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Stadiony zaplnily mladé sportovní naděje Stadiony zaplnily mladé sportovní naděje 
– to byla Olympiáda dětí a mládeže– to byla Olympiáda dětí a mládeže Foto: Archiv MMPv

Mlžítka na náměstí T. G. Masaryka  
již slouží

SWAP jako druhá šance pro 
nepotřebné věci 

Nultý ročník Memoriálu 
ppor. Pavla Mauera v Hamrech
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Prostějov, ul. Dr. Horáka. Prodej bytu 3+1 v osobním 
vlastnictví, plocha 75 m2, zv. přízemí, lodžie. Měsíční ná-
klady: 5.648 Kč + inkaso cca 1.500 Kč. PENB – C. 
 Cena: 3.990.000 Kč

Držovice, okr. Prostějov. Prodej pozemku velikosti 
1.050 m2 o rozměrech 26 x 40 m. Připraveno napojení na 
obecní vodu a kanalizaci, el. lze připojit, plyn není.  
 Cena: 4.725.000 Kč

Prostějov, ul. J. Zrzavého. Prodej bytu 3+1 v osobním 
vlastnictví, 5. patro, plocha 74 m2, šatna, lodžie. Měsíční 
náklady: 4.200 Kč + inkaso (cca 1.500 Kč). PENB – C. 
 Cena: 3.399.000 Kč

Prostějov, ul. J. Lady. Prodej novostavby bytu 4+kk 
(97 m2) v OV s terasou (22 m2) a garážovým stáním. 1. pat-
ro, el. podlahové vytápění. Měsíční náklady: 4.500 Kč + el. 
2.500 Kč. PENB – B.  Cena: 5.950.000 Kč
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Informace z města

Vážení občané,

naše město v  uplynulých letech zvítězilo 
v řadě prestižních soutěží a získalo několik cen. 
Průběžně jsme vás o  nich informovali, takže 
kdo čte Prostějovské radniční listy, nemůže 
být překvapen. Místo opětovného výčtu proto 
jen konstatuji, že město a magistrát jsou pří-
větivé ke svým občanům, Prostějov je přátelský 
k živnostníkům a podnikatelům a daří se nám 
chránit životní prostředí. Není to rozhodně 
málo a  velkou zásluhu na tom mají všichni 
naši občané.

Některá formální i  neformální ocenění po-
cházejí z dvouletého období celosvětové pande-
mie, kterou se nám v  Prostějově dařilo velmi 
dobře zvládat. Rád proto zopakuji, že jsem na 
naše obyvatele hrdý. Drželi jsme při sobě, po-
máhali jeden druhému, nenechali nikoho na 
holičkách. Soused pomáhal sousedovi, mladší 
mysleli na starší, zdraví na postižené. V době 
poznamenané smutkem z  nemožnosti trávit 
čas se svými blízkými nebo dokonce zmarem ze 
ztráty lidských životů to byla výrazná vzpruha. 
Uměli jsme pomyslně táhnout za jeden provaz 
a  já už vím, že v případě potřeby to budeme 
umět zase.

Je to pro mě jako pro primátora ta nejlepší 
zpráva z  uplynulých let. Dobré město nejsou 
jen opravená sídliště, udržovaná zeleň a mo-
derní komunikace. Dobré město tvoří přede-
vším jeho občané. Jsme město s dobrými sou-
sedskými vztahy a komunitou, která umí držet 
při sobě. Něco takového si nemůžete koupit, to 
musíte vybudovat, Proto vám všem děkuji, že 
se tomto budování podílíte.

Sloupek primátora 
Františka Jury

Periodický tisk územně samosprávního celku. Prostějovské radniční listy vydává jedenkrát měsíčně v nákladu 24 100 ks 
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Jak se dívá primátor Franti-
šek Jura na vývoj ekonomiky 
Prostějova během posledních 
let? Položili jsme mu několik 
otázek týkajících se financí 
města.

Jste spokojený s  množstvím 
investic, které se městu podaři-
lo realizovat?

Nikdy nebudu úplně spoko-
jený, to je můj životní motor. 
Nicméně když sečteme všech-
ny investice za čtyřleté volební 
období, můžeme mluvit téměř 
o  miliardě korun. To je oprav-
du velké číslo, které se už na 
vzhledu města a  kvalitě života 
v  Prostějově výrazně projevilo. 
Všechny tyto peníze samozřej-
mě nepocházejí pouze z  daňo-
vých příjmů města. Významnou 
část se nám podařilo získat for-
mou dotací. Připravili jsme kva-
litní projekty, které opakovaně 
získaly podporu Olomouckého 
kraje, státu i Evropské unie. Jed-
noznačně jsme přitom inves-
tovali do budoucna. Projekty, 
které jsme vybudovali, budou 
našim občanům sloužit desítky 
let. Myslím, že na to můžeme 
být hrdí.

Jaké jsou důsledky pro měst-
skou pokladnu? Kolik má Pro-
stějov půjčeno u bank?

Naše město nikomu nedluží 
ani jedinou korunu. Vše jsme 
vybudovali zcela bez nutnosti 
úvěrů. A proto nás také nezatě-
žují splátky bankám. Prostějov 
jsme opravovali a budovali tak-
zvaně „za své“, případně s  vy-
užitím dotací, jak už jsem zmínil. 
Na účtech města máme řádově 
stovky milionů korun. Kromě 
běžného provozu jsme schopni 
z nich financovat další investice. 
Ať už ty schválené, které postup-
ně rozjíždíme, tak i další nápady, 
které se průběžně připravují.

A  máme také rezervy pro 
případ zásadního zhoršení 
ekonomických podmínek pro 
obyvatele našeho města. Jsme 
připraveni pomáhat potřeb-
ným a  nenechat nikoho pad-
nout. Prokázali jsme to v době 
pandemie a  jsme připraveni 
to zopakovat v  jakékoliv další 
krizové situaci. Může ji vyvolat 
nedostatek pohonných hmot 
a  energií, inflace nebo cokoliv 
dalšího. My tady budeme pro 
naše občany a  každému po-
třebnému podáme pomocnou 
ruku. Lidé nesmějí skončit na 
dně kvůli něčemu, za co sami 
nemohou. -red-

František Jura: Do rozvoje
Prostějova jsme dali miliardu

Dvaadvacet týmů včetně 
dvou z World Tour přijede na 
Sazka Tour, nejprestižnější 
silniční cyklistický závod na 
českém území, který se pojede 
od 4. do 7. srpna převážně na 
Olomoucku a v Moravskoslez-
ském kraji. 

