  nákup 
1352 m2 do vlastnictví statutární-
ho města Prostějova. 

„Postupně vykupujeme po-
zemky Za Místním nádražím, 
které považujeme pro město za 
strategicky výhodné. Některé 
jsou již v majetku města, o jiných, 
které navazují na ty, co již máme 
ve vlastnictví, jednáme jak s Čes-
kými drahami a.s., tak se Sprá-
vou železnic s. p.,“ nastínil první 
náměstek primátora Jiří Pospíšil 
zodpovědný za správu a údržbu 
majetku města a  doplnil, že dle 
vyjádření společnosti České drá-
hy a.s. prodeji pozemků za kupní 
cenu v celkové výši téměř 714 tisíc 
korun (včetně DPH) nic nebrání. 

„Z  hlediska zájmů města se 
jedná, jak již bylo řečeno, o stra-
tegické pozemky v  rozvojové 
lokalitě. Jejich budoucí využití 
ve veřejném zájmu řadíme mezi 
důležité zájmy obce. Pokud 
mohu zmínit budoucnost, tak 
v  tamní lokalitě je naplánována 
výstavba parku, odpočinkové 
zóny, dětské hřiště, parkoviště 
a bytová výstavba. Pokud se tedy 
podaří pozemky získat, bude 
zahájena bezodkladná demolice 
starého objektu (nikoli výpravní 
budovy), který byl v  minulosti 
určen pro dopravu. Důvodem 
je jeho havarijní stav a také to, že 
jde o lokalitu s častým výskytem 
nepřizpůsobivých občanů,“ do-
plnil první náměstek primátora 
Pospíšil.

Sportovní areál získá 
kamerový systém

V souvislosti novými pravidly 
pro bezpečnost a  způsobilost 
stadionů určených pro zápasy 
profesionálních soutěží Fotbalo-
vé asociace ČR je třeba Sportov-
ní areál Za Místním nádražím 
vybavit kamerovým systémem. 
Radní na svém posledním jed-
nání kamery odsouhlasili.

„V  areálu budou umístěny 
čtyři kamery s výstupem do velící 
místnosti – dvě u vchodu do are-
álu, jedna v sektoru hostí a jedna 
v sektoru domácích vlajkonošů. 
Náklady na jejich pořízení včet-
ně instalace, dopravy a zaškolení 

činí téměř 44 tisíc korun (včetně 
DPH),“ vysvětlil první náměstek 
primátora zodpovědný za sprá-
vu a údržbu majetku Jiří Pospíšil 
s  tím, že areál bude tímto zcela 
způsobilý k  pořádání fotbalo-
vých zápasů a budou dodržena 
nová pravidla pro bezpečnost 
a způsobilost stadionů určených 
pro zápasy profesionálních sou-
těží Fotbalové asociace ČR. 

Sada na separaci 
rostlinných olejů

Občanům města při třídění 
odpadu, konkrétně separaci rost-
linných olejů, pomůže speciální 
sada.

Od konce března 2022 jsou 
v  některých ulicích a  sídlištích 
umístěny u  stanovišť tříděného 
odpadu nové sběrné nádoby 
(o objemu 120 litrů) na použité 
jedlé oleje a tuky z domácností. 

Jak jsme již informovali 
ZDE, oleje a tuky do nich mo-
hou občané města  odkládat 
v  dobře uzavřených PET lah-
vích.  V  žádném případě by 
oleje neměly být odkládány ve 
skleněných nádobách,  které se 
mohou rozbít a vylít do sběrné 
nádoby. 

(https://www.prostejov.eu/ 
redakce/index.php?clanek=307540) 
„Pro lepší manipulaci při likvi-
daci olejů a  tuků z domácností 
jsme se rozhodli pořídit speciál ní 
sady pro pohodlnější nakládání 
s těmito odpady. Nakoupíme ti-
sícovku plastových nálevek za té-
měř 61 tisíc korun (včetně DPH). 
Naším záměrem je následně bez-
platně vydávat tyto nálevky ob-
čanům města - prostřednictvím 
odboru správy a údržby majetku 
města a turistického informační-
ho centra obdobně jako v minu-
losti při pořízení tašek na tříděný 
odpad,“ nastínil první náměstek 
primátora Jiří Pospíšil, který je 

zodpovědný za správu a údržbu 
majetku města. 

Pořízením a  výdejem těchto 
nálevek občanům města se pod-
poří separace použitých rostlin-
ných olejů a tuků z domácností 
do nově instalovaných nádob 
v ulicích a na sídlištích. 

Prostějov bude mít 
památník letectví

 „Záměr památníku letectví, 
který bude umístěn v ulici Dolní, 
vychází z  návrhu, jehož princi-
pem jsou tři pilony. Ty budou 
umístěny na kulaté dlážděné 
vyvýšené ploše. Hlavní část bude 
umístěna ve středu předmětné 
plochy tak, aby před ní vznikl do-
statečný prostor pro přístupovou 
cestu. Přístup k památníku bude 
řešen z jednoho směru tak, aby 
bylo navázáno na přilehlý chod-
ník. Kolem mlatové přístupové 
cesty se počítá s osazením laviček 
a  plechového fragmentu, který 
tento památník bude označo-
vat,“ popsal budoucí pietní místo 
za 580 tisíc korun náměstek pri-
mátora pro stavební rozvoj a in-
vestice města Jiří Rozehnal.

U hřbitova bude 
nové parkoviště   

 „Jedná se o dlážděnou plochu, 
segment chodníku, napojení na 
stávající městskou komunikaci, 
doplnění částečně demolované-
ho oplocení pro uzavření areá lu, 
osvětlení, stromovou výsadbu 
a  terénní úpravy,“ vyjmenoval 
budoucí činnosti náměstek pri-
mátora pro stavební rozvoj a in-
vestice města Jiří Rozehnal.   

Nejvýhodnější nabídku na re-
alizaci akce ve výběrovém řízení 
předložila společnost Skanska 
a.s., Praha.  

„Celkové náklady na realiza-
ci akce činí 3,2 milionu korun. 
V  rozpočtu města je na tuto 

investici vyčleněno 2,8 milionu 
korun. Žádáme proto zastupitele 
o navýšení finančních prostřed-
ků o 400 tisíc, aby mohla být akce 
rea lizována v  plném rozsahu,“ 
uzavřel informace o  financích 
náměstek Rozehnal.

Městský hřbitov získá 
další urnové hroby

 „Čtvrtá etapa stavby je o vy-
budování deseti samostatných 
modulů kolumbária s  jednotli-
vými schránkami. Nově bude 
zřízeno devadesát schránek. 
Součástí stavby je i úprava teré-
nu, vytvoření chodníku, vege-
tační úpravy zahrnující keřovou 
výsadbu a nový trávník. Chybět 
nebudou ani opravy ohradní zdi 
hřbitova,“ popsal budoucí práce 
náměstek primátora pro stavební 
rozvoj a investice Jiří Rozehnal.  

Na základě zjištěných sku-
tečností při započetí stavebních 
prací však bylo zjištěno, že de-
gradace cihelného lícového zdiva 
na stávající ohradní zdi hřbitova, 
v  její východní části, meziročně 
výrazně postoupila  oproti sta-
tickému průzkumu konstrukce, 
který byl prováděn při první 
etapě stavby kolumbárií v  roce 
2017. 

„Toto je způsobeno pově-
trnostními vlivy, kdy kombi-
nace vlhka a  větru společně se 
zmrazovacími cykly způsobuje 
ve zdegradované konstrukci 
rychlejší rozpad. Malta totiž 
zcela ztratila svoje pevnostní 
vlastnosti. Je tedy nutno přikro-
čit k zajišťovacím opatřením pro 
zdárný a bezpečný průběh stav-
by. V rámci zabezpečení ohradní 
zdi bude v  nestabilní části pro-
vedena oboustranně dřevěná 
opěrná konstrukce, dále budou 
ve zvětšené míře vyměněny zde-
gradované cihly, proběhne kom-
pletní přespárování zdiva a bude 
zvýšen počet kotev pro spřažení 
stávajícího ohradního zdiva se 
stavbou kolumbárií,“ vysvětlil 
důvod víceprací za 105 tisíc ko-
run náměstek Rozehnal.

Zhotovitelem akce je společ-
nost FCC Prostějov, s.r.o., Pros-
tějov. 

Termín dokončení je 
30. 9. 2022. 

Cena této etapy činí 
3.147.541,13 Kč vč. DPH.

Anna Kajlíková, 
referent mediální 

komunikace Magistrátu 
města Prostějova

Kolářovy sady a budoucí rekonstrukce osvětlení
Zprávy z rady 

Oznámení:
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP 

Prostějov pro období 2023-2025 je hotov a připraven 
k  veřejnému  připomínkování.  K dokumentu je možné 
se vyjádřit do 25. 7. 2022 formou připomínkovacího 
formuláře, který je spolu s dokumentem zveřejněn na 
webových stránkách města.
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INZERCE

Zastupitelé rozhodli o financování 
vícenákladů ve výši 850 tisíc korun.

„Konkrétně se jedná o  novostavbu 
a rekonstrukci chodníku v ulici Luční. 
Chodník navazuje na stávající trasy 
v  této ulici. Veden bude podél místní 
komunikace. Jeho šířka je minimálně 

1,5 metru. V  souvislosti s  jeho novo-
stavbou dochází i k  rozšíření stávající 
asfaltové komunikace na 4,5 až 5 me-
trů,“ popsal náměstek primátora pro 
stavební rozvoj a  investice Jiří Roze-
hnal.

Při probíhající realizaci stavby však 
nastaly nepředpokládané vícepráce. 

„Po celé délce nově budovaného 
chodníku, jenž přímo sousedí se stá-
vající komunikací, dochází k praskání 
a propadání okraje komunikace, jelikož 
zcela chybí podkladní vrstvy. Z tohoto 
důvodu je třeba provést sanace podloží 
komunikace v metrové šířce od okra-
je a v délce zhruba 300 metrů, což je 
po celé délce nového chodníku navíc 
oproti projektové dokumentaci. Dále 
je třeba počítat se zvýšením množství 
betonu z  bourání stávajících obrub 
a  navýšením štěrkodrti při předlažbě 
stávajícího chodníku,“ popsal nutné 
práce náměstek Rozehnal.

Stavbu realizuje společnost Skanska 
a.s., Praha.  -kaa-

Zastupitelé rozhodli o  doporučení 
radních na financování rekonstrukce 
chodníků v Trávnické ulici.

„Postupně provádíme rekonstrukce 
chodníků v celém katastru města. Ten-
tokrát se budou práce dotýkat Trávnické 
ulice. Činnosti zde budou probíhat na 
severní a jižní straně ulice, kdy minimál-
ní šíře chodníků bude 1,5 metru,“ na-
stínil náměstek primátora pro stavební 

rozvoj a investice města Jiří Rozehnal.    
Celkové předpokládané náklady na 

realizaci akce činí 5,6 milionu korun.
„V rozpočtu statutárního města Pros-

tějova pro rok 2022 je na tuto investiční 
akci vyčleněno 2,5 milionu korun. Za-
stupitelé budou rozhodovat o navýšení 
finančních prostředků, aby mohla být 
akce realizována v plném rozsahu,“ uza-
vřel náměstek Rozehnal. -kaa-

Radní schválili přímé zadání zakázky 
na stavbu a  opravu chodníku v  ulicích 
Prešovská a  Čs. armádního sboru ve 
Vrahovicích, formou výzvy jednomu do-
davateli, a to firmě FCC Prostějov s.r.o., 
Prostějov. Zastupitelé následně rozhodli 
o financích pro tuto stavbu. 

„Postupně opravujeme a  budujeme 
chodníky na celém území města. Ve Vra-
hovicích se v tomto případě jedná o výstav-
bu nového chodníku a opravu stávajícího 
v ulicích Čs. armádního sboru a Prešovská. 
Předpokládaná cena dle projektové doku-

mentace činí téměř 744 tisíc korun (včetně 
DPH),“ nastínil náměstek primátora pro 
stavební rozvoj a investice města Jiří Roze-
hnal s tím, že o předložení cenové nabídky 
na realizaci stavby byla oslovena firma 
FCC Prostějov s.r.o., Prostějov.

„Vzhledem k  tomu, že tato akce není 
zařazena v rozpočtu města Prostějova pro 
letošní rok, žádáme zastupitele o souhlasné 
stanovisko s jejím financováním,“ uzavřel 
náměstek Rozehnal. Jak doplnil, chodník 
vznikne na základě požadavku tamního 
osadního výboru.  -kaa-

Kdo se postará o  dopravní ob-
služnost městskou hromadnou do-
pravou? Otázka, kterou řešili radní 
na svém posledním jednání. Odpo-
věď dá výsledek zadávacího řízení 
nadlimitní veřejné zakázky na služ-
by, (zadávané v  otevřeném řízení), 
kterému radní dali zelenou. 

„Předmětem této zakázky je pro-
voz městské hromadné autobuso-
vé dopravy na území statutárního 
města Prostějova v období deseti let. 
Ve vztahu k  tržbám z přepravy ces-
tujících se bude jednat o formu bru-
tto smlouvy,“ informoval primátor 
František Jura. 

Administraci zadávacího řízení 
provede brněnská společnost Fiala, 
Tejkal a partneři, advokátní kancelář, 
s.r.o. 

„Podle výsledku zmíněného říze-
ní bude dopravní obslužnost města 
svěřena firmě, která navrhne nejlepší 
podmínky a současně splní naše po-
žadavky na vysokou kvalitu městské 
hromadné dopravy, například nízko-
emisní autobusy,“ doplnila náměst-
kyně primátora pro dopravu Alena 
Rašková. Smlouva, která bude s po-
skytovatelem této služby uzavřena, 
bude platná pro období od 1. ledna 
2024 až do 31. prosince 2033. -kaa-

Radní se shodli na poskytnutí do-
tací z  městského rozpočtu v  oblasti 
Zdravého města na rok 2022. 

Celkovou částku přes 85 tisíc korun 
„vyčlenili“ na podporu kulturně spole-
čenské oblasti. Peníze poputují na konto 
společnosti Národní dům, společnosti 
Jsme tu také nebo sdružení Sedmikráska.  
„Zdravé město Prostějov podpoří různé 
jednorázové akce, jako jsou například 
taneční odpoledne, hudební festival Ne-
jen zdravotně postižených, jednodenní 
výlety pro seniory nebo podpoří kurzy 
bezlepkového pečení,“ vyjmenovala 
politička Zdravého města a náměstkyně 
primátora Alena Rašková s tím, že tento 
krok radním doporučila Komise Zdra-
vého města Prostějova.  -kaa-

Nový chodník v ulici Luční Chodníky v ulici 
Trávnická budou v novém

Ve Vrahovicích proběhnou 
opravy chodníků

Otázka dopravní obslužnosti 
města jde do „soutěže“

Zdravé město Prostějov 
„udělovalo“ dotace
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Více než čtyři stovky 
dětí se v  uplynulých dnech 
účastnily celostátního pře-
boru škol v  orientačním 
běhu, které musel být 2x 
kvůli protiepidemickým 
opatřením přesunut. Start 
i  cíl byl na prostějovském 
velodromu. 

„Jsme rádi, že se Celostát-
ní přebor škol v orientačním 
běhu podařilo v  Prostějově 

uspořádat. Naše město je 
krásné a  jsem přesvědčen, 
že se účastníkům u nás líbi-
lo. Jsem nesmírně rád, že se 
opět začalo naplno sporto-
vat a že k nám dorazilo tolik 
mladých sportovních nad-
šenců,“ uvedl náměstek pri-
mátora Jan Krchňavý, který 
se za město Prostějov účast-
nil oceňování vítězů. -jg-

Fota: Jan Honkyš (Zonerama)

Prostějov hostil 
celostátní finále 

v orientačním běhu

Je absolventem VUT 
v Brně, obor počítače. Za-
čínal jako programátor-

-analytik v  Železárnách 
Prostějov. Později praco-
val v  různých technických 
profesích na různých po-
zicích v  prostějovských 
firmách. 

V  letech 2016–2020 byl 
členem výboru pro rozvoj 
cestovního ruchu Olomouc-
kého kraje a členem Správní 
rady Sdružení cestovní-
ho ruchu Střední Morava. 
V  Prostějově byl členem 
komise pro dopravu rady 
města.

Od roku 2020 je členem 
krajské komise pro dopra-

vu a předsedou Komise pro 
dopravu Rady města Pros-
tějova. Současně je členem 
komise pro cestovní ruch 
a pro rozvoj podnikání při 
radě města Prostějova.

Od roku 1993 je členem 
prestižního mezinárodního 
klubu Kiwanis Internatio-
nal, který pomáhá převážně 
dětem a mladým lidem.

S manželkou vychoval tři 
děti.  Mezi záliby patří cyk-
listika, turistika a lyžování.

Jaromír Hruban nahradil 
v  zastupitelstvu Vojtěcha 
Burdu (ANO 2011). -red-

Nový zastupitel za ANO 2011
Ing. Jaromír Hruban

Narozen: 1951 v Olomouci

Podle jakých kritérií jsou 
v Prostějově přidělovány měst-
ské byty? Vše má svůj jasný řád, 
který se pokusím v  následují-
cím textu přiblížit.