Sazka Tour bude mít čtyři 
etapy na Olomoucku, po Mo-

ravskoslezském, Pardubickém, 
Jihomoravském, Zlínském kraji 
s několika vrchařskými a sprin-
terskými prémiemi. 

První etapa (4. 8. 2022) povede 
z  Uničova do Prostějova, na ná-
městí T. G. Masaryka by měli zá-
vodníci dojet kolem 16.00 hodiny. 

Závod je součástí UCI Eu-
rope Tour. Dohromady bude 

na startu přes 150 cyklistů, 
vybraných z  nejlepších sedmi-
členných světových a  českých 
profesionálních cyklistických 
družstev (World Team, Pro-
Team, Continental), týmů 
a  národních výběrů složených 
ze závodníků věkové kategorie 
Elite a U23.

 Zdroj: https://sazkatour.cz/

Sazka Tour pojedou týmy z World 
Tour, zastaví se také v Prostějově
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Město podpoří pořádání 
jednorázových sportovních akcí

Radní se na jedné ze svých 
shůzí zabývali otázkou po-
skytnutí dotací příjemcům 
na podporu letošního pořá-
dání jednorázových sportov-
ních akcí. 

Zastupitelstvo města Pros-
tějova již v  roce 2021 schválilo 
dotační program nazvaný „Pro-
gram na podporu pořádání 
jednorázových sportovních akcí 
v roce 2022 z rozpočtu statutár-
ního města Prostějova“ s těmito 
vyhlášenými dotačními tituly: 

- dotační titul 1 „Podpo-
ra pořádání jednorázových 

sportovních akcí s doložením 
finanční spoluúčasti žadatele“ 

- dotační titul 2 „Podpo-
ra pořádání jednorázových 
sportovních akcí bez dolo-
žení finanční spoluúčasti 
žadatele“ 

V  rámci návrhu rozpočtu 
na rok 2022 byly pro tento 
dotační program schváleny 
finančních prostředky ve výši 
2,5 milionu korun.

Pro dotační titul 2 byla alo-
kována částka ve výši 850 tisíc 
korun, na 2.  kolo připadlo 
20 procent celkové částky, což 

je 170 tisíc korun. K dispozici 
je také navíc 50 tisíc, které ne-
byly vyčerpány v 1. kole toho-
to dotačního titulu.

„Ve stanoveném  termínu 
jsme přijali celkem 16 žá-
dostí. V  průběhu hodnoce-
ní administrátor zjistil, že 
2 žádosti nesplnily zásadní 
kritéria, tudíž nebyly pře-
dány k  dalšímu hodnocení. 
Hodnoceno bylo tedy nako-
nec jen 14 žádostí. Celková 
schválená částka ve  2.  kole 
činí 220 tisíc korun,“ uzavřel 
náměstek Krchňavý.  -kaa-

Oblíbená služba Senior 
taxi si v  budoucnosti vy-
žádá vyšší náklady na pro-
voz. Navýšení finančních 
prostředků má na svědomí 
vzrůstající cena pohonných 
hmot - nikterak se však do 
samotných cen jízdného 
nepromítne.

„V  souvislosti se součas-
ným růstem nákladů jsme 
jednali ze zástupcem společ-
nosti ROSI LOGISTIK s.r.o. 
(tj. poskytovatelem služby). 
Cena ropy, a  tedy i  pohon-
ných hmot je dnes výrazně 
ovlivněna řadou faktorů, 
které ani jedna smluvní stra-
na nemohla v  době podpi-
su smlouvy předvídat. Od 
srpna 2021 vzrostly ceny 
pohonných hmot v  České 

republice o více než 40 pro-
cent, rostou také náklady 
na servis a  běžnou údrž-

bu vozidel. Za stávajících 
smluvních podmínek se jeví 
služba jako neudržitelná. 

Bylo tedy nutné jednat o na-
výšení ceny nebo ukončení 
spolupráce,“ nastínila si-
tuaci náměstkyně primáto-
ra pro sociální oblast Alena 
Rašková.

Vzhledem k  tomu, že 
město nemá zájem oblíbe-
nou službu rušit, přistoupí 
k navýšení nákladů a úpravě 
smluvních podmínek. 

„Konkrétně se bude jed-
nat o navýšení o 219 tisíc ko-
run s tím, že kapacita služby 
bude při této změně ceny za-
chována. Cena jízdného pro 
seniory se nemění,“ ujistila 
náměstkyně Rašková.

Pro rok 2022 byly vyčle-
něny finanční prostředky 
na úhradu služby Senior 
taxi ve výši 900 tisíc ko-

run (tj. 12 měsíců x 75 tisíc 
korun). Při výše uvedené 
změně smluvní ceny dojde 
k  navýšení předpokládané 
měsíční fakturace o  téměř 
44 tisíc korun. Do konce 
roku 2022 (tzn. fakturaci za 
období 7-11/2022) je tedy 
nutné dofinancovat službu 
o  zmíněných 219 tisíc ko-
run. 

Služba Senior taxi v Pros-
tějově běží již od roku 2015 
a je od počátku hojně využí-
vána - nejčastěji k návštěvám 
lékařů a zdravotnických zaří-
zení. V období od srpna 2021 
do května 2022 bylo měsíčně 
realizováno průměrně 970 
jízd a  najeto 2 650 km. Se-
nioři hradí paušální částku 
20 Kč za každou jízdu. -kaa-

Na začátku letošního roku 
byla Radou města Prostějo-
va schválena nová pravidla 
pro poskytování finančních 
darů občanům na steriliza-
ci koček a kastraci kocourů. 
Pravidly se změnila výše po-
skytovaných darů.

„Na sterilizaci kočky mo-
hou občané získat až jeden 
tisíc korun, na kastraci ko-
coura maximálně šest sto-
vek. Původní výše posky-

tovaného daru činila tři sta 
korun bez rozdílu pohlaví 
kastrovaného zvířete a  za 
každou další kočku, v  da-
ném kalendářním roce, to 
bylo pouze sto padesát ko-
run,“ vyjmenovala náměst-
kyně primátora pro životní 
prostředí Milada Sokolová. 
Jak doplnila, s  vyšší částkou 
poskytovaného finančního 
daru došlo i k většímu zájmu 
občanů o příspěvek. 

„Nyní může žadatel při-
jít pro příspěvek i  vícekrát, 
uvedená částka se mu nebu-
de snižovat.  Musím říci, že 
ze zvýšeného zájmu mám 
velkou radost, protože se 
domnívám, že to vše povede 

ke snižování počtu toulavých 
koček v  ulicích,“ uvedla So-
kolová.

Jak se situace vyvíjela, je 
patrné z přiložené tabulky. 

 -kaa-

Služba Senior taxi vyjde město dráž

O sterilizaci koček a kastraci kocourů je veliký zájem

Rok Počet koček 
(kastrací)

Čerpané prostředky – 
dary v Kč

2021 149 41.450,-

2022 
/k 15. 6. 2022/ 184 152.000,-
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INZERCE

Jak byste hodnotil úroveň inves-
tic v uplynulých letech?

Musím konstatovat, že naše pro-
jekty se dotkly všech oblastí - škol-
ství, dopravy, sportu, veřejné zeleně, 
kultury i  úrovně bydlení. V  oblasti 
školství jsme opravili sociální zázemí 
a podlahu tělocvičny na ZŠ Skálovo 
náměstí, došlo také na opravu bazé-
nu a střechy, výměnu rozvodů vody 
a odpadů na ZŠ Dr. Horáka, opravu 
sprch na ZŠ Palackého. Dále jsme 
opravili dílny a  učebny na ZŠ Me-
lantrichova, došlo k zateplení budov 
MŠ  Partyzánská (plus opravy sociál-
ního zařízení včetně výměny rozvo-
dů), MŠ Mozartova, ZŠ Čechovická. 
V MŠ Husovo náměstí došlo k výmě-
ně rozvodů vody ve všech třech pa-
vilonech, na budově družiny ZŠ Ma-
jakovského se opravila střecha, došlo 
k výměně oken a opravě fasády. Na 
ZŠ Valenty jsme zrekonstruovali obě 
tělocvičny a postavili novou tělocvič-
nu v areálu DDM na Vápenici. Došlo 
k  rekonstrukci budovy MŠ Raisova 
včetně kotelny, opravě korunní řím-
sy na ZŠ Skálova a byla realizována 
protipožární opatření na ZŠ Melan-
trichova. Probíhá oprava střechy na 
ZŠ Palackého.

Hodně vidět jsou vždy investice 
do dopravy…

Mezi významné investice v  do-
pravě patří výstavba severního ob-

chvatu, rekonstrukce ulic Plumlov-
ská a Vrahovická i právě probíhající 
rekonstrukce  Wolkerovy ulice. Dále 
výstavba nového dopravního termi-
nálu na Floriánském náměstí, rekon-
strukce komunikace v Žešově  nebo 
nový chodník v  ulici Luční, rekon-
strukce křižovatky Tovární – Říční, 
nové přechody vznikly na ul. Weri-
chova a  Kojetínská. V  oblasti cyk-
lodopravy jsme vybudovali podjezd 

pod Olomouckou ulicí, II. etapu CS 
Okružní, CS J. Lady, CS Pod Kosí-
řem a CS Anenská na sídlišti Svobo-
dy. Letos proběhne oprava chodníků 
na ulicích Vrahovická a  Trávnická. 
Nesmím zapomenout na výstavbu 
parkoviště u  městského hřbitova či 
novou lávku pro pěší v Čechovicích 
nebo rekonstrukci mostu přes D46 
u  Žešova za výrazné dotační pod-
pory. Vyhotovena byla projektová 
dokumentace na dopravní terminál 
Újezd.

Prostějov je tradičně městem 
sportu. Co byste vyzdvihl v této ob-
lasti?

V oblasti sportu jsme za výrazné 
dotační podpory vybudovali multi-
funkční budovu pro hokejovou mlá-
dež, opravili tribunku a  nájezdový 
chodník na našem velodromu. Na 
zimním stadionu jsme opravili tra-
fostanici, nyní končí výměna seda-
ček, oprava povrchů hlediště, nátěry 
zábradlí, výměna celé východní ko-
pilitové stěny budovy stadionu a re-
konstrukce šaten pro hosty a  roz-
hodčí. Vybudovali jsme sportovní 
hřiště ve Vrahovicích (díky inicia-
tivě osadního výboru Vrahovice),  
workoutová hřiště na Vícovské, Vra-
hovické, Rejskově ulici.

Co byste zmínil v oblasti životní-
ho prostředí?

Vybudovali jsme Mládkovy sady, 
mnoho dílčích změn se realizovalo 
v  biokoridoru Hloučela, nyní pro-
bíhá odvodnění Kolářových sadů či 
rekonstrukce prostranství na Huso-
vě náměstí a  nemohu nezmínit na 
prostor před hlavním nádražím na 
Janáčkově ulici. V srpnu bude ukon-
čena revitalizace Pivovarského ryb-
níčku ve Vrahovicích. Významnou 
akcí byla výstavba nové budovy eko-
centra IRIS na Husově náměstí.

A co samotná sídliště a byty?
Dokončili jsme regeneraci sídliště 

Šárka a sídliště Šmerala. Letos probí-
há regenerace sídliště Šárka – Dob-
rovského a v srpnu se zahájí 1. etapa 
regenerace sídliště Svornosti. Připra-
vujeme revitalizaci sídliště Morav-
ská, Slavíčka.

Kompletně jsme zateplili městské 
bytové domy na ulici Pujmanova 
(včetně nové kotelny), Norská a letos 
započne zateplení BD Finská a  vý-
měna oken a  parapetů na BD Poli-
šenského.