Ve svém nedávném příspěv-
ku v  Prostějovských radničních 
listech jsem psala, že o  každý 
nabízený byt musejí zájemci žá-
dat samostatně. O přidělení bytů 
rozhoduje bodový systém, který 
má svá pravidla. Žadatelé o byty 
jsou hodnoceni v několika krité-
riích, jejichž bodové ohodnocení 
se sčítá. Na základě výsledku pak 
bytová komise navrhuje, kdo se 
má stát novým nájemcem bytu. 
Definitivní rozhodnutí pak přijí-
má Rada města Prostějova.

A jaká jsou ona kritéria a kolik 
bodů je za ně možné získat?

1. Trvalý pobyt ve městě Pro-
stějově. Za ten je přidělováno 
5 bodů.  Zde je předpoklad, že 
si žádá občan města, který  zde 
chce nadále žít a bydlet.

2.  Místo zaměstnání v Prostě-
jově – 3 body.

3. Zaměstnání žadatele. Ten 
je aktuálně v pracovním pomě-
ru či je osoba výdělečně činná 
nebo pobírá starobní-invalidní 
důchod nebo má prokazatelně 
jiný příjem než sociální dávky. 
V  tomto případě se přiděluje 
10 bodů. Opatřením se předchá-
zí tomu, aby se z běžných bytů 
staly byty nízkopříjmové a nežily 
v nich jen sociálně slabší osoby. 
Nízkopříjmové byty mají svá 
vlastní kritéria.

4. Žadatel byl k datu 1. 6. 2019 
veden v pořadníku žádostí o běž-

ný byt vedeném Domovní sprá-
vou – 5 bodů.

Nesmím opomenout, že dříve 
byl veden pořadník žadatelů, za 
který se vybíral poplatek 1 000 
korun. Po přezkoumání pravidel 
na ministerstvem vnitra,  kam 
byly jedním členem bytové ko-
mise a  opozičním zastupitelem 
zaslány podklady k přezkoumá-
ní, byl tento poplatek i pořadník 
zrušen. Nicméně tento bod byl 
do hodnocení nově zařazen, aby 
žadatelé, kteří byli v  pořadníku 
a  mají nadále zájem o  byt, byli 
zvýhodněni.

Pokud můžu vyjádřit svůj 
názor, celé přezkoumání zave-
dených pravidel přineslo jen 
zrušení poplatku a  pořadníku 
žadatelů. Aby naši občané nebyli 
diskriminováni, mohou si žádat 
všichni občané i majitelé nemo-
vitostí ležících na území města 
Prostějova bez rozdílu. Z  toho 
plyne, že  vše je jen otázkou cha-
rakteru našich občanů a z poten-
ciálních žadatelů budou opravdu 
vybráni jen ti potřební. Nejlépe 
mladí lidé, kteří mají rodinu 
nebo se ji chystají založit a jejichž 
rodinné a finanční možnosti jsou 

omezené, takže nedosáhnou 
na žádnou půjčku či hypotéku. 
Samozřejmě i  během života se 
stávají různé změny, například 
v partnerském soužití, a potom 
člověk zůstává často bez stálého 
zázemí.

Závěrem bych ještě chtěla na-
psat, že pokud už se někdo stane 
nájemcem městského bytu, mělo 
by být samozřejmostí se k nemo-
vitosti chovat slušně. Nejen k da-
nému bytu, ale třeba i okolí celé-
ho domu. Bohužel jsou lokality, 
kde obyvatelé žijí celé roky, ale 
spoléhají jen na Domovní správu 
a  například okolí domu vůbec 
neřeší. Ano, není to jejich povin-
nost, ale myslím, že na první po-
hled poznáte dům nebo panelák 
v osobním vlastnictví a městský 
dům. Nechci se dotknout všech - 
mám opravdu výhrady jen k ně-
kterým lokalitám. A proto dou-
fám, že noví nájemníci si třeba 
budou více vážit svého bydlení. 
Zvláště když je v dnešní době tak 
těžko dostupné.

Myslím, následující vedení 
města, by se mělo určitě na by-
tovou otázku zaměřit. Cílem je 
mít možnost nabízet co nejvíce 
běžných bytů. Na náměstí máme 
několik bytů, které vyžadují cel-
kovou rekonstrukci, většinou se 
to týká celého dvorního traktu, 
kde je v  domě více bytů. Tato 
otázka je velmi aktuální a dou-
fám, že město najde rozumné 
řešení , jak s nimi naložit.

Marcela Župková
předsedkyně bytové komise 

a členka Rady města Prostějova

Přidělování městských 
bytů má jasný řád
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V první polovině června 
mapovala v  rámci svého 
projektu skupina studentů 
z varšavského lycea huma-
nitních studií židovskou 
historii města Prostějova. 
V  průběhu svého pobytu 
v  „hanáckém“ Jeruzalémě 
tak absolvovali například 
komentovanou prohlídku 
okruhem Prostějov židov-
ský.

Tradiční okruh startoval 
u prostějovského zámku na 
Pernštýnském náměstí, se-
verní částí někdejšího ghe-
tta k bývalé nové synagoze, 
ulicí Demelovou kolem 
vzácné empírové synagogy 
(která je bohužel v  součas-
né době ve velmi špatném 

technickém stavu), ulicí 
Křížkovského kolem pa-
mětní desky prostějovského 
rodáka Edmunda Husserla 
až k  pozůstatku jižní části 
židovského ghetta – špa-
líčku.

Studenti měli celou řadu 
doplňujících otázek týka-
jících se například míst, 
kde bydlívali prostějovští 
rabíni. Zajímalo je také ša-
batiánské hnutí a 17. století 
v  Prostějově. Jejich otázky 
se točily i kolem osudu sta-
rého židovského hřbitova 
v dnešní Studentské ulici.

Další část programu pak 
věnovali prostějovskému 
rodákovi, básníkovi Jiřímu 
Wolkerovi. -jg-

Doba prázdnin, dovolených 
je bezesporu obdobím, na 
které se těší každý z nás. Aby 
to bylo období příjemné, na 
které budeme mít jen ty nej-
krásnější vzpomínky, je třeba 
mít na mysli i některé zásady 
bezpečného chování. Zkrátka 
abychom během prázdnin 
nepřišli ke zbytečnému úrazu 
nebo si zbytečně nepřivodili 
závažnou chorobu. 

Jsou to sice zásady obecně 
známé, ale neuškodí si je připo-
menout. Jako lékař se totiž kaž-
doročně setkávám právě s  tím, 
že je lidé podcenili.

Patří k nim v prvé řadě úrazy. 
Kolikrát jsme slyšeli, neskákejte 
do neznámé vody! Hrozí vážné 
poranění páteře, někdy i fatální 
důsledky. Tak tedy znovu opa-
kuji, vodu nepodceňujte, a než 
do ní skočíte, prověřte si, jaká 
je tam hloubka. V žádném pří-

padě se nenechte vyprovokovat 
k  riskantnímu chování, nestojí 
to za to. V této souvislosti často 
hraje negativní roli alkohol. Ten 
totiž obecně snižuje zábrany 
a  mnohdy naopak povzbudí 
sebevědomí. Vodní hrátky jsou 
v  horku prima, ale dávejte na 
sebe a své blízké pozor!

Další mnohdy závažné úrazy 
hrozí při zdolávání lesních cest 
na kolech. O nezbytnosti přilby 
snad nemusím psát, nicméně 
ani ta někdy úplně nezabrání 
poranění. Takže i  zde platí – 
kromě seřízeného kola – opatr-
nost a nepřeceňování vlastních 
schopností.

A ještě jedna věc: pobyt v lese. 
Deštivé počasí je rájem pro vý-
skyt klíšťat. Očkování proti en-
cefalitidě je vhodné, nicméně 
v  dostatečném předstihu, aby 
látka měla potřebnou účinnost. 
V každém případě je však ne-
zbytné použít před návštěvou 
lesa repelent, a to i na oděv a po 
příchodu domů se pořádně 
prohlédnout. Klíšťová encefali-
tida i borelióza jsou nepříjemné 
choroby, ale do určité míry se 
jim dá předejít právě včasnou 
prohlídkou po návratu z  lesa 
a odstraněním klíštěte. 

Tak si prázdniny užijte bez 
úrazů a bez nemocí!

MUDr. Pavel Holík, 
radní za ČSSD

Prázdniny 
jsou zde, tak 

si je užijte!

Návštěva z varšavského lycea humanitních studií
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Noc kostelů je největší 
celostátní a  přeshraniční, 
do které se církve zapojují. 
I když hlavní podíl návštěv-
nický i  organizační má ka-
tolická církev, jsem ráda, že 
i  ostatní ekumenické církve 
v našem městě se účastní se 
stejným nasazením, přesto-
že nemají tak krásné histo-
rické chrámy a vysoké věže, 
na které mohou „nalákat“ 
širokou a  zvědavou veřej-
nost. 

Již tradiční Noc kostelů se 
po dvouletém koronavirovém 
omezení konečně rozběhla 
v  plné parádě. Letos to bylo 
v pátek 10. června 2022. V na-
šem městě byla už třináctá. Jen 
pro zajímavost - v  celé zemi 
otevřelo své brány cca 1700 

chrámů a  objektů. V  Prostě-
jově to bylo 7 kostelů a mod-
liteben. 

Večer zahájilo zvonění zvo-
nů a pozdravení pana primá-
tora. Mimo krásné koncerty, 
letos i  kytarové, s  cembalem 
i se saxofonem, divadélko pro 
děti v  bratrské církvi jsme 
v  kostele Povýšení sv. Kříže 
představili výstavu starých 
fotografií tohoto kostela a ná-
vštěvníci mohou srovnávat 
a hledat rozdíly oproti součas-
nému stavu. Výstava v kostele 
zůstává i po Noci kostelů, takže 
se přijďte podívat, kostel je ote-
vřený každý den. Líbily se stále 
oblíbené prohlídky kostelů, pre-
zentace a výstava z prostějovské 
židovské historie u husitů i film 
Babička u evangelíků.

Jako obvykle jezdil kočár 
z  Muzea kočárů a  jako ob-
vykle se na svezení těšili malí 
i velcí. Stoupalo se na věž i do 
sklepení kostelů. A  kdo jste 
nezvládli všechno, přijďte 
zase za rok.

Jménem všech zástupců 
ekumenických církví našeho 
města děkuji panu primá-
torovi za poskytnutí záštity 
nad touto Nocí, statutárnímu 
městu Prostějov za poskytnu-
tí dotace, městské policii za 
zajištění pokojného průběhu 
večera bez nejmenších inci-
dentů, účinkujícím a  všem 
pořadatelům za krásná před-
stavení a  příjemnou atmo-
sféru celého večera. Poděko-
vání patří ale především vám 
návštěvníkům, vždyť právě 

pro vás byl tento večer určen 
a pro vaši potěchu oka i du-
cha se naše chrámy rozsvítily 
a  daly do zpěvu jako o  vel-
kých svátcích – v duchu letoš-
ního motta: Celou noc budu 
zpívat a  chválit Hospodina. 
A i když to nebylo doslova ce-
lou noc, hlavní kostel Povýše-
ní svatého Kříže se s posled-
ními návštěvníky rozloučil 
přesně o půlnoci závěrečným 
požehnáním zástupců eku-
menických církví – prostě-
jovského děkana, kazatelky 
církve husitské a faráře církve 
evangelické městu Prostějovu 
a jeho obyvatelům.

Věřím, že i letošní noc roz-
svítila kostelní prostory, aby 
mohly naplnit svým duchem 
všechny, kteří do kostela běž-

ně nechodí. Kostely jsou zde 
mnoho let a můžete se do nich 
kdykoliv vrátit. Srdečně zvu 
na návštěvu i  během roku, 
protože kostely a  lidé k  sobě 
patří a  setkávat se zde může-
me s  Bohem, druhými lidmi 
i  sami se sebou. Je to prostor 
nejen pro duchovní zážitek 
jednou za rok, ale  kladení si 
otázek po smyslu života i víry, 
jak zmínil i pan primátor. Bůh, 
který miluje člověka, je zde pro 
něj, i v dnešní době se sklání 
k lidem a je k dispozici všem, 
kdo hledají a chtějí nalézt.

Letošní Noci kostelů se 
účastnila i delegace z polského 
družebního města Šróda. Jana 

Tobolová
 koordinátor Noci kostelů 

v Prostějově

Také letos se otevřely prostějovské chrámy, kaple, svatostánky široké veřejnosti. V kostele 
Povýšení sv. Kříže návštěvníky za statutární město Prostějov pozdravil primátor František Jura

Proběhla Noc kostelů
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Počet stávajících wor-
koutových hřišť (na ul. 
Kostelecká, ve Vrahovi-
cích, v Kolářových sadech, 
v  areá lu střední školy 
podnikání a  obchodu na 
ul. Rejskova) město navy-
šuje novým hřištěm v  ul. 
Vícovská nedaleko aqua-
parku.  

Nové sportoviště je 
v  místě původního hřiště, 
které bylo na jaře 2021 zru-
šeno z důvodu nevyhovují-
cího stavu cvičebních prv-
ků. Občané dané lokality 
vyjádřili zájem o  náhradu 
zrušeného hřiště. V celkové 
ploše původní výměry 100 
m2 jsou osazeny cvičební 
prvky workoutové sestavy 
do betonových patek. Do-
padová plocha je tvořena 
litou pryží, ohraničena je 

betonovými obrubníky. 
Sestava se skládá ze spor-
tovní tyče, šplhacího lana, 
vodorovného žebříku, zá-
dové hrazdy, rybí kosti, ze 
sestavy hrazd s měnitelnou 
výškou, podporované hraz-
dy, sestavy volných zábra-
dlí, svislého žebříku, šikmé 
a svislé hrazdy, rovné lavice 
a volné madlo. Hřiště je do-
plněno informační cedulí 
s provozním řádem hřiště.

V září 2021 byl proveden 
průzkum trhu mezi po-
tencionálními dodavateli 
workoutového hřiště s tím, 
že realizace bude probíhat 

v  jarních měsících roku 
2022. Nabídku předložila 
společnost Clean4you s.r.o. 
z Hvěvotína. V dubnu 2022 
byla stavba zahájena a byla 
zprovozněna na přelomu 

května a  června. Nové 
workoutové hřiště bylo 

realizováno za 484 tis. Kč.   
 Zdroj: ORI

Další workoutové hřiště v západní části města

V  polovině května pro-
běhl v budovách prostějov-
ského magistrátu bleskový 
průzkum spokojenosti 
občanů a  klientů s  prací 
úředníků na jednotlivých 
odborech. Průzkum pro-
váděli studenti Střední 
odborné školy podnikání 
a obchodu, kteří na úřadu 
vykonávali svou praxi.

„Tazatelé byli nejdříve 
seznámeni s  organizač-
ní strukturou magistrátu, 
s rozmístěním jednotlivých 
pracovišť, tak aby napří-
klad věděli, pod který od-
bor patří podatelna nebo 

turistické informační cen-
trum. Praktikanti obdrželi 
anketní lístky, do kterých 

následně zaznamenávali 
míru spokojenosti klientů. 
Šlo o  bleskový průzkum, 
nicméně přesto, pro kvali-
fikované posouzení výsled-
ku, bylo třeba oslovit mi-
nimálně 500 respondentů. 
Jejich odpovědi posloužily 
k výpočtu „známky“ úřadu 
a k porovnání spokojenosti 
s  jeho prací za sledované 
časové období,“ vysvětlil 
tajemník magistrátu Libor 
Vojtek. 

 Tazatelé zjišťovali míru 
spokojenosti jednoduchým 
způsobem, respondenti 
pouze sdělili, zda byli vel-
mi spokojeni až velmi ne-
spokojeni ve škále 1–5, kdy 
1 je nejlepší.  

„V  letošním průzkumu 
se podařilo získat odpo-
vědi od 501 klientů. Prů-
měrná „známka“ úřadu je 
1,69, což je dokonce lepší 
výsledek než v  roce 2019, 
tedy před „covidem“, kdy 
nás veřejnost ohodnotila 
známkou 1,84. Za období 
2020 a 2021 data nemáme, 
šetření nemohlo být kvůli 
protiepidemickým opatře-
ním realizováno,“ doplnil 
tajemník úřadu Libor Voj-
tek.

Za jednotlivé odbory 
patří k  nejlépe hodnoce-
ným  odbor školství, kultu-
ry a  sportu (známka 1,43) 
a  odbor rozvoje a  investic 
(1,48). Pozitivní je, rozdíly 
mezi hodnocenými odbory 
nejsou nikterak propastné, 
resp. mnohdy je známka 
ovlivněna počtem oslove-
ných. Zatímco u  vyššího 
počtu respondentů známku 
nepohorší ani vícero nespo-
kojených klientů, u menšího 
počtu oslovených respon-
dentů může i  jeden nespo-
kojený klient negativně 
ovlivnit celkové hodnocení. 

Primátora Františka Juru 
výsledek průzkumu potě-
šil: „Poslední dva roky byly 

nesmírně náročné a ani teď 
není situace nejpříznivější. 
Lidé řeší spousty problé-
mů, a proto jsem rád, že co 
se týče práce a  vstřícnosti 
magistrátu toto naši obča-
né vnímají velmi pozitiv-
ně.“ 

S prací magistrátu je většina 
občanů a klientů spokojena

Další informace a fotografie najdete na 
https://rozvijime.prostejov.eu/projekty/84-workoutove-

-hriste-na-ul-vicovska
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Nemocnice AGEL Prostějov in-
vestovala do modernizace vybavení 
očního oddělení a nově pořídila mo-
derní fundus kameru pro focení oční-
ho pozadí. Nové zařízení je přesnější, 
šetrnější a  umí zobrazovat dokonce 
i  skryté vady pod povrchem sítnice, 
díky čemuž nabízí pacientům maxi-
málně moderní diagnostiku i včasnou 
léčbu.

„Fundus kamera je záznamové za-
řízení na focení očního pozadí, tedy na 
pořizování fotodokumentace hlavně 
patologií sítnice a zrakového nervu oka. 
V podstatě je to digitální foťák uzpůso-
bený fotit skrz zornici oka,“ vysvětluje 
MUDr. Jakub Kopal, primář očního 
oddělení Nemocnice AGEL Prostě-
jov. 

Nové zařízení však ve srovnání s pů-
vodním vybavením umí fotit s daleko 
lepším rozlišením, umožňuje snížit 
frekvenci invazivního vyšetření na mi-
nimum, a navíc zobrazuje i vady skryté 

pod povrchem sítnice. „Kamera má 
mód autofluorescence, kdy fotí ve speciál-
ní frekvenci světla a  tím nám ukazuje   
i skryté vady pod povrchem sítnice, které 
normálně nejsou tak jednoduše vidět,“ 
popisuje primář Kopal.

Zařízení využijí zdravotníci u  pa-
cientů s celým spektrem patologií sít-
nice, které je potřeba dokumentovat 
–  tedy například u diabetiků, u paci-
entů s věkově podmíněnou makulární 
degenerací nebo u pacientů s cévními 
uzávěry v  oku. Ročně by tak fundus 
kameru v Nemocnici AGEL Prostějov 
mohla využít až tisícovka pacientů. Ti 
se přitom dočkají vyšetření maximálně 
moderního, odpovídajícího nejnověj-
ším trendům a  diagnostickým mož-
nostem ve zdravotnictví.

„Fundus kamera nabízí maximálně 
kvalitní diagnostiku a umožňuje záchyt 
řady obtíží v časném stádiu, kdy je lze 
ještě efektivně řešit. Nutným předpokla-
dem ale je, aby k nám pacienti na vy-

šetření přicházeli co nejdříve. V  tomto 
ohledu se negativně podepsala pande-
mie, kvůli které řada lidí návštěvu lékaře 
odkládala a zaznamenali jsme bohužel 

několik případů, kdy došlo k poškození 
zraku právě z  důvodu odkládání  ná-
vštěvy lékaře v době pandemie,“ varuje 
MUDr. Kopal.  Adam Knesl

INZERCE
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Díky nové kameře lékaři očního oddělení Nemocnice 
AGEL Prostějov odhalují i skryté vady sítnice
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ADVERTORIAL

Celoživotním posláním Jar-
mily Podhorné je pomáhat 
lidem, nacházet příčiny jejich 
zdravotních problémů a  ná-
sledně jim pomáhat prostřed-
nictvím svých znalostí o  by-
linkách. Za svoje celoživotní 
aktivity v  oblasti zdraví byla 
mnohokrát oceněna a nadále 
sklízí obdiv veřejnosti. Svoje 
služby v  oblasti fytoterapie 
nyní rozšiřuje o  další mož-
nosti péče, a  to pomocí dia-
gnostických, terapeutických 
a  regeneračních přístrojů. Ve 
svém působišti otevřela rege-
nerační centrum, ve kterém 
klienti najdou špičkové tech-
niky a procedury.

BEMER TERAPIE

Bemer je kontaktní, neinva-

zivní přístroj, který je využívaný 

v mnoha lékařských a rehabili-

tačních zařízeních. Principem 

přístroje je působení nízkofrek-

venčních pulzních elektromag-

netických polí na krevní cévy. 

Tento postup vede ke zvýšení 

aktivity malých cév. Díky tomu 

dochází v  organismu ke zlep-

šení krevní cirkulace v  tkáních 

a  také je posílen imunitní sys-

tém. 

Bemer terapie je doporučo-

vána jako prevence, ale lze ji 

také podstupovat při nejrůz-

nějších onemocněních. Terapie 

zvyšuje počet prokrvených ka-

pilár a  rozšiřuje jejich průměr. 

Také zlepšuje využití kyslíku 

organismem. Pomáhá proti 

rozvoji chronických a  degene-

rativních onemocnění pohybo-

vého aparátu. Podporuje orga-

nismus při boji proti chronické 

únavě.

Jako součást terapie je mož-

né použít doplňkové aplikáto-

ry. Pásový aplikátor napomáhá 

k  rychlejšímu hojení lokálních 

zdravotních problémů. Kožní 

aplikátor je velmi vhodný při 

nejrůznějších kožních problé-

mech.

BIOPTRON-SVĚTELNÁ 

TERAPIE

Tento přístroj kombinuje 

vlastnosti viditelného a  infra-

červeného světla pomocí pa-

tentované technologie. Tato 

kombinace světel stimuluje 

růst buněk a  urychluje proces 

hojení. Světlo pronikající do 

tkání pomáhá k  pozitivním 

změnám na buněčné úrovni. 

BIOPTRON tedy cílí na ošetřo-

vané oblasti nejen zvenčí, ale 

také na orgány a  jejich buňky.  

Terapie pomáhá organismu 

s  mikrocirkulací, s  likvidací 

virů a  bakterií, s  posílením 

obranyschopnosti, s  kožními 

problémy a také s celkovou re-

generací dýchacího ústrojí po 

prodělaných infekčních one-

mocněních.

DENAS TERAPIE

Tato terapie funguje na prin-

cipu elektrostimulace. Přístroj 

pracuje se slabým proudem. 

Tento proud se umí dokonale 

přizpůsobit neuroimpluzu vy-

cházejícího z  nervového sys-

tému konkrétní jedince. Celá 

terapie se tedy řídí nervovým 

systémem klienta. Proto má 

mnoho pozitivních účinků na 

organismus. Pomáhá urychlo-

vat procesy hojení po trauma-

tech a snižuje farmakologickou 

zátěž organismu. Také pomáhá 

s  hojením po lékařských zá-

krocích. Denas terapie vede ke 

zvýšení výkonnosti a  redukuje 

únavu. Zlepšuje kvalitu spán-

ku. Je také výbornou podpo-

rou při nejrůznějších chronic-

kých onemocněních.

ESTETICKÁ LYMFODRENÁŽ

Ballancer 606
Tato terapie je vhodná pro 

uživatele, kteří chtějí využívat 

nejmodernější a  nejkvalitnější 

lymfodrenážní systémy na trhu. 

Ballancer 606 umožňuje uži-

vateli vyzkoušet lymfodrenáž 

v  kombinaci se dvěma návle-

ky (nohavice a bundy), z nichž 

každý má v  aplikátorech 24 

na sobě nezávislých vzájemně 

se překrývajících komor. Jedi-

nečný systém ovládání dokáže 

ovládat několik komor najed-

nou, v  témže okamžiku jednu 

komoru tlakuje a jinou odsává.  

Z  přednastavených programů 

si může uživatel vybrat proce-

dury vhodné pro regeneraci 

či rekonvalescenci organismu. 

Tento přístroj pomáhá také 

s tvarováním postavy a zlepšu-

je tok lymfy, což vede k celko-

vému zlepšení činnosti lymfa-

tického systému.

ULTRAZVUKOVÝ 

INHALÁTOR

Profesionální neharmonický 

ultrazvukový inhalátor Omron 

NE-U78 je vhodným prostřed-

kem pro efektivní terapii respi-

račních onemocnění. Inhalátor 

je vhodné používat jako tera-

pii při onemocněních horních 

i  dolních cest dýchacích. Lze 

jej však využívat i jako prevenci 

zvláště pak v období zvýšené-

ho výskytu respiračních cho-

rob, pomáhá také s  problémy 

s dutinami. Své místo si však in-

halátor jistě najde i u alergiků či 

astmatiků nebo u jedinců které 

opakovaně trápí rýma.

LED BED - SPECIÁLNÍ 

TECHNOLOGIE PRO 

SVĚTELNOU TERAPII

Profesionální LED terapeu-

tické lůžko s  mikrofrekvenč-

ní energií světla je určené ke 

zdravotní terapii, relaxaci a po-

sílení, také k  obnově krevních 

kapilár, které podporují krevní 

oběh, okysličují a urychlují de-

toxikační efekt. Principem této 

revoluční světelné terapie je 

působení intenzivního infra-

červeného světla. Toto světlo 

proniká pomocí fotonů do bu-

něk v  organismu a  stimuluje 

jejich funkci. Výborné využití 

pro fototerapii nalézáme při 

kožních problémech. Fototera-

pie stimuluje tvorbu kolagenu 

a  elastinu v  kůži a  vede k  re-

dukci vrásek. 

Hlavní přínos léčby červe-

ným světlem pro zdraví paci-

enta jsou snížení zánětlivosti 

v  organismu, zlepšení činnosti 

štítné žlázy, obnova mikrocirku-

lace, zabraňuje vzniku kardio-

vaskulárních onemocnění, tlumí 

bolesti, pomoc s onemocněními 

pohybového aparátu, zlepšení 

stavu kůže, prevence a  redukce 

vrásek, redukce celulitidy.

LEHÁTKO CERAGEM.

Lehátko Ceragem Master V3
Tento inovativní přístroj 

kombinuje moderní techno-

logie s  tradičními metodami 

východní medicíny. Na začátku 

lehátko naskenuje páteř uživa-

tele. Díky tomu se dokáže do-

konale přizpůsobit potřebám 

konkrétního jedince. Poté již 

následuje ,,na míru šitá´´ termo 

masáž. Tato tepelná masáž po-

máhá od bolestí zad a kloubů. 

Zmírňuje také projevy artrózy 

a  revmatu. Uvolňuje nervo-

vé bloky a  pomáhá k  lepšímu 

spánku. Důležité je, že umož-

ňuje organismu dokonalou re-

laxaci, v dnešním uspěchaném 

světě nezbytnou.

ROLLETIC

Rolletic je masážní terapie, 

která tvaruje a  zpevňuje posta-

vu a  částečně odstraňuje nebo 

alespoň zmírňuje celulitidu. Pra-

videlné cvičení pomáhá zmen-

šit objem masírovaných partií, 

zpevňovat svaly, vypnout kůži 

a odbourávat tukové polštáře.

Rolletic ale nepřispívá jen 

k lepšímu zevnějšku vašeho těla. 

Masáž povzbuzuje látkovou vý-

měnu v  organismu, podporuje 

prokrvení a  uvolňuje napětí 

ve svalech. Pravidelné cvičení 

s  přístrojem Rolletic přispívá 

k detoxikaci organismu, zvyšuje 

imunitu, a tak vede k celkovému 

zlepšení stavu těla.

 NOVÉ NADČASOVÉ ZDRAVOTNÍ TECHNOLOGIE 

v Brodku u Konice

RÁDI VÁM PORADÍME A POMŮŽEME.
Mgr. Jarmila Podhorná- Regenerační centrum Naděje | Brodek u Konice 

www.centrumnadeje.cz | + 420 732 593 804 | info@centrumnadeje.cz

Mgr. Mgr. Jarmila Podhorná

Lymfatické kalhoty a vršek

LED lůžko

Bemer

DENAS

Rolletic
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Top Gun: Maverick
Úterý 5/7 • 15:00

akční • 2022 • USA • 131 min. 
režie: Joseph Kosinski

Pilot Pete „Maverick“ Mitchell byl 
vždycky magnetem na průšvihy, což 
se s armádní kariérou docela vyluču-
je. Pilot je ovšem bravurní, možná ten 
úplně nejlepší, a proto dostane nabíd-
ku stát se instruktorem elitních stíhačů 
z programu Top Gun. Přitom si uvědo-
muje, že pravděpodobnost, že některý 
z pilotů plánovanou leteckou operaci 
nepřežije, není vůbec malá. Kromě
téhle bude muset Maverick zvládnout 
i jednu obtížnou soukromou misi, je-
jíž stopy vedou hluboko do minulosti.

Nezanechat stopy
Čtvrtek 14/7 • 15:00

historický • 2021 • Polsko • 165 min. 
režie: Jan P. Matuszyński

Film založený na skutečných udá-
lostech z roku 1983 sleduje příběh 
Jurka, jediného svědka ubití středo-
školáka policií. Mladý Polák se přes 
noc stal nepřítelem státu číslo jed-
na. Represivní režim se snaží využít 
celý svůj aparát, včetně tajné služby, 
policie, médií a soudů, aby Jurka 
a matku ubitého mladíka umlčel. Film 
autenticky zachycuje náladu před-
revolučního Polska a události, kte-
ré vedly k pádu totalitního režimu.

Kdyby radši hořelo
Úterý 19/7 • 15:00

komedie • 2022 • Česko • 86 min.
režie: Adam Koloman Rybanský

Obyvatelé vesnice se chystají na 
Velikonoce, chlapi před hospodou 
komentují zelené pivo a nebezpečí 
chemtrails, když oslavu na návsi naruší 
náraz dodávky do kašny. Řidiči se po-
dařilo zmizet, lidem je ale jasné, že šlo 
o teroristický čin. Bezpečí celé vesnice 
teď závisí na hasičích, na jejich odhod-
lanosti a akci. Členové místního SDH 
mají dobrá srdce, jen moc věří tomu, 
co mu kdo řekne a co zjistí na internetu.

Elvis
Čtvrtek 28/7 • 15:00

životopisný • 2022 • USA • 159 min. 
režie: Baz Luhrmann

Film Baze Luhrmanna Elvis o životě 
a hudbě Elvise Presleyho z pohledu 
jeho komplikovaného vztahu s tajem-
ným manažerem, plukovníkem Tomem 
Parkerem. Příběh se zabývá složitou 
dynamikou mezi Presleym a Parkerem, 
která trvá více než 20 let, od Presleyho 
vzestupu ke slávě až po jeho nebýva-
lou slávu, na pozadí vyvíjející se kultur-
ní krajiny a ztráty nevinnosti v Americe. 
Ústřední postavou této cesty je jedna 
z nejvýznamnějších a nejvlivnějších 
osob v Elvisově životě, Priscilla Presley-
ová.

7
ČERVENEC

2022

METRO 
SENIOR

speciální projekce fi lmů 
brzy odpoledne 
přístupné všem 

bez omezení věku 
za 70 Kč
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Divadelní předplatné na sezonu 2022/2023 
s podtitulem Divadlo je div! pokračuje v prodeji

Divadelní sezona je na-
chystána. Divadelní před-
platné Městského divadla 
v  Prostějově obsahuje čty-
ři divadelní skupiny plné 
českých i  světových titulů. 
Přijedou populární pražští 
herci i  výjimečné herecké 
osobnosti z  oblastních di-
vadel. Prodej abonmá za-
počal v  červnu a  pokračuje 
od pondělí 8. srpna 2022 
v  pravidelné otevírací době 
pokladny. Zájemci si mo-
hou předplatné koupit nově 
i  on-line. Nabídka je pestrá. 
Nemůžete se rozhodnout, 
kterou skupinu předplatného 
vybrat? Věříme, že vám naše 
tipy pomohou.

Divadelní skupina A přiví-
tá 24. listopadu vynikajícího 
herce Miroslava Táborského 
v inscenaci Marka St. Germai-
na Relativita. Hra pojednává 
o  fiktivním setkání Alberta 
Einsteina a jeho utajované dce-
ry Lieserl, o níž se svět dozvě-
děl až mnoho let po vědcově 
smrti. Divák je s neobyčejným 
citem, erudovaným intelek-
tem, humorem a vhledem do 
dobových konsekvencí vtažen 
do souboje „morálky“ a  „ge-
niality“. V  komedii Divadla 
v Řeznické dále účinkují Lucie 
Štěpánková a Kateřina Tábor-
ská.

Na poslední chvíli je název 
úspěšné komedie Raye Coo-
neyho, se kterým se 10. listopa-
du setká divadelní skupina B. 
S  anglickým humorem řeší 
povedený tatínek velký malér.

Londýnský taxikář John 
Brown si dvacet let tajně užívá 

života se dvěma manželkami. 
Výsledkem je veletok neuvě-
řitelných typicky cooneyov-
ských zmatků a  improvizací 
v duchu nejlepších tradic an-
glické komedie. V  hlavní roli 
září Václav Vydra, komedii 
uvádí Agentura Harlekýn.

I  v  divadelní skupině 5N 
nebude chybět humor. Ve 
středu 30. listopadu zažijí di-
váci Veselé Velikonoce. Situač-
ní komedie Jeana Poireta se 
proslavila i  díky filmovému 
zpracování s  Jeanem-Paulem 
Belmondem. Jde o  příběh 
nenapravitelného sukničkáře 
Stéphana, který tajně pod-
vádí svou manželku. Začne 
spletenec zamotávání se do 
vlastních lží, skrývání a  ne-
čekaných překvapení. V  režii 
Miroslava Hanuše hrají Martin 
Hofmann, Michaela Badin-
ková, Eliška Hanušová/Anna 
Jiřina Daňhelová a další herci 
agentury Pantheon Produc-
tion.

Divadelní skupina 5P uví-
tá ve středu 26. října Výcho-
dočeské divadlo Pardubice 
s  vtipnou a  dojemnou hrou 
o  monarchii v  moderním 
světě Audience u  královny. 
Příběh královny Alžběty II. 
a  jejích dvanácti premiérů, 
které jednou týdně zve ke kon-
zultacím napsal britský scéná-
rista a dramatik Peter Morgan, 
jehož scénář k filmu Královna 
byl v  roce 2006 nominován 
na Oscara. Představitelka 
role královny Alžběty II. Pet-
ra Janečková byla za tuto roli 
nominována na Cenu Thálie. 
 -hašpry-
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AKCE PRO DOSPĚLÉ

21. 7. | ČT | 15 - 17 H | UČEBNA   

PORADNA SOS
Máte spotřebitelský problém a nevíte, kam se obrátit? Každý 
sudý týden, vždy ve čtvrtek, se v prostějovské knihovně koná
„Poradna pro spotřebitele“. Odborní právní poradci Sdružení 
obrany spotřebitelů – Asociace s Vámi budou řešit Váš konkrétní 
problém. 