Ještě musím dodat, že kompletní 
rekonstrukcí prošla budova Národ-
ního domu, a to za výrazné dotační 
podpory. Na městském hřbitově 
probíhá rekonstrukce vstupní brány, 
včetně budovy správce a  zvonice, 
souběžně se budují nové urnové hro-
by. V budově muzea pak opravujeme 
střechu, podhledy a okna. -red-

Jiří Rozehnal: Investovali jsme do lepšího 
života v našem městě

Končící volební období je příležitostí k bilancování. O zhodnocení z pohledu 
náměstka primátora pro investice jsme požádali Jiřího Rozehnala.
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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 + komunika-
ce policie ČR, spojka I. Olbrachta 
(M. Alše – I. Olbrachta), Čs. ar-

mádního sboru, Vrahovická ko-
munikace 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 - vni-
troblok (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, Šárka 
– vnitroblok

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

dická - Tylova), Jezdecká (Dolní 
- Šárka), Kazín, Lidická, Okružní 
(Brněnská - Lidická), Pešinova, 
Studentská, vnitroblok U tří bříz

1. 9. - blok 38 
Dobrovského (Tylova - Br-

něnská), Dobrovského vnit-
roblok, Libušinka, Libušinka 
vnitroblok, Tetín, Tylova, 
Tylova vnitroblok, Brněnská 
(komunikace SSOK) včetně 
kruhového objezdu + parko-
viště bývalá Linduška

6. 9. - blok 39 
Letecká (Joštovo nám. - 

VÚ), Letecká (křižovatka 
k Mechanice), Letecká cyklo-
stezka směr Bedihošť (po ko-
nec letiště), Dolní (železniční 
přejezd – Kojetínská slepé 
rameno), Kralická (Dolní 

kruhový objezd – Průmyslo-
vá kruhový objezd) a  cyklo-
stezka, Kojetínská – chodník, 
Kralická (chodník vpravo 
i  vlevo od Kojetínské), Kra-
lická po hranici města cyk-
lostezka, Kralická SSOK po 
hranici města, Kralická - Ko-
jetínská - spojka U Spalovny, 
U Spalovny

8. 9. - blok 40
Za Drahou, Průmyslová 

včetně kruhového objezdu, 
Průmyslová zóna B, Rovná, 
Rovná cyklostezka, Rovná 
slepé rameno včetně cyklo-
stezky

Střední zdravotnická škola 
Prostějov otevírá v prvním po-
loletí školního roku 2022/2023 
již sedmnáctý běh kurzu pro 
seniory, který má název Od-
povědným přístupem ke stáří, 
zdravý životní styl a  ochrana 
člověka za mimořádných udá-

lostí, který je pořádán díky fi-
nanční podpoře statutárního 
města Prostějova.

Je určen všem seniorům, kte-
ří nechtějí jen sedět doma, ale 
chtějí se něco dozvědět napří-
klad o těchto tématech: Mimo-
řádné události – poskytování 

první pomoci, předcházení 
onemocněním, relaxační tech-
niky, očista organismu.

Veškerou problematiku 
přednášejí zkušení lektoři, kte-
rými jsou vyučující na škole.

Kurz bude zahájen v  září 
2022, termín bude upřesněn 

všem přihlášeným, je v  rozsa-
hu třiceti hodin, vždy v odpo-
ledních hodinách a  zájemci se 
mohou přihlásit buď na e-mail: 
skola@szdravpv.cz, kde uvedou 
heslo KURZ SENIOR 17 nebo 
telefonicky na čísle 582 343 861. 
Počet účastníků je omezen.

Předchozích šestnáct běhů 
kurzu se setkalo s  mimořád-
ným ohlasem, a  jak uvedli 
sami účastníci, byl pro ně pod-
nětem k většímu zájmu o sebe 
sama. Účastníci na závěr ob-
drží i certifikát o absolvování.
 -mm-

Rada města Prostějova 
před časem schválila na svém 
jednání pořízení dvou mobil-
ních mlžících sprch (mlžítek). 
Ty budou umístěny    na nám. 
T. G. Masaryka, na velké a malé 
kuželně.

„Předpokládáme, že mlžít-
ka ocení lidé hlavně v horkých 
dnech. Osvědčila se i v jiných 
českých a  moravských měs-
tech a  také v  Prostějově bu-
dou doplňovat funkci kašen 
a  zeleně,“ vysvětlil nedávno 
první náměstek primátora Jiří 
Pospíšil. Vedení města se ml-
žítky v minulosti již zabývalo, 

námět pořídit je do centra 
města oživila náměstkyně Mi-
lada Sokolová. 

„Inspirovala mě reportáž 
z Frýdku–Místku, kde si je lidé 
velmi pochvalovali. Záměr jsme 
projednali a odsouhlasili jak s pa-
mátkáři, tak s hygienou. Myslím, 
že i u nás tedy přijde v parných 
dnech takové zařízení vhod.“ 

Nový mobiliář - dvě mlžící 
sprchy, budou mít tlačítkové 
ovládání a  podstavec pro jejich 
umístění v  letních měsících na 
náměstí T. G. Masaryka. Jedno 
zařízení bude umístěno v  cent-
rální části náměstí u pítka a dru-

hé na dlážděné ploše před budo-
vou muzea. 

Nerezová moderní mlžící 
sprcha ve tvaru „hokejky“ má 
dvě úsporné mlžící trysky, které 
zajistí skvělé osvěžení a  záro-
veň  v  kombinaci s  tlačítkovým 
ovládáním budou šetřeny  pro-
vozní náklady.  Mlžící sprchy, 
které jsou napojeny na rozvod 
pitné vody u pítka a na podzem-
ní hydrant před budovou mu-
zea, poskytnou lehkou vzpruhu 
v parných letních dnech. 

Náklady na jejich pořízení 
byly ve výši téměř 69 tisíc korun 
(včetně DPH). -kaa-

U příležitosti Dne památky 
obětí komunistického režimu 
byla v závěru června umístěna 
v  Prostějově v  ulici Svatoplu-
kova pamětní deska Aloisi Ka-
lábkovi. Jde o projekt Poslední 
adresa, který v České republice 
realizuje Ústav pro studium 
totalitních režimů.

Alois Kalábek, bývalý majitel 
znárodněného obchodu se že-
lezářským zbožím v Prostějově, 
byl zatčen při pokusu o přechod 
státní hranice a následně zavraž-
děn ve vyšetřovací vazbě. Ve 
věznici zemřel 24. 2. 1950.

Projekt Poslední adresa byl 
inspirován projektem dlažebních 
kostek (Stolpersteine věnovaný 
obětem holocaustu). Poslední 
adresa připomíná lidi, které při-
pravil o  život československý či 
sovětský komunistický režim, 
a to umístěním tabulky o velikos-
ti 11 x 19 cm se základními údaji 
na dům, kde tato osoba žila. 

Za město Prostějov se pietní-
ho aktu zúčastnil náměstek Jiří 
Rozehnal.

Partnerem projektu je Paměť 
národa a Mezinárodní Memo-
rial. -red-

Blokové čištění města srpen/září 2022

Zdravotnická škola zve posedmnácté seniory ke studiu

Letní klima v centru města ovlaží dvě nová mlžítka

Poslední adresa – Alois Kalábek
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Další dílek do generelu 
cyklostezek, to je budoucí 
stezka v ulici Říční. Radní na 
svém jednání pro tuto stezku 
odsouhlasili zahájení výkupu 
pozemků, zařazení požadav-
ků vlastníků do další změny 
územního plánu a dokonče-
ní projektové dokumentace 
stezky rozšířené o  jižní va-
riantu.

Již v minulém roce bylo za-
hájeno zpracování projektové 
dokumentace cyklotrasy Říč-
ní v Prostějově. (Zhotovitelem 
akce je společnost DIPONT 
s.r.o., Libouchec).

„Projekt řeší napojení cy-
klostezky na již realizovanou 
manipulační plochu pod mos-

tem v ulici Olomoucká až po 
ulici Vrahovickou. Je třeba říci, 
že stezka vede biokoridorem 

Hloučela a její realizací by do-
šlo k  obrovskému zásahu do 
vzrostlé zeleně. Zpracovatel 
byl proto požádán o prověření 
možnosti alternativní trasy po 
jižním břehu toku Hloučely,“ 
nastínil náměstek primátora 
pro stavební rozvoj a investice 
Jiří Rozehnal s tím, že navrže-
nou variantou vedení cyklo-
stezky po jižním břehu toku 
řeky budou dotčeny pozemky 
ve vlastnictví cizích osob, což 
si vyžádá majetkoprávní jed-
nání. 

„Tímto řešením by odpadla 
stavba jedné lávky a zpevnění 

břehu v tomto úseku, čímž by 
došlo k nemalé finanční úspo-
ře - asi čtyř milionů korun! Zá-
roveň by tím byl snížen i počet 
stromů určených ke kácení! 
V  případě realizace jižní va-
rianty by nově vzniklý prostor 
mohl být využit pro náhradní 
výsadbu,“ doplnil řešení ná-
městek Rozehnal. Podle jeho 
slov bylo také svoláno jedná-
ní s  vlastníky dotčených po-
zemků k  přípravě projektové 
dokumentace, na kterém jim 
byla varianta vedení stezky po 
jižním břehu toku Hloučely 
představena.  -kaa-

Třikrát po 150 tisících zís-
kal Prostějov na dotacích od 
krajského úřadu Olomouc. 
Jde o peníze z dotačního pro-
gramu na podporu aktivit 
v  oblasti životního prostředí 

a zemědělství. Radní na svém 
posledním jednání přijetí do-
tace schválili.

„Jsme velice rádi, že kraj 
uvolnil finance do rozvoje 
zeleně v  Prostějově. Na tento 

rozvoj vynakládáme skutečně 
hodně prostředků a  budeme 
v  tom v  budoucnosti pokra-
čovat. Postupně by tak mělo 
vzniknout v  Prostějově řek-
něme jakési zelené síto, které 
zachytí nežádoucí znečištění 
z ovzduší,“ nastínil v krátkosti 
primátor František Jura. Do-

tační finance byly rozděleny 
do trojice oblastí, ve kterých se 
rozšiřovala zeleň.

„Konkrétně šlo o komunitní 
výsadbu stromů a  keřů podél 
polní cesty v ulici Ječná, o vý-
sadbu záhonů lilií a  lučních 
ploch na cviklu ve Vrahovicích, 
kde na podzim proběhlo ko-

munitní sázení. Snažíme se co 
možná nejvíce osazovat zelení, 
abychom eliminovali zmíně-
ný polétavý prach. Jsem ráda, 
že vznikají další plochy, které 
budou chránit také drobné ži-
vočichy,“ dodala náměstkyně 
primátora pro životní prostředí 
Milada Sokolová. -kaa-

Cyklistická stezka Říční

Prostějov získal krajskou dotaci pro 
oblast životního prostředí

Město Prostějov již má 
dodavatele energií na příští 
rok.

Na konci března proběhlo 
první kolo soutěže na doda-
vatele a  maximální násobící 
koeficient 1,25 na elektric-
kou energii i  zemní plyn. 
Vzhledem k  aktuální situaci 
na trzích však nebylo možné 
aukci a  samotné vysoutěžení 
provést. 

„Bohužel ze strany doda-
vatelů nebyl o  účast v  aukci 

zájem. Museli jsme tedy če-
kat na další pokus soutěžení 
dodávek energií, ale ani ten 
úspěšný nebyl,“ nastínil po-
stupnou cestu k nákupu první 
náměstek primátora Jiří Po-
spíšil.

Třetí aukce, která se ná-
sledně uskutečnila koncem 
června, byla již s  pozitivním 
výsledkem. 

„Ano, tato aukce byla 
úspěšná na část ‚elektřina’ 
a  vysoutěžený dodavatel 

ČEZ ESCO, a.s., akcepto-
val násobící koeficient 1,22. 
Část ‚zemní plyn’ byla také 
úspěšná, akceptovaný náso-
bící koeficient 1,26 a opět se 
stejným  dodavatelem. Nyní 
můžeme začít s  nákupem 
obou komodit. Pro rok 2023 
je nákup stanoven ve třech 
fixačních krocích. Na rok 
2024 je pak k dispozici pět fi-
xačních kroků,“ konkretizo-
val následné kroky náměstek 
Pospíšil.  -kaa-

Město učinilo první krok k nákupu energií
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Doba dovolených je v  pl-
ném proudu, věřím, že si 
prázdniny užíváte ať už s dět-
mi, vnoučaty, se známými 
nebo jen sami s partnerem.

Aby toto krásné období 
bylo skutečně nezapomenu-
telným, je nutné dbát i na své 
zdraví. Kromě úrazů (o nichž 
jsem psal minule) nebo nebez-

pečí infekce třeba od klíšťat, je 
třeba myslet i  na tak prostou 
věc, jako je pitný režim.