AKCE V KNIHOVNĚ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

11. 7., 18. 7., .25. 7. | PO | 11 – 11:45 H 

POHODOVÝ PIZZA KVÍZ
Řeší vaše děti rády rébusy, hádanky, křížovky a kvízy? A mají 
rády pizzu? Pošlete je do knihovny! Každé prázdninové pondělí 
v 11 hodin odstartuje soutěž Pizza kvíz. Ze správných odpovědí 
ve 12 hodin vylosujeme výherce, který dostane čerstvou pizzu od 
Pizzerie Pohoda. Máme připravené dva kvízy: pro děti do 9 let 
a pro děti a mládež od 10 do 15 let. 

13. 7., 20. 7., 27. 7. | ST | 10 – 16 H   

DESKOHRANÍ
Letní počasí může být jako na houpačce, ale v knihovně je 
vždycky příjemně. V prázdninové středy se u nás můžete scho-
vat před horkem či deštěm a zahrát si „deskovky“. Přijďte sami, 
s kamarády či rodiči, pro všechny se najde ta pravá hra. Rádi 
vám s ní pomůžeme a vysvětlíme pravidla.

14. 7., 21. 7., 28. 7. | ČT | 10 – 12 H   

TVOŘIVÁ DÍLNA 
Tvoříte rádi? Pak je pro vás knihovna to pravé místo! Každé prázd-
ninový čtvrtek dopoledne budeme vyrábět dárečky, upomínkové 
předměty a další drobnosti z papíru a přírodních materiálů. Akce 
je určena dětem do 15 let.

15. 7., 22. 7., 29. 7. | PÁ | 10 – 16 H  

VIRTUÁLNÍ REALITA 
Zajímá vás, co můžete zažít ve virtuální realitě (VR)? Chcete si 
ji vyzkoušet na vlastní kůži? Zveme vás do knihovny, kde na vás 
čeká 15 minutový VR zážitek. Můžete si vybrat jednu z her: Ocean 
Descent, VR Luge, Danger Ball, Astro Bot a Beat Saber. „Hra“ je 
určená pro děti a mládež od 12 do 18 let (děti do 15 let musí 
předložit souhlas rodičů – formulář získáte u pultu).

PO CELÝ MĚSÍC

LETNÍ ČTENÁŘSKÁ VÝZVA 
– SOUTĚŽ O KNIŽNÍ CENY
Vybíráte si četbu na léto? Rádi vám pomůžeme. Vyberte 
si tak, abyste splnili naši výzvu. Kdo si v průběhu července 
a srpna půjčí a přečte alespoň šest knih, které vyhovují 
desíti kritériím výzvy, bude zařazen do slosování o balíček 
knih dle vlastního výběru. Zvolte si například jednu knížku 
podle obálky, druhou ze žánru sci-fi nebo takovou, která má 
v názvu část lidského těla. To jsou jen příklady. Zadání 
a podrobnosti najdete na adrese www.knihovnapv.cz/vyzva.

PRÁZDNINOVÉ LUŠTĚNÍ S KNIHOVNOU
Chcete se o prázdninách příjemně zabavit, trošku poučit 
a ještě navíc vyhrát knihu? Zúčastněte se dalšího ročníku 
prázdninového Luštění s knihovnou. I tentokrát jsme pro 
vás, opět ve spolupráci s Hádankářským kroužkem Hanáci, 
připravili křížovku a osmisměrku. Můžete si je vyzvednout 
(a vyplněné zase odevzdat) v knihovně nebo si je stáhnout 
z našeho webu. Pět vylosovaných výherců získá knižní 
odměnu.

PROSTĚJOVSKÝ ZÁMEK V PRŮBĚHU 
STALETÍ – ON LINE KVÍZ
Máte rádi staré fotografie a historické zajímavosti? Pak je 
nový letní kvíz právě pro vás! Připravili jsme 15 otázek, které 
se věnují prostějovskému zámku a jeho estetickým i funkčním 
proměnám v průběhu staletí. Ze správných odpovědí vylosu-
jeme v září tři výherce, kteří se mohou těšit na pěkné ceny. 
Více informací na www.knihovnapv.cz/zamek.

PERNŠTEJNOVÉ NA PROSTĚJOVSKU 
– LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
Letos si připomínáme slavný evropský rod Pernštejnů, 
který významně ovlivnil Prostějov a jeho okolí. V průběhu 
bohatých oslav města jste se o něm jistě dozvěděli mnoho 
zajímavých informací. Spojte nově nabyté vědomosti s fan-
tazií a vyhrajte krásné knižní ceny. Napište o postavě, událos-
ti či památce týkající se Pernštejnů a Prostějovska. Forma 
a délka je zcela na vás – básnička, povídka, humorná črta, 
komiks, cokoliv vás napadne. V  září vybereme tři výherce 
v dětské a dospělé kategorii. Více informací najdete 
na www.knihovnapv.cz/soutez.

PO CELÝ MĚSÍC

PRÁZDNINOVÉ ČTENÁŘSKÉ BINGO
Chcete, aby se vaše děti o prázdninách nenudily? Řekněte 
jim o nové soutěži - objeví spoustu zajímavých knih a ještě 
mohou vyhrát krásné ceny. PRÁZDNINOVÉ ČTENÁŘSKÉ 
BINGO bude probíhat od 27. června do 23. září ve třech 
soutěžních kategoriích - děti do 9 let (s pomocí rodičů), děti 
10 – 12 let a mládež  13 – 18 let. Všichni, kteří splní kritéria 
soutěže, budou zařazeni do slosování o pěkné knižní výhry. 
Více informací se dozvíte v knihovně pro děti a mládež nebo 
na FB a webu knihovny www.knihovnapv.cz

PERNŠTEJNSKÝ ZÁMEK V PROSTĚJOVĚ 
– PRÁZDNINOVÝ KVÍZ
Prostějovský zámek letos slaví 500 let, a proto jsme pro malé 
Prostějovany připravili zábavný soutěžní kvíz. Pokud vás baví 
dějiny a chcete se dozvědět zajímavosti z historie Prostějova 
a prostějovského zámku, zkuste si ho vyplnit. Čeká na vás 
spousta luštění, kreslení a pátrání po správných informacích. 
Kvíz je možné od 27. 6. vyzvednout v knihovně pro děti 
a mládež nebo stáhnout z webových stránek www.kni-
hovnapv.cz. Je určen pro soutěžící do 18 let. Vyplněný kvíz 
odevzdejte do 31. srpna. Ze správných odpovědí vylosujeme 
tři výherce, které odměníme knižní cenou. 
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Nový vzhled webových stránek 
a nabídka edukativního programu

2 www.prostejov.eu prostějovské radniční listy

Zeptali jsme se, jak vnímá nové logo autorka Veronika 
Brandecká a pedagogové Střední školy designu a módy 
v Prostějově MgA. Jiří Ďuriš a Mgr. David Bartoš.

Veronika Brandecká, studentka SŠDAM: „Už od samého po-
čátku vytváření nového logotypu jsem měla jasnou předsta-
vu, za kterou jsem si pevně stála. V protikladu k dřívějšímu 
logu jsem chtěla vyzdvihnout podstatu instituce a držet se 
patkového písma, které je samo sebou honosné a vzbuzuje 
pocit významu a důležitosti. Poté jsem logotyp odlehčila roz-
dělením písma a tím dosáhla větší dynamičnosti a současnos-
ti zkratky MGP. Jsem velmi vděčná, že si porota vybrala můj 
návrh, za stávající spolupráci s Muzeem a galerií v Prostějově 
a také konzultace s MgA. Jiřím Ďurišem.“

MgA. Jiří Ďuriš, SŠDAM, multimediální tvorba: „Nový logo-
typ Muzea a galerie v Prostějově reflektuje současný trend 
v grafickém designu, a to nejen v Česku. Tímto logotypem, 
který sází na výraznou a originální typografii, se posouvá MGP 
na tzv. vyšší level. Mohlo by tak více oslovit mladší generaci. 
Nový logotyp musí být ovšem rozšířen i o nový vizuální styl, 
který začne lépe a aktuálněji komunikovat s potenciálním ná-
vštěvníkem. Rozhodně je to krok do lepší budoucnosti a vě-
řím, že MGP tímto logotypem započne cestu k více aktuálním 
a atraktivním výstavám.“

Mgr. & MgA. David Bartoš, SŠDAM, multimediální tvorba: 
„Nové logo Muzea a galerie města Prostějova je průsečíkem 
dvou aspektů, které reflektuje samotná instituce. Jedná 
se o odkaz na tradici, kulturu a minulost, kterou muzeum 
zastupuje a dále o reflexi doby současné, jež si hledá svého 
diváka a návštěvníka, ke kterému muzeum promlouvá. Nové 
logo je tak synkrezí historie, přítomnosti a budoucnosti. Tento 
ideální výsledek je ke všemu umocněn příběhem, který se 
skrývá za vznikem loga. Spolupráce Muzea a galerie Prostějov 
se Střední školou designu a módy funguje jako krásný příklad 
komunikace dvou veřejných institucí, jejichž cílem je přinášet 
znalosti a dovednosti z oblasti naší kultury a umění.“

MuzeuM

MGP, p. o., nám. T. G. Masaryka 2, 796 01 Prostějov
Tel. hl. budova: 582 344 990, Špalíček: 725 875 008, www.muzeumpv.cz 

otevřeno denně mimo pondělí 9:30-12:00 a 13:00-17:00

Nový vizuální styl Muzea a galerie v Prostějově  
Veronika Hrbáčková, ředitelka

Vážení a milí čtenáři Radničních listů!

Je jaro, čas naděje a nového zrození. Také Muzeum a galerie 
v Prostějově prochází obrodou. Naše muzeum bylo, v kon-
textu života Prostějova, dlouho vnímáno jako instituce ne-
nápadná. Protože chceme být organizací, kterou stojí za to 
navštívit, rozhodli jsme se pro modernizaci. Uvnitř muzea, 
v jeho činnosti, ale zejména v jeho vizuální prezentaci smě-
rem k veřejnosti. Ráda bych vám proto představila dvě no-
vinky. Muzeum a galerie se může pochlubit již novým logem 
a brzy dokončíme novou podobu webových stránek. 

Nad vizuálním stylem jsme přemýšleli dlouho. Nakonec 
jsme dospěli k rozhodnutí využít velkého kreativního poten-
ciálu, který máme „přímo před nosem“. V závěru loňského 
roku jsme oslovili Střední školu designu a módy v Prostějo-
vě (SŠDAM) a navázali spolupráci. Soutěže na novou vizuální 
identitu Muzea a galerie v Prostějově se zúčastnilo přibližně 
padesát žáků 2. až 4. ročníků a na základě předvýběru pe-
dagogů nám bylo nakonec předloženo čtrnáct různorodých, 
ale zdařilých a po odborné stránce velmi kvalitních prací. Ko-
mise devíti porotců ve složení zástupců pedagogického sbo-
ru SŠDAM, Olomouckého kraje coby zřizovatele, pracovníků 
muzea a externích grafiků, vybrala návrh Veroniky Brandecké, 
studentky 3. ročníku. 

V čem je nová podoba loga podle nás výjimečná? Líbila se 
nám čistota a jednoduchost grafického provedení, které 
upoutá a zaujme. Jde o nepřehlédnutelný a na první pohled 
rozpoznatelný vizuální styl, který s jinými prostějovskými kul-
turními institucemi nezaměníte.     

Nový vzhled se ale netýká jen hlavní budovy a instituce jako 
takové. Do „nového kabátu“ se obléknou i další budovy, které 
muzeum spravuje. Galerie Špalíček je součástí bývalé židov-
ské čtvrti, proto jsme symbolicky zvolili modrou a bílou, barvy 
odkazující ke státu Izrael. Pro hvězdárnu jsme vybrali odstín 
žlutě okrové, která evokuje záři Slunce a pro Červený domek 
Petra Bezruče, jsme nemohli jinak než využít barvu červenou.

Co se webu týče, měli jsme štěstí. Oslovili jsme olomouckého 
webdesignéra Jana Lakomého, který nám představil uživatel-
sky přehlednou, a především funkční podobu nového webu. 
Spustit v ostrém provozu a představit veřejnosti jej chceme 
v nejbližší době.

Těšíme se na uvedení nového webu muzea, loga a vizuální 
identity v život a jsme zvědaví na reakce veřejnosti. Chystáme 
pro vás řadu novinek a věříme, že si k nám cestu najdete, pro-
tože Muzeum a galerie v Prostějově má co nabídnout. Sleduj-
te proto náš facebook a web www.muzeumpv.cz
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Zeptali jsme se, jak vnímá nové logo autorka Veronika 
Brandecká a pedagogové Střední školy designu a módy 
v Prostějově MgA. Jiří Ďuriš a Mgr. David Bartoš.

Veronika Brandecká, studentka SŠDAM: „Už od samého po-
čátku vytváření nového logotypu jsem měla jasnou předsta-
vu, za kterou jsem si pevně stála. V protikladu k dřívějšímu 
logu jsem chtěla vyzdvihnout podstatu instituce a držet se 
patkového písma, které je samo sebou honosné a vzbuzuje 
pocit významu a důležitosti. Poté jsem logotyp odlehčila roz-
dělením písma a tím dosáhla větší dynamičnosti a současnos-
ti zkratky MGP. Jsem velmi vděčná, že si porota vybrala můj 
návrh, za stávající spolupráci s Muzeem a galerií v Prostějově 
a také konzultace s MgA. Jiřím Ďurišem.“

MgA. Jiří Ďuriš, SŠDAM, multimediální tvorba: „Nový logo-
typ Muzea a galerie v Prostějově reflektuje současný trend 
v grafickém designu, a to nejen v Česku. Tímto logotypem, 
který sází na výraznou a originální typografii, se posouvá MGP 
na tzv. vyšší level. Mohlo by tak více oslovit mladší generaci. 
Nový logotyp musí být ovšem rozšířen i o nový vizuální styl, 
který začne lépe a aktuálněji komunikovat s potenciálním ná-
vštěvníkem. Rozhodně je to krok do lepší budoucnosti a vě-
řím, že MGP tímto logotypem započne cestu k více aktuálním 
a atraktivním výstavám.“

Mgr. & MgA. David Bartoš, SŠDAM, multimediální tvorba: 
„Nové logo Muzea a galerie města Prostějova je průsečíkem 
dvou aspektů, které reflektuje samotná instituce. Jedná 
se o odkaz na tradici, kulturu a minulost, kterou muzeum 
zastupuje a dále o reflexi doby současné, jež si hledá svého 
diváka a návštěvníka, ke kterému muzeum promlouvá. Nové 
logo je tak synkrezí historie, přítomnosti a budoucnosti. Tento 
ideální výsledek je ke všemu umocněn příběhem, který se 
skrývá za vznikem loga. Spolupráce Muzea a galerie Prostějov 
se Střední školou designu a módy funguje jako krásný příklad 
komunikace dvou veřejných institucí, jejichž cílem je přinášet 
znalosti a dovednosti z oblasti naší kultury a umění.“

MuzeuM

MGP, p. o., nám. T. G. Masaryka 2, 796 01 Prostějov
Tel. hl. budova: 582 344 990, Špalíček: 725 875 008, www.muzeumpv.cz 

otevřeno denně mimo pondělí 9:30-12:00 a 13:00-17:00

Nový vizuální styl Muzea a galerie v Prostějově  
Veronika Hrbáčková, ředitelka

Vážení a milí čtenáři Radničních listů!

Je jaro, čas naděje a nového zrození. Také Muzeum a galerie 
v Prostějově prochází obrodou. Naše muzeum bylo, v kon-
textu života Prostějova, dlouho vnímáno jako instituce ne-
nápadná. Protože chceme být organizací, kterou stojí za to 
navštívit, rozhodli jsme se pro modernizaci. Uvnitř muzea, 
v jeho činnosti, ale zejména v jeho vizuální prezentaci smě-
rem k veřejnosti. Ráda bych vám proto představila dvě no-
vinky. Muzeum a galerie se může pochlubit již novým logem 
a brzy dokončíme novou podobu webových stránek. 

Nad vizuálním stylem jsme přemýšleli dlouho. Nakonec 
jsme dospěli k rozhodnutí využít velkého kreativního poten-
ciálu, který máme „přímo před nosem“. V závěru loňského 
roku jsme oslovili Střední školu designu a módy v Prostějo-
vě (SŠDAM) a navázali spolupráci. Soutěže na novou vizuální 
identitu Muzea a galerie v Prostějově se zúčastnilo přibližně 
padesát žáků 2. až 4. ročníků a na základě předvýběru pe-
dagogů nám bylo nakonec předloženo čtrnáct různorodých, 
ale zdařilých a po odborné stránce velmi kvalitních prací. Ko-
mise devíti porotců ve složení zástupců pedagogického sbo-
ru SŠDAM, Olomouckého kraje coby zřizovatele, pracovníků 
muzea a externích grafiků, vybrala návrh Veroniky Brandecké, 
studentky 3. ročníku. 

V čem je nová podoba loga podle nás výjimečná? Líbila se 
nám čistota a jednoduchost grafického provedení, které 
upoutá a zaujme. Jde o nepřehlédnutelný a na první pohled 
rozpoznatelný vizuální styl, který s jinými prostějovskými kul-
turními institucemi nezaměníte.     

Nový vzhled se ale netýká jen hlavní budovy a instituce jako 
takové. Do „nového kabátu“ se obléknou i další budovy, které 
muzeum spravuje. Galerie Špalíček je součástí bývalé židov-
ské čtvrti, proto jsme symbolicky zvolili modrou a bílou, barvy 
odkazující ke státu Izrael. Pro hvězdárnu jsme vybrali odstín 
žlutě okrové, která evokuje záři Slunce a pro Červený domek 
Petra Bezruče, jsme nemohli jinak než využít barvu červenou.

Co se webu týče, měli jsme štěstí. Oslovili jsme olomouckého 
webdesignéra Jana Lakomého, který nám představil uživatel-
sky přehlednou, a především funkční podobu nového webu. 
Spustit v ostrém provozu a představit veřejnosti jej chceme 
v nejbližší době.

Těšíme se na uvedení nového webu muzea, loga a vizuální 
identity v život a jsme zvědaví na reakce veřejnosti. Chystáme 
pro vás řadu novinek a věříme, že si k nám cestu najdete, pro-
tože Muzeum a galerie v Prostějově má co nabídnout. Sleduj-
te proto náš facebook a web www.muzeumpv.cz

Vážení a milí čtenáři Rad-
ničních listů!

Na začátku června Mu-
zeum a  galerie v  Prostějo-
vě představilo nový vzhled 
webových stránek. Myšlenku 
na nové webové stránky jsme 
měli delší dobu. Brzy po mém 
příchodu jsme tuto záležitost 

začali řešit. Původní webové 
stránky byly z roku 2015, vy-
padaly ale daleko starší, jejich 
zpracování postrádalo jakéko-
li estetické hodnoty, a  hlavně 
byly neprofesionální. Nové 
webové stránky jsme koncipo-
vali tak, aby byly přehlednější 
a vzhledově atraktivnější. Celý 

proces trval několik měsíců 
a  dal hodně práce. Všechny 
texty jsme aktualizovali, zho-
tovovali kvalitní fotografie, 
doplňovali údaje o  nových 
reáliích. Autorem současných 
webových stránek je olomo-
ucký grafik a webdesigner Jan 
Lakomý. Věříme v úspěch a tě-

šíme se, že našim příznivcům 
uděláme radost!

Zároveň chceme v  letoš-
ním roce poprvé nabídnout 
organizátorům a  pořadate-
lům letních dětských táborů 
edukativní program s  tema-
tikou máku. Nejen v  případě 
nepříznivého počasí mohou 

všichni využít zábavného krea-
tivního programu, na který 
je třeba se objednat předem  
(ikucerova@muzeumpv.cz/ 
tel. +420 778 498 359,
zlamerova@muzeumpv.cz/ 
tel. +420 773 795 802).
 Veronika Hrbáčková, 

 ředitelka

Hlavní budova 
nám. T. G. Masaryka 2

70 let VÚ 8280–601. skupina generála Moravce
8. 7. - 4. 9. 2022

vernisáž 7. 7., v 17:00 hodin
Prostějovská 601. skupina speciálních sil generála Moravce existuje ve své 

současné podobě téměř 20 let. Tento vojenský útvar (VÚ), nesoucí krycí čís-
lo 8280, však vznikl již v roce 1952. Na 70 let vývoje VÚ 8280 je zaměřena 
unikátní výstava, která vás formou panelů a fotografií seznámí s řadou veli-
telů, proměnami taktického určení a míst působení. Výstava připomene také 
75. výročí založení československého výsadkového vojska a 80. výročí usku-
tečnění operace Anthropoid.

Klub vojenské historie Výsadkáři 8280 z.s. pořádá výstavu ve spoluprá-
ci s  601. skupinou  speciálních sil generála Moravce  a  Nadačním fondem 
speciál ních sil generála Moravce.

Parohatí a dutorozí
Historické trofeje z celého světa

14. 7. - 9. 10. 2022
Pozor! Vernisáž mimořádně 1. 9. v 17.00 hodin

Celoživotní zájem o  přírodu, snaha přiblížit ji lidem a  rozšířit jejich 
poznání vedly Ing. Jaroslava Šmída z  Kostelan u  Kroměříže k  vytvoření 
unikátní kolekce trofejí. Svou sbírku lebek zvěře převážně z Afriky a Asie, 

kterou začal budovat v roce 2004, sám 
charakterizuje mottem: „Nemůžeme 
chránit to, co neznáme.“ Majitel 
sbírky, který není lovec ani myslivec, 
chce přispět především k  poznání 
života zvířat v  různých částech světa 
a  také k  jejich ochraně. Po zhlédnutí 
výstavy již nebudou návštěvníkům cizí 
názvy jelenů, jako je muntžak, sambar, 
axis, barasinga, wapiti nebo jelen milu. 
K těmto exoticky znějícím parohatým 
exemplářům patří ale také nejběžnější 
lovená zvěř u nás, kterou je srnec obec-
ný. Součástí sbírky jsou také trofeje 
méně známé dutorohé zvěře. Ve vysta-
vené sbírce najdeme vzácné exempláře 
antilop, gazel, impal, buvolů a turů, ale 
také lebku vidloroha amerického, což 
je jediný zástupce dutorohých, který 
svoje rohy shazuje.

O máku 

do 11. 9. 
Výstava návštěvníky seznamuje s pěstováním máku v minulosti i v současnosti. 

Přináší zajímavé informace o jeho tradičním zpracování a využití nejen v našem 
jídelníčku, ale i v moderní medicíně. Botanickou a etnografickou část výstavy 
doplňují originální díla výtvarnice Marcely Šimečkové. 

Špalíček 
Uprkova 18

Starší doba železná v srdci Hané
do 17. 7.

Nejvýznamnějším osídleným územím na Prostějovsku ve starší době železné 
byla nepochybně aglomerace Kralice na Hané táhnoucí se až k Prostějovu-Če-
chůvkám. V areálu tohoto sídliště evidujeme nejen půdorysy sídlištních objektů, 
jako jsou nadzemní domy, polozemnice či sýpky, ale i ohrazený velmožský dvorec. 
Nacházela se zde dílna na výrobu jantarových korálků. Z polohy Prostějov-Če-
chůvky ‒ „Kopaniny“ pochází depot bronzových náramků a skleněných a jantaro-
vých korálků, z Kralic na Hané ‒ „Kralického háje“ pak elitní depot s bronzovými 
nádobami a železným závěsným zařízením na kotel s oky k podpěrným tyčím. 

Zajímavostí je, že na sídlišti v Prostějově-Čechůvkách byly nalezeny lidské 
kosterní pozůstatky v sídlištních jámách. V platěnické skupině totiž obecně 
převládala kremace. V objektu 785 šlo o dvojčata ve věku 14 let, jejichž těla 
ležela přes sebe a vytvářela svastiku. Co to znamená? Zatím nevíme. Rekon-
strukci této nálezové situace je, mimo jiné, možno zhlédnout ve výstavních 
prostorách na Špalíčku Muzea a galerie v Prostějově.

Hrob dvojčat z Čechůvek 
 Foto:  Archiv Ústavu archeologické památkové péče Brno, v. v. i.
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hvězdárna

Večerní pozorování
Chtěli byste vědět, kde na nebi najít která souhvězdí? Víte, že kromě hvězd lze na obloze pozorovat také planety, mlhoviny, hvězdo-
kupy a galaxie? Přijďte na večerní pozorování a my vás s pomocí špičkových dalekohledů provedeme noční oblohou. 
Kdy? Každé úterý, čtvrtek a pátek od 21:30 hodin.
Pozorování Slunce
Opravdu ve dne nejsou vidět žádné hvězdy? A co Slunce? To je přece naše nejbližší hvězda, navíc velmi zajímavá! Cyklická sluneč-
ní aktivita způsobuje třeba sluneční skvrny a protuberance. Oba jevy si u nás můžete bezpečně prohlédnout speciálními sluneční-
mi dalekohledy. Kdy? Každé úterý, čtvrtek a pátek od 15:00 hodin.
Astronomická pohádka
Nadšení pro vesmír začíná v dětství. Proto se věnujeme i vzdělávání dětí. Pravidelné pohádky jsou zaměřeny na témata z astrono-
mie a kosmonautiky, ale i dalších přírodovědných oborů. V květnu se můžete těšit na „Kouzelnickou pohádku“. 
Kdy můžete se svými ratolestmi přijít? Každou středu od 15:30 hodin.
Odborná přednáška
Květnové přednášky se zhostí Ing. Tomáš Přibyl. Bude mít název „Vzestup a pád kosmické spolupráce“. Zmíní historii mezinárod-
ní spolupráce na poli vesmírného průzkumu i pohled «pod pokličku» dnešní nelehké situace a možné cesty budoucího vývoje. 
Kdy? Ve čtvrtek 26. 5. od 18:00 hodin.
Astrosoboty
Nesedí vám termíny programů hvězdárny během týdne? Nevadí, jsme vám k dispozici i v soboty! 
7. 5. a 21. 5. nabízíme pozorování Slunce od 16:00 a večerní pozorování od 20:30 hodin.

Na každé pozorování se prosím předem objednávejte (9:00 - 16:00 hodin) na čísle +420 724 013 039  
nebo emailu hvezdarna@hvezdarnapv.cz

Týden astronomických pohádek
Od pondělí 11. 7. do pátku 15. 7. vždy od 15:30. 

Kromě pravidelných astronomických pohádek každou středu od 15:30 
se můžete v  červenci těšit na celý pohádkový týden. V  pondělí představí-
me „Letní pohádku“, v úterý „Vyprávění o Sluníčku“, ve středu „Jak vojenský 
bubeníček zachránil svět“, ve čtvrtek „O mlsném medvíděti“ a v pátek „Prin-
ceznu Labuť“.

Večerní pozorování
Každý čtvrtek a pátek od 

22:30.
Teplé letní noci vybízejí 

k  pohledu na noční nebe. 
Přijďte se podívat na letní 
hvězdnou oblohu protnu-
tou pásem Mléčné dráhy. 
Bude-li jasno, ukážeme 
vám i  objekty hlubokého 
vesmíru.

Pozorování Slunce
Každé úterý, čtvrtek a pátek 

od 15:00.
V  případě jasného počasí si můžete 

našimi dalekohledy prohlédnout denní 
hvězdu ve viditelném světle i  pomocí 
filtru Hα.

Astrosoboty
2. 7. a 30. 7. nabízíme pozo-

rování Slunce od 16:00 a večer-
ní pozorování od 22:30. 

Výročí měsíce
Koncem tohoto měsíce 

si připomeneme sto let od 
narození prostějovské ro-
dačky a  historičky umění 
Věry Běhalové. Její životní 
a profesní příběh je příbě-
hem statečné ženy, politic-
ké vězeňkyně, emigrantky 
a  respektované odbornice 
na památky a  architektu-
ru.

Narodila se 31. července 
1922 v  Prostějově v  rodině 
městského úředníka Bedři-
cha Běhala a  jeho manželky 
Terezie rozené Sucháčkové. 
V letech 1933–1941 studova-
la na Dívčím reálném gym-
náziu v Prostějově. Chtěla jít 
studovat dějiny umění. Tento 
svůj sen mohla však uskuteč-
nit až po válce. 

V  květnu 1945 začala 
studovat na FF UK v  Praze 
hudební vědu a  dějiny vý-
tvarného umění. Výrazně 
ji ovlivnili učitelé Antonín 
Matějček, Jan Květ, Jaromír 
Pečírka a Václav Mencl. Nej-
větší autoritou pro ni byla 
historička umění a  klasická 
archeoložka profesorka Rů-
žena Vacková, která orga-
nizovala kroužky katolické 
mládeže a  navazovala kon-
takty s kněžími Josefem Zvě-
řinou a Otou Mádrem. Věra 
Běhalová se také stala člen-
kou tohoto kroužku. 

V lednu 1949 po student-
ských prověrkách byla ze 
studií vyloučena z  důvodů 
katolického smýšlení a  bur-
žoazních názorů. Pracovala 
potom na francouzském 
velvyslanectví jako vychova-
telka dětí vicekonzula a tele-
fonistka. Růžena Vacková ji 
využila k předávání informa-
cí a korespondence diploma-
tickou cestou do Svobodné 
Evropy v  Mnichově a  Rádia 
Vatikán. 13. února 1952 byla 
Věra Běhalová zatčena Státní 
bezpečností a vzata do vazby. 
V  politickém procesu Bárta 

a  spol. konaném ve dnech 
28.–31. října 1952 byla od-
souzena za vyzvědačství 
a špionáž na sedm let odnětí 
svobody. Trest si odpykala ve 
věznicích  v Hostinném nad 
Labem, Mladé Boleslavi, Li-
berci, Želiezovcích u  Nitry 
a v Pardubicích. 

Vrátila se s  podlomeným 
zdravím 14. února 1959. 
Krátce žila v Prostějově, na-
konec se vrátila do Prahy. 
Pracovala jako výtahářka 
a dělnice v pražské Drutěvě. 
Ve druhé polovině šedesá-
tých let se mohla věnovat 

svému oboru a  pracovala 
v Galerii v Chebu a v Kraj-
ském středisku památko-
vé péče a  ochrany přírody 
v  Plzni. Zde se zabývala 
výzkumem domů navrže-
ných architektem Adolfem 
Loosem.

Zhoršená politická situace 
ji v roce 1968 přiměla k roz-
hodnutí emigrovat do Vídně. 
Na vídeňské univerzitě vy-
studovala obor dějiny umění 
a  v  roce 1974 získala dok-
torát na základě obhajoby 
práce o vile Karma architekta 
Adolfa Loose.

Publikovala v  předních 
odborných časopisech (na-
příklad Alte und moderne 
Kunst, The Journal of Glass 
Studies).  Napsala knihu 
o secesním nábytku ze sbírek 
fondů Rakouského muzea 
užitého umění – dnešního 
MAKu ve Vídni.  Byla za-
kladatelkou a  dlouholetou 
předsedkyní rakouské (ví-
deňské) pobočky americké 
Společnosti pro vědu a umě-
ní a spolupracovnicí Kultur-
ního klubu Čechů a Slováků 
v Rakousku. 

V prosinci 1990 byla plně 
rehabilitována. Do své vlasti 
se však už nevrátila. Přijíž-
děla sem jen na krátkodobé 
pobyty. V  polovině devade-
sátých let spolupracovala na 
Plečnikově výstavě konané 
na Pražském hradě a přispě-
la také do monografie Josip 
Plečnik, architekt Pražského 
hradu. 

Věra Běhalová zemřela 
6. ledna 2010 ve Vídni a  její 
ostatky jsou uloženy na 
Městském hřbitově v  Pros-
tějově. 10. ledna 2022 jí byla 
udělena Historická pečeť 
města Plzně in memoriam 
za zásluhy o probádání a zá-
chranu plzeňského souboru 
interiérů a  realizací Adolfa 
Loose. Hana Bartková, 

kronikářka města
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Na nádvoří prostějovského zámku se uskutečnil začátkem června už 6. ročník otevřeného 
turnaje v rapid šachu. Účastnili se také šachisté z partnerského polského města Šroda

Šachový turnaj na zámku
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Festival nejen zdra-
votně postižených JSME 
TU TAKÉ, který proběhl 
27.  5.  2022  na prostějov-
ském náměstí, ukázal, že 
pokud se chceme bavit, tak 
nezáleží na věku, zdravot-
ním stavu nebo na čem-
koli jiném. Bavili jsme se 
opravdu všichni a  skvěle. 
Na pódiu se vystřídalo 176 
účinkujících z  celé Mora-
vy. Diváků bylo nepočíta-

ně. Škoda, že nás rozehnal 
déšť. 

Když si prohlížím fotogra-
fie, tak nevím, komu děkovat 
dříve. Tak to vezmu pěkně 
od začátku.

Děkuji statutárnímu 
městu Prostějov, zvláště 
panu primátorovi Mgr. 
Františku Jurovi za pomoc 
a  podporu při přípravě. 
Velký dík patří i Zdravému 
městu Prostějov za pomoc 

s  technickým zajištěním 
akce. Bez pódia by nebylo 
kde vystupovat, takže 
město Plumlove, děkujeme.

 Bezvadná moderátorko 
Martino Qítko z Rádia Haná, 
těšíme se na příště. Úžasní 
dobrovolníci, kteří jste 
pomáhali celý den, bez vás 
by to nešlo, děkujeme.

A všichni účinkující, zvláště 
ti, kteří vystupovali v dešti, byli 
jste úúúúúúúúúúúúúúžasní. 

Trénujte a  za rok se na vás 
všechny moc těšíme.

Hana Vybíhalová, 
za Jsme tu také, 

z.s.