Dalo by se říct, že je téměř 
zbytečné neustále připomí-
nat, že je třeba doplňovat te-
kutiny, i když necítíme žízeň. 
Tento problém se týká ze-
jména malých dětí a seniorů. 
O  pitném režimu se hovoří 

a  píše pravidelně, tedy nejen 
v  létě, přesto není výjimkou, 
že lidé dostatečný příjem te-
kutin podceňují. Dehydratace 
přitom může být velmi ne-
bezpečná opět zejména u dětí 
a starších lidí. 

Moje rada tedy zní: mějte 
na cestách či u vody neustále 
při sobě lahev nealkoholické 

a pokud možno i nesladké te-
kutiny. Pozor! Alkohol se do 
pitného režimu nepočítá, ne-
boť alkohol mimo jiné naopak 
odvodňuje. 

Přeji všem krásnou druhou 
polovinu prázdnin bez dehyd-
ratace! 

 MUDr. Pavel Holík, 
 radní za ČSSD 

Již téměř 500 let zhlíží na 
prostějovské ulice a  město zá-
mek. Pamatuje mnoho – slá-
vu a rozvoj města, dobu válek 
i  úpadku, výstavbu města, 
vznik továren, škol i proměny 
způsobu života, dopravy, ob-
lékání. V  jeho zdech je skryta 
v kostce velká část historie Pro-
stějova.

Jeho výstavba je spojená se 
šlechtickým rodem Pernštejnů, 
který od roku 1495 vlastnil Pros-
tějov jako součást plumlovského 
panství. Myšlenka postavit zá-
mek zaujala už Viléma z Pern-
štejna. Ten v  Prostějově často 
pobýval a léčil se u známého lé-
kaře a člena Jednoty bratrské Jana 
Černého. 

Pernštejnové 
a výstavba zámku

Stavbu zámku realizoval v le-
tech 1522–1526 až jeho syn Jan 
z Pernštejna zvaný Bohatý. Jako 
výhodné místo pro stavbu bylo 
zvoleno volné prostranství mezi 
hradbami a  přilehlou Kostelec-
kou ulicí. Nacházely se zde dom-
ky řemeslníků Martina Nožíře 
a Vaňka Mydláře. Jan z Pernštej-
na je odkoupil a nechal zbourat. 
Zámek tak byl postaven na místě 
zbouraných domů a zahrad. Zá-
roveň se probořila severozápadní 
část hradeb a  Kostelecká brána 
a  zámek byl do nich vestavěn. 
Kolem zámku byl veden val 
a opevnění zesílila nová bašta.

Jeho syn Vojtěch do staveb-
ního vývoje zámku zasáhl málo. 
Rozšířil jen jižní okolí zámku 
v  náměstí. Vratislav II. z  Pern-
štejna zvaný Nádherný převzal 
panství v roce 1548. Tento diplo-
mat ve službách císařů Maxmi-
liána II. a Rudolfa II. a nejvyšší 
kancléř Království českého ne-
chal zámek přestavět. Inspiroval 
jej renesan ční zámek ve slezském 
Břehu (Brzeg), kde často pobýval 
u vévody Jiřího II. Pro moderni-
zaci získal tamní umělce – kame-
níka Gašpara Cunea a  sochaře 
Michaela Kramera a  Stanislava 
Ludwiga. 

Práce probíhaly v letech 1568–
1572. Zámek dostal vstupní por-
tál a dvoupatrové arkády obklo-
pující ze tří stran nádvoří. Zvláště 
cenný je pískovcový portál, který 
patří k  nejkrásnějším renesan-
čním portálům na Moravě. 
Sloupy v podobě karyatid zobra-
zují majitele zámku Vratislava II. 
a  jeho manželku, španělskou 
šlechtičnu Marii Manrinque de 
Lara. Zámek tehdy byl sídlem 
prostějovských hejtmanů. Pern-
štejnové zde úřadovali a přijímali 
návštěvy.

Třicetiletá válka
 a úpadek objektu

V roce 1599 koupili zadluže-
né plumlovské panství Lichten-
štejnové. Zámek začal postupně 
ztrácet svůj význam. Těžkou 
ránu mu zasadila švédská oku-

pace města za třicetileté války. 
Generál Lenart Torstensson 
rozhodl 3. srpna 1643 probořit 
hradby a vypálit zámek. Přitom 
byly zničeny nádherné arkády. 
Jejich zbytky – kruhové medai-
lóny s  reliéfy hlav mužů a  žen 
můžeme vidět v expozici prostě-
jovského muzea.

Lichtenštejnové provedli jen 
některé nutné opravy, například 
zastřešení šindelové střechy. Zá-
mecké prostory sloužily v dalších 
letech jako sýpky pro skladování 
obilí, židovské vězení či byty pro 
vrchnostenské úředníky. V  19. 
století zde byla přádelna vlny 
Ehrenstammovy továrny. For-
tunát Hoffman zde chtěl zřídit 
pivovar, což se naštěstí neusku-
tečnilo.

Chmelařovi 
a prostějovská záložna  
– další vlastníci zámku 

V  roce 1868 zámek koupi-
li manželé Eduard a  Josefina 
Chmelařovi. Učinili z  něj cent-
rum kulturního života. Zázemí 
zde našly různé spolky, například 
Měšťanská beseda a Sokol. 

V  roce 1893 zámek koupil 
Úvěrní spolek záložna a  za-
stavárna v  Prostějově. Ten se 
rozhodl, že jej rekonstruuje pro 
svoje účely. Hlavní rekonstrukce 
exteriéru navrhli architekti Vác-
lav Roštlapil a Vladimír Fischer. 
Interiéry realizoval stavitel Če-
něk Venclík. Barokizující střecha 

s vikýři, renesanční ostění oken, 
kvádrování nároží – tyto a další 
úpravy byly provedeny ve stylu 
novorenesance. Byly objeveny 
původní pernštejnské nástěnné 
malby. Zdokumentoval je pro-
fesor reálky Tomáš Štětka. Sgra-
fity a  freskami zámek vyzdobil 
akademický malíř Jano Köhler. 
Najdeme zde například krále 
Ječmínka, znaky českých zemí, 
Hanačku předoucí len či sluneč-
ní hodiny a také nápis: „Hanák 
tade bode do skonáni světa – tento 
staré zámek dyl o štere leta!“ 

V  zámku našla svoje sídlo 
nejen prostějovská záložna, ale 
také zde byla hospoda U Krále 
Ječmínka či městské muzeum. 
Bydleli zde poslanec Václav Pe-
rek a ředitel nemocnice a znalec 
umění Jaroslav Mathon.