Omluva: V minulém vydání 
Prostějovských radničních listů 
byl nesprávně uveden organi-
zátor festivalu. Festival pořádal 
spolek JSME TU TAKÉ

Ohlédnutí za Festivalem nejen zdravotně 
postižených JSME TU TAKÉ

NOVÍ OBČÁNCINOVÍ OBČÁNCI
města Prostějovaměsta Prostějova

Nina Maljovaná
Karolína Smičková
Marianne Marčanová
Eliot Stejskal
Ondřej Ptáček
Denis Fric
Štěpán Lukášek
Matyáš Kučera
Tea Mikulková
František Doležel
Eliška Majer 
Hugo Vajdík
Petr Balog
Mia Langerová
Olívie Hangurbadžová

Matyáš Zedníček
Josef Ráb
Liliana Habarová
Adam Komárek
Jiří Grošek
Lucie Slavovová
Klára Študentová
Šimon Kucharčuk
Filip Kameníček 
Timea Vajdová
Sebastian Štěpánek
Sára Moštková
Erik Hangurbadžo
Meda Müllerová
Agáta Pekárková

Vítání dětí ze dne 9. 6. 2022

BlahopřejemeBlahopřejeme Seznam jubilantů, kteří 
v měsíci květnu oslavili 

svá životní jubilea 

70 let
• Josef Štafa 
• Ing. Jiří Heinisch 
• Milena Jurníčková 
• Marcela Galíčková 
• Antonín Kučera 
• Božena 
 Marciánová 
• Stanislav Vyhlídal 
• Jaromíra Hrudová 
• Antonín Bubela 
• Vladimír Bureš 
• Helena Rozkošná 
• Jana Rychnovská 
• Karel Jukl 
• Ivo Pirnos 
• Marie Gabrhelová 
• Jarmila 
 Zapletalová 
• Alena Bomberová 
• Zdeněk Šamalík 
• Magdaléna 
 Modlová 
• Mgr. Božena 
• Hovorková 
• Miroslav Janál 
• Vladimír Goroš 

75 let
• František Chudý 
• Josef Holba 
• Olga Hochmannová 
• Zdeněk Zatloukal 
• Marie Přidalová 
• Ing. Josef Vychodil 
• Rostislav Němec 
• Olga Přikrylová 
• František Strouhal 
• Marie Zbožínková 
• František Hašák 
• Ladislav Jančík 
• Ing. Břetislav Pěnčík 
• Helena Hradilová 
• Vladimír Vojáček 
• Bohumíra Baštincová 
• Radomír Vašíček 
• Marie Pupíková 
• Františka Švancarová 
• Vlastimír Haška 
• Marie Danková
• Pavel Kolařík 

80 let
• Stanislav Kylar 

• Marie Kyselá 
• Marie Mottlová 
• Mgr. Hana Kvapilová 
• Věra Štaffová 
• Marie Sedlaříková 
• Miluše Hromčíková 
• Jarmila Gmeinerová 
• Bohumil Polanka 
• Adolf Kleiner 
• Stanislav Horná 
• Jaroslav Martinek 
• Mgr. Jarmila Chytilová 
• Jana Vítková 
• Ladislav Popelka 
• Žigmund Szathmári
• Bohuslava Menšíková 
• Květoslava Mlčochová 
• František Strážnický 
• František Šustr 
• Libuše Vítková 
• Mgr. Stanislav 
 Vojáček 
• Věra Švalbová 

85 let
• Jozefa Hrubanová 
• Marie Frgálová 

• Drahoslav Pospíšil 
• Ing. Vilém Nezhyba 
• Libuše Balašová 
• Jiří Zehnal 
• Jiřina Menšíková 
• Veronika Hlochová 
• Hana Císařová 
• Helena Dokoupilová 
• Marie Matěchová 
• Eva Chytilová 
• Jindřiška 
 Knillová 

90 let
• Františka 
 Korčáková 
• Drahoslava Ftačníková 
• Zdeňka Mravcová 
• Františka Skopalová 
• Zdenka 
 Koudelková 

91 let
• Jiří Dolejší  
• Božena 
 Lechnerová 

92 let
• Miroslav Křeček 
• Irena Stříteská 
• Marie Jehlářová 
• Jaroslava Pospíšilová 
• Zdeňka Laníková 
• Květuše Červinková 

93 let
• Marie Neoralová 
• Jana Boráňová 
• Eleonora Kunertová 
• Helena Vymazalová 
• Jaroslav Přehnal 
• Milada Zapletalová 

94 let
• Markéta Thielová

95 let
• Emanuel Petrželka 
• Věra Robová 
• Dobromila 
 Petrželová 
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V  loňském roce se v  našem 
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 turistic-
kého ruchu touto formou. Na-

ším cílem je přilákat k nám do 
Prostějova návštěvníky, kteří se 
zdrží více než jeden den. Posky-
tovatelé ubytování zdarma obdr-

ží kartičky #Prostějov baví, které 
ubytovaným hostům umožní 
využívat vybrané služby zdar-
ma. Loňská nabídka atraktivit 
je rozšířena a nabídne zajímavé 
možnosti prožití volného času 
v  Prostějově,“ říká náměstkyně 
primátora Milada Sokolová.

 A o jaké aktivity 
konkrétně půjde:

Aktivity zdarma (volné vstupy):
- Aquapark Koupelky
- Koupaliště Vrahovice
-  Minigolf u akvaparku Koupel-

ky
- Kino Metro
-  Letní kino zámek nebo letní 

kino hvězdárna 
- Zábavní centrum Šmoulíkov 
- Laser Aréna Prostějov
-  Dětské dopravní centrum vč. 

jump trampolín a dětského la-
nového hřiště

- Discgolfové hřiště Hloučela 
- Botanická zahrada P. Albrechta
- Hvězdárna Prostějov

Památky zdarma:
- Prostějovská radnice interiéry/
výstup na radniční věž

- Národní dům a městské divadlo
- Muzeum a galerie v Prostějově 
včetně galerie Špalíček a Červe-
ného domku v Kostelci na Hané
- prohlídka s  průvodcem (cen-
trum města, kostel Povýšení sv. 
Kříže, Prostějov židovský)
„Pro zájemce z  řad ubytovatelů 
připravujeme osobní setkání, a to 
dne 13. 06. 2021 v 16:30 hodin 
v zasedací místnosti č. 5 v pří-
zemí hlavní budovy radnice, 
kde bychom chtěli celý koncept 
představit a připomenout, jak to 
loni probíhalo,“ dodává Marek 
Moudrý, předseda komise pro 
podporu podnikání a  cestovní-
ho ruchu, který se na přípravě 
projektu podílel. 

Podmínky pro získání 
prázdninové karty:

Na prázdninovou kartu #Prostě-
jov baví mají nárok všichni uby-
tovaní na dvě a více nocí (včetně 
dětí). Naopak na prázdninovou 
kartu #Prostějov baví nemají 
nárok dlouhodobě ubytovaní 
a ubytovaní rezidenti z Prostějo-
va.  -red-

Prostějov bude opět bavit!
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INZERCE

Vážení přátelé!
V  roce 2022 realizujeme v  Mozaice další 

projekt Pro zdravou rodinu, který zahrnuje 
pondělní dopolední kluby rodičů a  dětí, kde 
probíhá program pro děti a také rodičovské dis-
kusní skupiny s hlídáním dětí. Od září nabízíme 
v Klubu volná místa, jelikož někteří dosavadní 
účastníci se vrací do práce a děti nastupují do 
MŠ. Nemusíte se předem hlásit, prostě v  září 
přijďte a vyzkoušejte. Nemáme předplatné, platí 
se jednotlivé vstupy (rodič 50 Kč a za jedno až 
tři vlastní děti také 50 Kč).

Dále v rámci tohoto projektu pořádáme vzdě-
lávání pro rodiče a  další rodinné příslušníky 
(semináře, besedy, kurzy s odbornými lektory), 
také s hlídáním dětí. Témata se týkají především 
výchovných otázek a  rodinných vztahů. Na 
podzim připravujeme Kurz efektivního rodi-
čovství. V průběhu října až prosince proběhne 
celkem 5 lekcí s hlídáním dětí (čtvrtky 17.00 – 
19.00). Je zde omezená kapacita a bude třeba se 
přihlásit. Bližší informace najdete v  zářijovém 
vydání RL nebo na našich webových stránkách.

Projekt Pro zdravou rodinu byl podpořen 
MPSV, Olomouckým krajem a  statutárním 
městem Prostějov.

V květnu a červnu proběhla Školička - adap-
tační kurz pro děti před vstupem do mateřské 
školky. Děti si během něj hladce zvykly na od-
loučení od rodičů a na školkový režim.

Další náš projekt přináší volnočasové aktivity 
pro veřejnost, jako jsou kulinářské podvečery 
s ochutnávkou, tvořivé dílny, dětský karneval, 
oslavu MDD apod. Konají se ve čtvrtek od 17 

do 19 hod. a v  tomto roce realizujeme celkem 
dvacet těchto setkání (tedy 2x měsíčně kromě 
prázdnin). Program jsme na jaře přizpůsobi-
li aktuálnímu dění a  uspořádali jsme v  dubnu 
koncert ukrajinské skupiny Korále a  v  květnu 
kulinářský podvečer s ukrajinskou národní ku-
chyní (varenyky). Obě akce byly hojně navštíve-
ny uprchlíky i Ukrajinci, kteří zde žijí již dlouho.

Tento projekt s  názvem Integrační aktivity 
pro cizince v roce 2022 finančně podpořil Olo-
moucký kraj a statutární město Prostějov.

Začátkem března t. r. jsme přiložili nový dí-
lek do naší mozaiky aktivit pro veřejnost, a  to 
zahájením aktivit pro ukrajinské uprchlíky. 
Pořádáme Klub ukrajinských rodičů a  dětí 
(úterý 16.30–18.00) a  Klub Ukrajinců žijících 
na Prostějovsku (úterý 18.00–19.30), obojí s cí-
lem podpořit běžence, poskytnout jim přijetí, 
informace, materiální pomoc. Díky zde dlou-
hodobě usazeným Ukrajincům, kteří se zapo-
jili, se od počátku daří – byť dosud hlavně na 
dobrovolnické bázi – podpořit proces adaptace 
uprchlíků na nové podmínky a nastartovat pro-
ces integrace. Jelikož kapacity pomáhajících or-
ganizací v regionu nejsou dimenzovány na tak 
velkou potřebu, snažíme se fungovat alespoň 
jako zprostředkovatelé pomoci a co nejvíce ini-
ciovat svépomocné aktivity napříč ukrajinskou 
komunitou. 

Speciální díky patří majiteli obchodu s obuví 
Rozmarýna (Svatoplukova ul.) panu Jiřímu 
Pluskalovi, který poskytl darem cca 150 párů 
nových zdravotních bot pro děti a ženy z Ukra-
jiny. Uprchlíci jsou za tuto pomoc velmi vděční.

Mimo výše uvedené aktivity pořádáme ve 
spolupráci s olomouckým Centrem na podporu 
integrace cizinců kurzy českého jazyka pro ci-
zince, sociokulturní kurzy apod.

O  prázdninách bude provoz Mozaiky ome-
zený. V  červenci proběhnou dva ukrajinské 
Kluby rodičů a dětí (12. a 26. července v 16.30 
– 18.00) a dva Kluby Ukrajinců (12. a 26. čer-
vence v 18.00–19.30). V srpnu máme v Mozaice 
zavřeno - čerpáme dovolenou, rekapitulujeme, 
uklízíme, plánujeme a připravujeme se na další 
sezonu.

Chtěli bychom tímto poděkovat za letošní 
finanční podporu všem zmíněným donáto-
rům.

Děkujeme také účastníkům našich aktivit za 
přízeň a  přejeme krásné prožití léta ve zdraví 
a  načerpání nových sil! Těšíme se na setkání 
s vámi po prázdninách!

Adresa: Raisova 1159, Prostějov, bližší info: 
Mgr. J. Rozehnalová 776  347  021, mozaika@
zebrik-os.cz, 

FB: mozaika.multikulturni.centrum, 
www.mozaikaprostejov.cz.

Aktivity projektu Multikulturní klub rodičů 
a dětí jsou podpořeny z dotačního programu 
Rodina (MPSV), dále je podpořil Olomoucký 

kraj a statutární město Prostějov. 
Aktivity projektu Integrační aktivity pro 

cizince podpořilo statutární město Prostějov 
a Olomoucký kraj
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NECTAVSKÉ ÚDOLÍ
středa 6. července

Vycházka nejen pro seniory 
údolím říčky Nectavy. Hned 
na začátku cesty vystoupíme 
na nedávno objevené hradisko 
nad silnicí. Ráno odjezd vla-
kem v 8:02 do žel. zastávky Šu-
bířov, návrat vlakem z Nectavy 
do 13:30. Délka trasy 6 až 7 km. 

KYTIČKOVÁ VÍLA 
V BOTANICKÉ ZAHRADĚ

čtvrtek 7. až sobota 
16. července

Samoobslužná hravá stez-
ka pro všechny generace bude 
umístěna v botanické zahradě 
Petra Albrechta v  Prostějově. 
Otevírací doba: úterý až pátek 
od 8 do 18 hod., sobota od 10 
do 16 hod.

NETOPÝŘÍ VYCHÁZKA 
NA KOSÍŘ

úterý 12. července
Vycházka pro rodiny s dětmi 

na Kosíř. Aktivity pro děti bu-

dou inspirovány Rokem neto-
pýrů. Cestou uvidíme kouzelné 
skály, u poslední z nich najde-
me i čerta hlídajícího poklad. 
Ráno společný odjezd auto-
busem v  8:45 do Stařechovic 
(st. č. 1). Návrat autobusem ze 
Slatinek do 13:30. Délka trasy 
5 až 6 km.

PROSTĚJOVSKÉ PARKY
středa 13. července

Vycházka nejen pro seniory 
prostějovskými parky. S Bc. Li-
borem Marčanem si povíme 
o tom, jak takové parky vznika-
ly a vznikají. Ohlédneme se, jak 
se měnil a mění přístup člověka 
k městské zeleni a jak se to pro-
mítá do podoby měst. Popře-
mýšlíme nad tím, jaké funkce 
park člověku poskytuje, a pro-
hlédneme si zajímavé dřeviny, 
které v našich parcích rostou. 
Navštívíme Smetanovy, Kolá-
řovy a Mládkovy sady. Ráno 
sraz v 9 hod. před kinem Metro 
70. Délka trasy 4 až 5 km.

DEN NA LOUKÁCH
 PŘÍRODNÍHO 

PARKU
 KLADECKO

sobota 16. července 
Vycházka nejen pro rodiny 

s dětmi po nové naučné stezce 
přírodním parkem Kladecko. 
Pro děti budou připraveny 
hravé aktivity. Odjezd vlakem 
v 8:02 do Jesence, návrat ze žel. 
zastávky Šubířov do 13:30. Dél-
ka trasy 7 km.

ZŘÍCENINA 
HRADU 
MELICE

úterý 19. července 
Vycházka pro rodiny s dět-

mi povede částí naučné stez-
ky Melice. Vystoupíme ke 
zřícenině hradu Melice a dále 
k torzu rotundy sv. Pantaleo-
na a chrámu sv. Benedikta. 
Ráno odjezd autobusem 
v 10:00 do Pustiměře (st. č. 8). 
Návrat do Prostějova do 
14:30. Délka trasy asi 5 km.

VYCHÁZKA DO LESŮ 
NAD ČUNÍNEM

středa 20. července
Vycházka nejen pro seniory. 

Projdeme se zbytkem lesů nad 
Čunínem, zkusíme najít stu-
dánku U Oběšence, kamennou 
mohylu lásky a další zajíma-
vosti. Ráno odjezd autobusem 
v  8:20 do Suchdola (st. č. 6). 
Návrat do Prostějova vlakem 
z Čunína do 13:30. Délka trasy 
6 až 7 km.

VYCHÁZKA 
TEREZSKÝM 

ÚDOLÍM
úterý 26. července

Vycházka pro rodiny s dět-
mi doplněná hravými aktivi-
tami. Cestou uvidíme studán-
ku, amfiteátr, zříceninu hradu 
a  zámek v Náměšti na Hané. 
Ráno odjezd autobusem v 8:45 
do Laškova (st. č. 1), návrat do 
Prostějova vlakem z  Náměště 
n. H., příjezd ve 13:47. Délka 
trasy 6,5 km.

OBROVA 
NOHA

středa 27. července
Vycházka nejen pro senio-

ry z  Kobylniček do Otaslavic. 
Projdeme se údolím říčky Bro-
dečky a vystoupíme na hradiště 
Obrova noha. Ráno odjezd au-
tobusem do Kobylniček v 9:30 
(st. č. 12), návrat autobusem 
z Otaslavic do 13:30. Délka tra-
sy 4 až 5 km.

ZA ZVÍŘÁTKY 
NA HLOUČELU 

sobota 30. července 
až neděle 14. srpna 

Samoobslužná hravá stezka 
mezi ul. Kosteleckou a Tichou. 
Pro děti zde budou připraveny 
hravé otázky a úkoly.

Akce finančně podpořilo 
statutární město Prostějov 
a Ministerstvo životního 

prostředí v rámci projektu 
„Mezigenerační aktivity 

v přírodě“. 

Český svaz ochránců přírody – Ekocentrum Iris 
Husovo náměstí 67, Prostějov, www.iris.cz, iris@iris.cz, tel.: 603 730 594, 737 898 777; facebook: Ekocentrum Iris 

plánuje na červenec 2022 tyto akce:

Aktuální přehled odchycených psů najedete 
na webových stránkách útulku: http://www.vorisek.org/

V době letních
prázdnin neprobíhá 

v MC Cipísek
běžný program.

V červenci se konají letní 
týdenní programy

- Pohádkové týdny 
s Cipískem pro rodiče 

a děti 
(červencové programy 

jsou obsazeny).

Zápis na nový školní rok probíhá on-line od června.
V případě dotazů a zájmu o programy 

(i ty, které jsou obsazeny) nás mohou zájemci 
kontaktovat v době letních prázdnin e-mailem.