Přestavby 
a rekonstrukce

Záložna zde sídlila do roku 
1948. Od tohoto roku je objekt 
majetkem města. Kromě bytů 
zde byly výstavní sály muzea, 
dětské oddělení okresní knihov-
ny, okresní archiv i vinárna. Ob-
jekt však samozřejmě chátral více 
a  více. Koncem devadesátých 
let byla pořízena nová střecha 
a zpevněny stropy. 

Město připravovalo rozsáhlou 
rekonstrukci objektu. Její hlavní 
část proběhla v  letech 2010– 
2011, kdy byla opravena fasáda 
a interiéry prvního patra. V další 

fázi, v letech 2016–2017, se opra-
vilo přízemí. 

Dnes je budova v  krásném 
a opraveném stavu. Zázemí v ní na-
šly Domovní správa města Prostě-
jova, taneční obor ZUŠ Vladimíra 
Ambrose, městská galerie a vinár-
na. Zbývá ještě opravit nádvoří, 
kde je zatím zkušebně provozována 
letní scéna. V létě se zde promítají 
filmy, probíhají zde koncerty či akce 
festivalu Wolkerův Prostějov.

Při opravách a  rekonstruk-
cích také zámek vydal řadu „ta-
jemství“. Objevena byla vzácná 
renesanční interiérová výmal-
ba provedená technikou secco 
a  renesanční kletované omítky 
s  iluzivní malířskou výzdobou.  
Mnohé tyto objevy byly odborně 
restaurovány a můžeme je vidět 
v krásném zrcadlovém tanečním 
sále. Další zajímavostí je zacho-
vaný mobiliář v kanceláři ředitele 
záložny navržený Janem Kotěrou. 

Jaroslav Mathon v  publikaci 
Pernštejnský zámek v Prostějově 
(Prostějov 1932) napsal: „Byl to ge-
nius loci této památné budovy, jenž 
často vyvolával v mysli rozmanité 
a pestré výjevy z dávné minulosti, 
scény ze života hrdých Pernštejnů 
Jana a Vratislava, jejich manželek 
a dítek. V rozhovoru s těmito ně-
mými, a  přece tak výmluvnými 
svědky jasné i  trudné minulosti 
Prostějova byl autor opět utvrzen 
o  pravdivosti staré latinské věty: 
SAXA LOQUUNTUR (kameny 
mluví).“   Hana Bartková, 

kronikářka města

U  mnoha rostlin můžeme 
hledat skrytou krásu, tajemství 
a příběhy. Pak jsou ty, na které 
stačí se dívat. A  to je i  případ 
královen květin – růží, jejichž 
čas právě nastal a rozárium bota-
nické zahrady se proměnilo v… 
lampionový průvod? Silvestrov-
skou oblohu? Hromadu barev-
ných korálků? Představivosti se 

meze nekladou a při pohledu na 
zhmotnění něhy a krásy, kterým 
květy růže bezesporu jsou, může 
člověk popustit uzdu své fantazie. 

A  ať už jste milovníkem rudé 
klasiky, představované napří-
klad nádhernou odrůdou Papa 
Meilland, dáváte přednost svěží 

žluté, jako je Sunstar, sladce me-
ruňkové odrůdě Apricola, či se 
necháte překvapit barvami čajo-
hybridu Aquarius, určitě si v letní 

botanické zahradě přijdete na 
své. Neváhejte a přijďte načerpat 
energii do našeho malého ráje 
v srdci Prostějova. Libor Marčan

Nezapomínejte na pitný režim!

Před pěti sty lety začali Pernštejnové 
v Prostějově stavět zámek

Růžová etuda v botanické zahradě
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Chodit jen tak je pro většinu nejen 
dětí zpravidla nezajímavé. To však ne-
platí, když se přitom plní různé úkoly. 
O  letních prázdninách se mohou Pro-
stějované a  návštěvníci města vydat po 
zajímavých místech s  plněním různých 
úkolů. Za jejich správné splnění dostanou 
účastníci hry  drobný suvenýr v  podobě 
mince se znakem Pernštejnů vlastnoruč-
ně  vyražené pomocí původní technolo-
gie. „Prázdninová hra je součástí oslav 500 
let od položení základního kamene zám-
ku. Snažili jsme se nabídnout smysluplné 
zpestření letní sezóny pro rodiče s dětmi 
a  zároveň si připomenout rod Pernštej-
nů,“ podotkla náměstkyně primátora Mi-
lada Sokolová. Hrací karty jsou k dispozici 
na pokladně Muzea a galerie v Prostějově 
a  na informačním centru Magistrátu 
města Prostějova. Po absolvování 10 úko-
lů v centru města si  účastníci hry mince 
razí zdarma u  pokladny muzea. Pouze 
v pondělí si je vyzvedávají na informač-
ním centru. 

 

Dobrodružství s Pernštejny
 nadchlo žáky základních škol

Na závěr školního roku připravila 
Střední odborná škola podnikání a  ob-
chodu soutěž pro žáky 8. tříd prostějov-
ských základních škol. Soutěž proběhla 
v rámci oslav 500 let prostějovského zám-
ku. „Na desítce stanovišť žáci plnili růz-
né vědomostní úkoly, luštili zašifrované 
vzkazy v morseovce, skládali puzzle nebo 
hledali kameny zmizelých. Soutěž byla 
zaměřena nejen na historii města, ale také 
na slavné osobnosti či hanácký dialekt. 
Nechyběly ani sportovní aktivity,“ infor-
moval o  soutěži ředitel pořádající školy 
Marek Moudrý. Slavnostního vyhlášení 
třech nejlepších týmů se ujala náměstkyně 
primátora Milada Sokolová.

#Prostějov baví 2022 
je opět tady!