MC Cipísek nabízí denně programy pro rodiče a děti 
od 3 měsíců do tří let, dramaticko-výtvarný kroužek 

pro předškoláky, besedy a semináře pro rodiče 
a další jednorázové akce. 

On-line skupina MC Cipísek
facebooková skupina Rodičovské inspirace MC Cipísek. 

Přejeme všem dětem i dospělým krásné prázdniny 
a spoustu radostných zážitků. 

Aktuální a bližší informace a rezervace najdete na:

www.mcprostejov.cz
www.facebook.com/cipisekprostejov

e-mail:  mcprostejov@centrum.cz

MC Cipísek
červenec 2022 

Přehled odchycených 
psů v Prostějově, které 

je možné si osvojit
Voříšek - útulek pro psy, Samota 133, 798 58 Čechy pod Kosířem

Telefon:  606 855 797, e-mail: utulekvorisek@seznam.cz

Evid. č. 1806/22 (Tom) 
– pes kříženec, nalezen dne 
31. 5. 2022, 

místo nálezu: ul. Lidická

Evid. č. 1807/22 (Jerry) – 
fena křížence, nalezena dne 
31. 5. 2022, 

místo nálezu: ul. Lidická

Evid. č. 1812/22 (Terezka) 
– fena křížence, nalezena dne 
4. 6. 2022, 

místo nálezu: ul. Určická
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Informace z města

Domluvte si
schůzku

774 421 818
WWW.VNB-REALITY.CZ

PRODÁM
VAŠI

NEMOVITOST
Ing. Marie Vymazalová, 

váš realitní makléř
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INZERCE

za poskytnutou dotaci 
a  podporu seniorských ak-
tivit. Dotace nám umožňu-
je pronajmout si prostory 
nejen pro společná setkání, 
ale i  pořádání besed, před-

nášek,  kulturních akcí a  zá-
roveň financovat některé ná-
klady na dopravu. Vážíme si 
vaší přízně a děkujeme.

 Božena Sekaninová
 předsedkyně

Dne 26. 5. 2022 bylo v do-
mově s  chráněným bydle-
ním na Daliborce živo. Děti 
z mateřské školky Partyzánská 
navštívily obyvatele tohoto 
úžasného zařízení. Přišly za-
zpívat, zarecitovat a  dokonce 
i  zatančit těm, kteří zde našli 
druhý domov. Iniciátorem 
tohoto milého setkání byla 
nezisková organizace Mezi 
námi o.p.s., která v Prostějově 
podporuje mezigenerační se-
tkávání. Děti z  MŠ Partyzán-
ská sem do domova chodily již 
dříve, ale covidová pandemie 
podobné společné aktivity na 
dva roky znemožnila. O  to 
srdečnější bylo setkání po ta-
kové přestávce. Vystoupení 
dětí se setkalo s velkými ova-
cemi. Radost udělaly i obrázky 
a výrobky, které děti na závěr 
rozdaly nadšeným a  milým 
divákům. Poděkování patří 
i  paním učitelkám Dostálové 
a  Frňkové, které s  dětmi celé 
pásmo secvičily. A  děkujeme 
rovněž zaměstnancům na 
Daliborce, kteří dětem připra-
vili sladké překvapení. Opět se 

potvrzuje heslo naší organiza-
ce Mezi námi o.p.s.: „Když se 
potkávají generace, dějí se 
zázraky!“ 

 PhDr. Maria Řičánková
koordinátorka 

Mezi námi o.p.s., 
program „Povídej“

Senioři Prostějova z. s. 
děkují statutárnímu 

městu Prostějov 

Děti a senioři se opět setkávají
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Prázdninové přání

Milí spoluobčané,
právě skončilo předpo-

slední jednání našeho vole-
ného zastupitelstva v  roce 
2018 a poslední před letními 
prázdninami. Přestože jsme 
měli na programu jednání 
přes 50 bodů, jednání se neslo 
již v letním, „odpočinkovém“ 
režimu, nepadala silná slova 
ani ostré výpady zleva či zpra-
va. Škoda, že takových jedná-
ní v  tomto volebním období 
nebylo více. Důležitým bo-
dem bylo schválení závěreč-
ného účtu a závěrečné účetní 
závěrky za rok 2021. Jsem 
rád, že hospodaření města 
skončilo přebytkem přes 19,7 
mil. Kč, byť byla na rok 2021 

plánována ztráta 248 mil. Kč. 
Snad jen škoda, že se poda-
řilo ve stavebních investicích 
realizovat pouze cca 85 % 
akcí, což také „přispělo“ ke 
kladnému výsledku. Vzhle-
dem ke známým covidovým 
problémům, zvyšování cen 
energií apod. hodnotím tento 
výsledek hospodaření klad-
ně. Schválili jsme i  udělení 
Cen města PV za rok 2021. 
Jsem rád, že bude mezi pěti 
oceněnými i  námi navržená 
a  na naší kandidátce uvede-
ná paní doktorka Vlastimila 
Minaříková, bývalá primářka 
dětského oddělení za celoži-
votní osobní přístup a oběta-
vost ve vztahu k  pacientům. 

Kromě pravidelných bodů, 
jako jsou dotace, příspěvky 
na sociální či stavební čin-
nost, jsme se paradoxně nej-
více zdrželi u  „banálního“ 
bodu názvu ulice v  blízkosti 
rybníka. I  když Komise pro 
názvosloví ulic navrhla jméno 
nové ulice Rozvojová, padala 
jména jako Skautská – dle 
mého názoru velmi výstižné 
pojmenování, ale také pro 
odlehčení jednání i  Blumen-

steinová či Tomášova, protože 
v  blízkosti ulice bydlí kolega 
Blumenstein. To jen pro do-
kreslení pohodového jednání. 
Vzhledem k blížícím se záři-
jovým volbám dopilováváme 
volební kandidátky, chystáme 
volební programy, ale přesto 
už se vidíme jako vy o prázd-
ninách u  moře, na táborech, 
v  lesích u  nás nebo v  zahra-
ničí či jinde. A  proto i  my, 
vážení spoluobčané, vám 

spolu se Zuzkou Bartošovou 
přejeme mnoho slunečných 
dnů, načerpejte v  kruhu 
rodiny či přátel mnoho sil, 
prostě „dobijte si baterky“ 
a  připravte se na volební 
klání, při kterém nechceme 
stát stranou, ani my - lidovci. 
Hezké prázdniny vám přejí 
Zuzka a Petr.

 Ing. Petr Kousal, 
předseda Klubu 

KDU-ČSL

ilustrační foto

Vážení příznivci našeho spolku,
léto je zde a  my si vám do-

volujeme nabídnout možnost 
zúčastnit se výletů, které letos 
pořádáme. 

Informace o  výletech získá-
te na adrese spolu LIPKA, Tetín 
1506/1, Prostějov nebo na telefonu 
582 360 295.

CELODENNÍ VÝLET 
12. ČERVENCE 2022

JESKYNĚ NA POMEZÍ, 
LÁZNĚ JESENÍK

Zveme vás na celodenní výlet 
do Jeseníků. Nejdříve navštívíme 
jeskyni Na Pomezí, pak půjdeme 
pěšky do lázní Jeseník. Cesta je asi 
4,5 km dlouhá. 

V  lázních Jeseník si zajdeme na 
oběd a  budeme relaxovat v  míst-
ním balneoparku.

Cena za dopravu na výlet je sta-
novena na 450Kč/osoba. Vstupné 
se bude řešit až na místě.

Odjezd na výlet je ze  zastávky 
„U  Posledního Haléře“ na Brněn-
ské ulici v  Prostějově vždy v  8:30 
hod. a návrat na stejné místo. Při-
hlásit na výlet se můžete osobně 
v Lipce, na ulici Tetín 1506/1, Pros-
tějov nebo tel. 582 360 295.

Přihlaste se nejpozději do 
8. 7. 2022. K přihlášce je zapotře-
bí zaplatit 50 % ceny dopravy jako 
zálohu. 

CELODENNÍ VÝLET 
30. SRPNA 2022

HRAD PERNŠTEJN, 
ARBORETUM 

ŠMELCOVNA BOSKOVICE
Zveme vás na celodenní výlet. 

Nejdříve se podíváme na hrad 
Pernštejn, po prohlídce si zajde-
me na oběd a  pak pojedeme do 
Boskovic. Tam navštívíme Arbo-
retum Šmelcovna, které zahrnuje 
okrasnou část, ovocnou část, malý 
zookoutek a zahradnické centrum.

Cena za dopravu na výlet je sta-
novena na 450 Kč/osoba. Vstupné 
se bude řešit až na místě.

Odjezd na výlet je ze  zastávky 
„U Posledního haléře“ na Brněnské 
ulici v Prostějově vždy v 8:30 hod. 
a  návrat na stejné místo. Přihlásit 
na výlet se můžete osobně v  Lip-
ce, na ulici Tetín 1506/1, Prostějov 
nebo tel. 582 360 295.  

Přihlásit se můžete od 15. 8. do 
24. 8. 2022. K přihlášce je zapotře-
bí zaplatit 50 % ceny dopravy jako 
zálohu. 

Zdravím všechny zájemce o jed-
nodenní výlety za poznáním a  zá-
bavou. V  červenci se můžete těšit 
na následující akce:

CELODENNÍ KOUPÁNÍ TER-
MÁLY VELKÉ LOSINY – doprava 
vlakem. Termín: pátek 1. 7.

LUHAČOVICE – Se zájemci se 
projdeme po centru lázní a povíme si 
něco o minerálních pramenech a his-
torických budovách. Po společném 
obědě už bude následovat individuál-
ní program. Jedeme ve čtvrtek 7. 7.

LEVANDULOVÁ FARMA 
A  PLAVBA NOVÉ MLÝNY – Pro 
velký zájem opakujeme červnový 
výlet. Navštívíme levandulovou far-
mu ve Starovičkách, zastavíme se ve 
Velkých Pavlovicích na oběd (a  na 
vínko) a odpoledne se v Mušově po-
díváme do expozice Brána do Říše 
římské. No a  na závěr si z  paluby 
vyhlídkové lodi prohlédneme okolí 
horní nádrže Nové Mlýny.

HODONÍN – LÁZNĚ A  PLAV-
BA LODÍ – Podíváme se do lázeň-
ského městečka a projedeme se lodí 
po další části Baťova kanálu.

JINDŘICHŮV HRADEC – Ma-
lebné centrum města si projdeme 
s  průvodcem a  odpoledne si podle 
zájmu prohlédneme hrad se zám-
kem, navštívíme Muzeum Jindřicho-
hradecka v areálu kláštera minoritů 
nebo Dům gobelínů.

OSTRAVA – VYHLÍDKOVÁ 
VĚŽ NOVÉ RADNICE A  ZOO – 
Nejdříve si z výšky prohlédneme celé 
město a  jeho okolí a potom zamíří-
me do zoo. Že je zoologická zahra-
da oblíbená i za hranicemi, poznáte 
podle toho, jak často v areálu uslyšíte 
polštinu.

KŘTINY – ARBORETUM 
A  POUTNÍ KOSTEL + ZÁMEK 
RAČICE U VYŠKOVA - 

Pokud vás zajímá konkrétní výlet, 
aktuální informace získáte na webu 
www.filemon-baucis.cz nebo na pro-
dejně – za výlohou (nám. T. G. Ma-
saryka 18 – Nový dům) a na letáčcích 
(v prodejně). Telefon na prodejnu je 
722 464 228.

Akce jsou pořádány s podporou 
Zdravého města Prostějov.

TĚŠÍME SE NA VÁS!
Jana Šmudlová

VÝLETY PRO SENIORY 
V ČERVENCI 2022

Akademie seniorů
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INZERCE

Město Prostějov si nechalo 
zadat studii, aby zjistilo, jak jsou 
jednotlivé linky městské hro-
madné dopravy vytíženy. Chystá 
se ji totiž „optimalizovat“ a ušet-
řit přitom peníze v rozpočtu. Po-
kud by výsledkem mělo být, aby 
spoje více navazovaly na dálkové 
spoje, mohli bychom tomu zatles-
kat. Ale pokud má být výsledkem 
i ušetření peněz, tak to lze udělat 
pouze jedním jediným způsobem 
– snížením počtu spojů.

Prostějov se tak vymyká ce-
losvětovým trendům a  namísto 
toho, aby se snažil navýšit kapacitu 
MHD, bude ji omezovat. Osobně 
si myslím, že by se město mělo 
vydat naopak opačným směrem. 

Pokud by více lidí využívalo 
MHD, vyřešil by se tím problém 
s  přeplněnými ulicemi ve špičce, 
doprava v  celém městě by byla 
rychlejší a  plynulejší, ubyly by 
potíže s  parkováním v  centru 
a především by se tím vyřešil dlou-
hodobý prostějovský problém se 
znečištěným ovzduším. Netřeba 
připomínat, že zvláště v  zimě je 
mj. i kvůli dopravě nedýchatelno, 

což se projevuje na zhoršeném 
zdravotním stavu obyvatel. Všem 
těmto problémům by se dalo pře-
dejít, pokud by lidé jezdili po měs-
tě autobusy. 

Jenže pokud jedou spoje třeba 
jednou za hodinu, tak lidé nebu-
dou brát MHD jako alternativu 
k osobnímu autu. Nebudou zby-
tečně čekat třeba tři čtvrtě hodiny 
na autobus. Aby se veřejná dopra-
va stala skutečnou alternativou 
k  osobním automobilům, musí 
být levná, rychlá, pohodlná, musí 
pokrývat celé město, ale přede-
vším musí mít časté spoje. 

Uvědomuji si, že Prostějov má 
omezený rozpočet, a pokud by si 
podporu městské hromadné do-
pravy vzalo jako prioritu, muselo 
by ušetřit jinde. Pokud vládnoucí 
koalice tápe, kde na to vzít, dám 
jim tip: Přestaňte živit oligarchu 
Černoška, přestaňte podporovat 
nenasytný sportovní byznys a pře-
staňte platit za fiktivní marketingo-
vé smlouvy a budete se sami divit, 
jak obrovskou částku ušetříte!

Mgr. Martin Hájek, Ph.D., 
Strana zelených / Na rovinu!

 „Zvýšené náklady na ener-
gii teď pociťujeme všichni 
a město není výjimkou, proto 
by vedení města mělo s touto 
situací počítat a zařadit reali-
zaci co největšího počtu foto-
voltaických elektráren a  dal-
ších energetických úsporných 
opatření již do rozpočtu 
města na rok 2023 a nejen to. 
Nové stavby v  Prostějově by 
měly být navrženy tak, aby se 
s obnovitelnými zdroji počítalo 
dopředu. Čas jsou totiž peníze 
a  u  takovéto investice to platí 
dvojnásob, jelikož se můžou 
budoucí každoroční úspory 
z  nákladů na energie reinves-
tovat do dalších projektů,“ říká 
předseda prostějovských Pirátů 
Ondřej Moskal.

Pirátský zastupitel Petr 
Lysek se tázal vedení města, 
zda má město zpracovánu 
koncepci na realizaci fotovol-
taických panelů a  případné 
vytipované objekty. Odpověď 
byla následující: „Energetická 

manažerka Magistrátu města 
Prostějov ve spolupráci s odd. 
rozvoje pracují v rámci tvorby 
Nového strategického plánu 
a  s  tím související priorizací 
přípravy projektů město Pro-
stějov s  následujícím sezna-
mem objektů pro případnou 
instalaci fotovoltaické elektrár-
ny: DDM Vápenice – akce byla 
zařazena do návrhu rozpočtu 
pro rok 2021, ta ovšem nebyla 
schválena, ačkoliv je stavba po 
všech stránkách vhodná pro 
realizaci FVE.“

Úryvek nového operačního 
programu Životní prostředí 
2021–2027 je jasným důka-
zem toho, že město bude mít 
možnost čerpat značné pro-
středky na realizaci projektů 
FVE: „Hlavní cílovou skupi-
nou jsou veřejné subjekty. Jed-
ná se převážně o  obce, kraje 
a  jejich organizace, jako jsou 
např. školy, kulturní a sportov-
ní zařízení, dále pak o vysoké 
školy, veřejné výzkumné in-

stituce, obchodní společnosti 
vlastněné ze 100 % veřejným 
subjektem, státní podniky, or-
ganizační složky státu apod.“

Město musí využít jakéko-
liv možnosti, jak dlouhodobě 
snižovat energetickou spotře-
bu, a  tak snížit mandatorní 
výdaje, které se místo spotřeby 
alokují na investice. V  praxi 
by to znamenalo vytipování 
vhodných objektů a za použi-
tí FVE, tepelného čerpadla či 
jiných technologií snížit spo-
třebu objektu. V  méně frek-
ventovaných ulicích se může 
použít solární pouliční osvět-
lení, které funguje například 
ve Smržicích. Všechny tyto 
technologie městu pomůžou 
měsíčně ušetřit statisíce. Proč 
tedy příležitost nevyužít zrov-
na, když se návratnost investi-
ce zvyšuje tím, jak ceny energií 
rostou? Není na co čekat!

Ing. Petr Lysek, 
Petr Kapounek 

(Zastupitelský klub Piráti)

Je městská hromadná doprava 
v Prostějově optimální?

Město musí reagovat na ceny energií. Fotovoltaika 
na střechách městských budov a úsporné 

technologie musí být v Prostějově prioritou
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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
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INZERCE

Vážení čtenáři, v  Prostě-
jovských radničních listech  
dostávají prostor (a  je to 
správné) názory, resp. infor-
mace z  různých politických 
(ale i náboženských) uskupe-
ní, která větší či menší měrou 
ovlivňují dění nebo vyjad-
řují pohled na dění v našem 
městě. Není tedy od věci 
prezentovat vám, čtenářům, 
pár víceméně nesourodých 
informací a myšlenek i z levé 
části politického spektra. 

Prostějovští zastupitelé za 
KSČM se po celou dobu trvá-
ní stávajícího samosprávního 
modelu řízení obcí podílejí na 
správě věcí veřejných, nebo 
chcete-li, svým hlasem pomá-
hali a pomáhají, s více či men-
ším úspěchem, utvářet cha-
rakter svého města. Činili tak 
a činí v dobré víře a s jediným 
cílem: zajistit občanům města 
příznivé podmínky pro klid-
ný a spokojený život na úrov-
ni současné doby.  Hodnotit 
úspěšnost našeho počínání 
mi nepřísluší, ale neskromně 

dodávám, že náš příspěvek 
byl prokazatelně většinově 
pozitivní a  přínosný. KSČM, 
jako zástupkyně autentické 
levice, v posledních krajských 
a parlamentních volbách ne-
uspěla. V  roce 100. výročí 
vzniku se k ní (vlastně k celé 
levici) voliči de facto otočili 
zády a dali přednost slepenci 
politických stran a hnutí úče-
lově stmelených fenoménem 
„antibabiš“. Že jde o  subjek-
ty hájící a  prosazující zájmy 
mezinárodního kapitálu, je 
patrné zejména z kroků, kte-
ré za dobu svého krátkého 
vládního angažmá realizovali 
a realizovat hodlají. Občan je 
v  roli statisty, krčící se v  po-
zadí nasvětlené scény, dobře 
viditelné mediálními eska-
motéry. Ale to není tématem 
těchto řádků. Na komunální 
úrovni není toto směřování 
společnosti až tak viditelné, 
přeci jen se zde realizují kon-
krétní, víceméně konsensuál-
ně dohodnuté záležitosti. Je tu 
však jeden problém nebo spí-

še příčinná souvislost. Volbou 
subjektů komunální politiky 
je vytvářena reálná základna 
pro získání volebního úspě-
chu (moci) ve volbách na 
republikové úrovni. A  právě 
tam je realizována politika, 
jejíž důsledky se bytostně do-
týkají celé společnosti. Volby 
jsou vyjádřením aktuálních 
preferencí volitelů. Do jaké 
míry racionální, či iracionál-
ní, nehodlám pitvat – dostal 
bych se do roviny spekulací. 
Fakt výsledku je však nutné 
vzít na vědomí. Nic víc, nic 
míň. Kdo by ovšem mohl 
(měl) svoji volbu vyhodnotit 
ve smyslu vyhovuje/nevyho-
vuje mým zájmům, je volič. 
Už proto, že dalším případ-
ným krokem může být bu-
doucí korekce v preferencích. 
Ale chápu, že z  mé strany 
jde spíše o přání, které je ot-
cem myšlenky... KSČM svoje 
poslední ne úspěchy vzala 
jako vážné varování. Nezbý-
vá jiné cesty, než se pokusit 
o  reparát. Jak? Těžká otázka. 

Vycházím z  toho, že suve-
rénem je občan. Možná, že 
současná společenská situace 
přispěje k  pochopení toho, 
jakou skutečnou váhu mají 
účelové politické proklamace 
v  konfrontaci s  každodenní 
realitou. Jinak řečeno, zda 
med nám namazaný kolem 
úst před volbami po jejich 
skončení nezhořkl. Tedy asi 
jak komu. Mezi občanem ne-
privilegovaným a  občanem 
v tak říkajíc postavení sociál-
ně nadstandardním (abych 
někoho nedej Bože neurazil) 
asi nějaký rozdíl bude.  V půli 
května proběhl v Brně něko-
likráte odložený (kvůli covi-
du) XI. sjezd strany. Nastínil 
program a  myšlenky, které 
nabízejí občanům rozumná, 
racionální politická východis-
ka k řešení celospolečenských 
problémů spojených se sou-
časnou situací, ale i  směrem 
k  budoucnosti. Východiska, 
která do středu staví zájem 
občana v  symbióze s  rozvo-
jem celé společnosti. Tedy 

řečeno obecně. Konkrétnosti 
lze lehce najít v  mediálním 
prostoru. Ovšem za předpo-
kladu, že se dokážete zbavit 
možné (vsugerované) před-
pojatosti - což v dnešní době 
není až tak snadné. Důležité 
je, že kormidlo pro směrování 
strany bylo opětovně svěřeno 
stávající europoslankyni ing. 
Kateřině Konečné (KK). Mla-
dé, v  politice zkušené ženě, 
křehké fyzicky, ale pevné ve 
svých názorech a nekompro-
misních postojích. Obklopila 
se mladými schopnými lidmi. 
Pokusí se občany přesvědčit, 
že KSČM je smysluplnou 
alternativou, přinejmenším 
korigující silou ke stávajícímu 
společenskému směřování. 
A  že KSČM do současného 
politického spektra z  mnoha 
důvodů patří. Nejen kvůli 
tradici, ale zejména kvůli pro-
sazování bytostných zájmů 
nás, řadových občanů této re-
publiky. Prostějov nevyjímaje. 
 Jaroslav Šlambor, 

 zastupitel za KSČM

KSČM na pomyslném rozcestí

Při procházce u  Hloučely 
v lokalitě Močidýlek jsem na-
šel „bezdomovecké doupě“ 
a  záplavu odpadků po oko-
lí. Jsem v šoku. Že by o tom 
městská policie nevěděla? 
Kdo s tím bude co dělat? Ne-
věřím řečem, které jsem slyšel 
na včerejším zastupitelstvu, 
že se s těmito lidmi nedá do-

mluvit, nic dělat a že když jim 
něco nabídnete, nepřijmou to. 
Pracovat prý nemusí, nesmí-
me je do ničeho nutit a peníze 
nemají. Dozvěděl jsem se, že 
prý také vzniká pracovní sku-
pina, která se těmto lidem má 
věnovat. 

Už před 4 lety jsem mluvil 
o  lidech, co nadměrně a  na 

veřejnosti konzumují alkohol 
a poté se tyto opilé osoby „po-
valují“ u  městského rybníka, 
takže si člověk rozmyslí, zda si 
vůbec sedne na lavičku, když 
si představí, v  jakém stavu 
tam kdo seděl před ním. Tak-
že když se jdu s dětmi podívat 
na labutě, musím dětem vy-
světlovat, co je to za lidi. Běžte 

se podívat na ten zanedbaný 
stadion za místním nádražím, 
možná se budete divit, jaký 
klid a pohodu tam mají. 

Nerozumím tomu, proč to 
město neřeší. Přitom když jede 
člověk na kole parkem, často 
dostane pokutu od městské 
policie, takže městská policie 
do parku evidentně chodí. 

Přijde vám to fér? O tom přece 
není demokracie. Možná by 
prvním krokem mohla být te-
rénní sociální služba a efektiv-
ní spolupráce s městskou po-
licií. Proč? Každý z nás může 
padnout do potíží a má přece 
mít stejnou šanci se z nich do-
stat.  Tomáš Peka, 

 STAN / Na rovinu!

Dozvuky ze včerejšího jednání zastupitelstva města 
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Prázdninové akce na zámku 
Čechy pod Kosířem:

2. července Dětské odpoledne
  Zahájení prázdnin s maňáskovým divadlem představujícím místní 

historii,  lukostřelbou a dílničkami.
5. - 6. července  Hrané kostýmované prohlídky zámku plné humoru pro celou rodinu
 Tradiční kostýmované prohlídky inspirované životem hraběcí rodiny.
23. - 24. července Josefkol
  Tradiční víkendová akce ve spolupráci s Muzeem kočárů z Čech pod 

Kosířem určená pro milovníky historie, koní a historických spřežení.
14. srpna Veteránská rallye „Z lázní do lázní“
 XVII. Ročník rallye veteránů
20. srpna Open-air zámecký ples
  Netradiční open-air zámecký ples využívající unikátní kulisy restau-

rované oranžérie.
27. srpna Dětské odpoledne
  Ukončení prázdnin s maňáskovým divadlem představujícím místní 

historii, lukostřelbou a dílničkami.
Bližší informace k akcím na www.zamekcechy.cz nebo na Facebooku.
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INZERCE

Co se děje v Prostějově

Máme necelé tři měsíce do komu-
nálních voleb, které určí, kdo bude 
vládnout na radnici příští čtyři roky. 
Vzpomínáte, jak jsme začínali? Jeden 
z  prvních návrhů SPD byl na svoz 
tříděného odpadu dvakrát týdně. Sou-
časně byl prvním z mnoha, který nám 
byl schválen. Protože žijeme v kruhu, 
v  těchto dnech jsme se zabývali řeše-
ním odpadů pro blízkou budoucnost. 
I když nakonec bylo rozhodnutí o tom, 
jak budeme zpracovávat odpady, 
odloženo až na nové zastupitelstvo, 
dovolím si krátké shrnutí. Prostějov 
stojí na rozcestí. A sice, zda vstoupí do 
vznikající Servisní společnosti odpady 
Olomouckého kraje a.s. a bude vznik 
tohoto procesu financovat, nebo toto 
nechá na FCC Prostějov s.r.o., kde 
máme také podíl. Protože očekávám 
v těchto dnech plamenná slova na jed-
nu či druhou stranu, mohu prohlásit, 
že jak z  ekonomických důvodů, tak 
energetických, kdy FCC chce jeden 
z  výsledných produktů zpracování 
odpadů, konkrétně TAP (tuhé alter-
nativní palivo), využívat v  kotelně či 
kotelnách v  Prostějově, s  čímž první 
alternativa nepočítá, přikláníme se 
v SPD k této variantě. Sami vidíte, co 
se dnes s energiemi děje, a toto může 
být jedna z malých cestiček, jak ušetřit.

Nastává léto a jedním z tradičních 
problémů bývá bezpečnost nebo 

řekněme komfort života na prostě-
jovském náměstí a v  jeho nejbližším 
okolí. Aktuálně zprostředkováváme 
možnost umístění kamery městské-
ho dohledového kamerového systé-
mu na soukromém objektu na ná-
městí Edmunda Husserla. Problém 
je v  tom, že tam žádný dům města 
není a  ta kamera ze Zlaté brány tam 
vidí špatně. Máme již souhlas od 
několika soukromých majitelů, pro 
které je bezpečnost v této lokalitě také 
prioritou. Tak to snad dobře dopadne. 
Současně budeme apelovat na častější 
dozor strážníků městské policie. Zde 
jim musím vyjádřit poděkovaní, 
protože se opravdu snaží a operativně 
reagují na podněty. Jako sportovec 
mohu říct, že pohled na strážníka na 
kole mi dělá velkou radost a jim dává 
velkou mobilitu.

Další kauza. Možná jste slyšeli, že 
společnost Vodovody a kanalizace a.s. 
odkoupila vlastní akcie, které zničila 
a tím se dopustila něčeho podivného. 
V  kontextu toho, že někteří zastupi-
telé trochu nerozumí rozdílu mezi 
nominální a  tržní hodnotou akcie, 
to podivně vypadalo. Takže jen upo-
zorním, že tento proces je standardní 
a  laicky řečeno se tím navyšuje hod-
nota zbývajících akcií a zvětšuje podíl 
zbývajících akcionářů. Žádný majetek 
se neztrácí. Pokud by vás zajímaly po-
drobnosti, napište mi.   

Protože k létu patří sport, tak i když 
někteří nepřející sestřelili v participa-
tivním rozpočtu tu mnohokrát pro-
píranou hrazdu na koupališti ve Vra-
hovicích, kde něco takového opravdu 
chybí, mám jiné dobré zprávy. Na váš 
popud, kdy jsem s  vámi diskutoval 
na facebooku, byla znovu postave-
na workoutová konstrukce na ulici 
Vícovská, a  další workout, tentokrát 
z  participativního rozpočtu, se bude 
stavět na náměstí Spojenců. Určitě se 
na některém uvidíme. 

Jak jsem již zmínil v úvodu, po ná-
vratu z dovolené, na konci září, půjdete 

k  volebním urnám. Dostanete jeden 
obrovský lístek plný jmen kandidá-
tů z Prostějova, kde si troufnu říct, že 
naprostou většinu neznáte. Mnoho 
z  vás křížkuje osobnosti napříč stra-
nami, někdo přidělí z výše uvedených 
důvodů jen pár křížků a zbytek hlasů 
nechá propadnout. My bychom byli 
rádi, kdybyste dali křížek celé SPD 
a  třeba pak i  podpořili někoho z  ji-
ných kandidátek. Tím vám žádné hlasy 

nepropadnou a  jako lídr kandidátky 
SPD vám mohu slíbit, že i nadále vás 
budeme zastupovat na radnici tak, aby 
Prostějov zůstal bezpečným a  pro-
sperujícím městem. Kandidátku jsme 
stavěli opravdu pečlivě, tak vás snad 
osloví. Nyní si již běžte užívat letní dny 
a  všem přeji klidnou dovolenou, při 
které si odpočinete a naberete síly na 
náročný podzim.  Pavel Dopita 
 lídr kandidátky SPD

INZERCE

ilustrační foto: workoutové hřiště

22
06

24
31

12
9

22
06

27
31

13
8

Statutární město Prostějov 37

Prostějovské radniční listy  WWW.PROSTEJOV.EU



Názory, komentáře, informace

INZERCE

I  takové perly mohli za-
slechnout účastníci před-
nášky Jak se žilo na Hané, 
kterou pořádalo hnutí Na 
rovinu! 8. června v  prostě-
jovském Národním domě. 

Ředitel Národního ústavu 
lidové kultury PhDr. Mar-
tin Šimša nás svým pouta-
vým a  vtipným vyprávěním 
o  běžném životě, zvycích 
a víře přenesl do dob dávno 
i nedávno minulých. Do dob, 
které mnozí přítomní znali 
z vyprávění rodičů a prarodi-
čů. V zaplněném přednáško-
vém sále jsme si připomněli, 
proč byli lidé na Hané vždy 
nábožensky založeni, jak se 
bavili a oblékali. Mohli jsme 
se tak alespoň na chvíli v my-
šlenkách dotknout našich 
kořenů. 

Velké díky patří nejen 
přednášejícímu, ale také 
partnerům akce - členům 

Klasu z  Kralic na Hané za 
představení hanáckého kroje 
a jeho zvláštností a drobným 

řemeslníkům sdružených 
v  Hanácké ambasádě, kteří 
na akci prezentovali své ob-

divuhodné výrobky. Poděko-
vání patří také moderátorce 
večera PhDr. Andree Hanáč-

kové a  v  neposlední řadě 
i dámám, které napekly do-
mácí vdolky, a vůbec všem, 
kteří svými dotazy a vzpo-
mínkami přispěli k příjem-
né atmosféře. 

A my doufáme, že i když 
bylo veřejné vystoupení 
pro PhDr. Martina Šimšu 
podle jeho slov světovou 
premiérou, že si ve svém 
programu udělá opět čas na 
cestu do Prostějova na další 
setkání plné úsměvů.

Pro ty, kteří se akce ne-
měli možnost zúčastnit, je 
připraven záznam na face-
booku @prostejovnarovinu 
a http://www.prostejovna-
rovinu.cz/. Nenechte si ujít 
závěrečné „Či só hode“ 
v podání zakladatele Ha-
nácké ambasády a výrobce 
hraček, pana Sýkory.

  Petr Ošťádal, 
 Na rovinu!

Religiozita Hanáka klesá se vzrůstající 
cukernatostí jeho řepy 

 (Stan, TOP 09, Zelení)
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NABÍZÍME 
KOMPLEXNÍ
SPRÁVU
NEMOVITOSTÍ 

Naše 
služby:
•   Ekonomické
•   Právní
•   Provozně – technické
•   Organizační

Získejte více informací:
tel.: 775 64 56 80

www.promenybydleni.eu
Svatoplukova 21, Prostějov, 796 01

Posláním společnosti Proměny bydlení je 
poskytnout vlastníkům bytových domů 
komplexní služby a zbavit je tak všední 
problematiky správy a provozu domů.

Proměny bydlení s.r.o. je člen skupiny Švamberk - www.svamberk.com

Naším společným cílem je Vaše spokojenost.
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www.balimejidlo.eu
hr@dgpack.eu

+420 728 415 195

Moderní polygra cký závod, 
ve kterém chcete pracovat!

● výroba kapsiček 
a  exibilních obalů

● tiskové technologie

Kdy: každé úterý
ve 14.30

Kde: Průmyslová 
zóna B
Háj 390
Kralice na Hané

Rezervace není nutná

PROHLÍDKY
PRO ZÁJEMCE O PRÁCI



Operátor výroby 
pružin, svařovaných trubek a stabilizátorů

 

 

Co potřebujete k tomu, abyste uspěl/a?

*obsluha a seřizování strojů a linky

Čím se budete zabývat:
 
 

*manipulace s materiálem

*zodpovědnost za kvalitu, kontrola kusů pomocí měřidel

*zkušenosti s prací ve výrobě výhodou

*dobrý zdravotní stav

*flexibilita a ochota pracovat v nepřetržitém provozu

*manuální zručnost, technické zaměření výhodou

www.pracemubea.cz
tel.: 703 180 895

nástupní mzda 

až 35 000Kč
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