Prostějovští ubytovatelé obdrželi před 
začátkem letních prázdnin z  rukou ná-
městkyně primátora Milady Sokolové 
a  předsedy Komise pro cestovní ruch 
a podporu a podnikání Marka Moudrého 
podklady k projektu #Prostějov baví 2022. 
Cílem projektu je podpořit ubytovací 

služby a přilákat do Prostějova o letních 
prázdninách turisty. Pokud se v Prostějově 
v období od 1. 7. do 31. 8. ubytují alespoň 
na dvě noci, mohou zdarma navštívit vy-
brané atrakce a památky. Letos je nabídka 
aktivit zdarma bohatší např. o volný vstup 
do dětského dopravního centra. Mezi nej-
oblíbenější atrakce patří celodenní vstup 
do aquaparku nebo jednorázový vstup do 
Šmloulíkova nebo jedna hra v Laser aréně. 

Na SOŠPO se slavnostně 
rozloučili s absolventy školy 
Největší událostí školy je tradiční slav-

nostní předávání maturitních vysvědčení 
v městském divadle. Rozloučení s absol-
venty Střední odborné školy podnikání 
a obchodu se zúčastnili primátor statutár-
ního města František Jura a náměstkyně 
primátora Milada Sokolová. „Zvláštní 
poděkování si samozřejmě zaslouží škola, 
na níž jste k úspěšnému složení zkoušky 
z dospělosti a k osvědčení patřičných vě-
domostí dospěli. Střední odborná škola 
podnikání a obchodu je institucí, na kte-
rou jsme v Prostějově hrdí, protože patří 
k  nejlepším středním školám ve městě 

a jistě budete souhlasit, že se může pyšnit 
skvělými studenty. Dohromady učitelé 
a  studenti potvrzují, že škola soukromá 
může být synonymem kvality,“ uvedla 
ve svém projevu k absolventům a  jejich 
rodičům Milada Sokolová. Slavnostní 
vyřazení absolventů podtrhovaly školní 
taláry, které si škola v roce 2020 nechala 
ušít. „Impulsem bylo získání Ceny Jana 

Amose Komenského a  s  ní spojené fi-
nanční odměny, kterou naše škola jako 
jediná v ČR tehdy získala. Taláry dodávají 
této události velmi slavností ráz a staly se 
jedním ze symbolů naší školy,“ dodal ředi-
tel školy Marek Moudrý.

Ing. Marek Moudrý 
předseda Komise pro cestovní ruch 

a podporu podnikání 
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INZERCE

Všem zájemcům 
o historii Prostějova!

Oblíbené Promenády se navracejí! 
Možná vzpomínáte na chvíle, kdy vás dvojice průvodců jednou za 

měsíc přivítala před radnicí, abychom se společně vypravili k některé-
mu z prostějovských měšťanských domů, kde nám tato dvojice o tomto 
domě pověděla vše, co zjistila z dávné či nedávné, pěkné či nepěkné 
historie. Tak přinášíme dobré zprávy:  od září dík Loutkovému diva-
dlu Starost znovu budou, a to ve složení průvodců, pozměněném jen 
z  poloviny!    SLEDUJTE, PROSÍM, PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ PROSTĚJOV-
SKÝCH RADNIČNÍCH LISTŮ! -ič- 

Letní prázdninová hra Hledání pokladu Pernštejnů 
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Třetí kolo akce 10 000 kroků

O pohár primátora

V  dubnu proběhlo již 
3.  kolo akce 10  000 kroků. 
Cílem akce je motivovat lidi 
k  pravidelné aktivitě, aby 
zařadili chůzi nebo běh mezi 
své každodenní činnosti 
a  udělali tak něco pro své 
zdraví.

A  tak se do dubnové akce 
zapojilo rekordní množství 
účastníků napříč celou repub-
likou. V  Prostějově nás bylo 
444, což je trojnásobek počtu 
říjnových účastníků, a  byli 
jsme tak třetím nejpočetněj-
ším městem z  celé republiky. 
Celkem jsme ušli či naběhali 
95 309 km. 

Nejlepší prostějovskou 
účastnicí a  zároveň 3. nejlep-

ší ženou v  celorepublikovém 
měřítku se stala opět Věra 
Hájková, která ušla za měsíc 
duben neuvěřitelných 1  230 
km. Dokázala motivovat 
i svou dceru, která zvládla ujít 
přes 752 km a je tak v dětské 
kategorii na skvělém 2. místě 
v rámci republiky, za Prostějov 
byla samozřejmě nejlepším 
dítětem. Nejlepším prostějov-
ským mužem je opět Ivo Chu-
doba, který se účastnil akce již 
potřetí. Vítězný tým Prostějov-
ské šlapky společně nachodil 
téměř 3 000 km. Nechyběla ani 
naše nejstarší aktivní účastnice 
Marta Bučková. Letos byly no-
vinkou i třídní školní kolektivy 
a opět se v Prostějově podařilo 

tuto akci úspěšně rozjet na ZŠ 
a MŠ J. Železného, kde se za-
pojilo 16 tříd.

V pondělí 20. 6. 2022 jsme 
se v  Bistru na konci světa 
u  sportovní haly Sportcentra 

– DDM potkali s těmi nejlep-
šími a měli jsme tak možnost 
sdílet vzájemně své příběhy. 
Bylo to krásné neformální se-
tkání za účasti pana primátora 
Mgr. Františka Jury, který oce-

nil všechny přítomné nejen 
drobnými cenami, ale hlavně 
svým obdivem. 

Akci od počátku organizu-
je Sportcentrum – dům dětí 
a mládeže Prostějov. -red-

Cyklo-běh je svým rozsa-
hem a intenzitou největší pra-
videlnou protidrogovou kam-
paní spojenou se sportem. 
Tato aktivita chce upozornit 
na drogovou negramotnost 
u  dětí a  mládeže a  zásadně 
volá po zvýšení protidrogové 
osvěty v naší zemi.

Výrobci, drogoví propagan-
disté a distributoři drog jsou stá-
le rafinovanější a zneužívají dět-
skou naivitu a  neznalost toho, 

co drogy jsou a  co způsobu-
jí. K rozhodnutí dětí nebrat dro-
gy vede cesta prostřednictvím 
včasného pochopení, co přesně 
drogy jsou a co způsobují. Po-
sledních 20 let intenzivní proti-
drogové prevence potvrdilo, že 
vzdělávání o drogách je jedinou 
nadějí, která vede k jistému sní-
žení jejich zneužívání ve společ-
nosti. Cyklo-běh, který se dnes 
zastavil v  Prostějově,  tak dává 
příkladnou naději, že aktivní 

osvěta a vzdělávání o drogách je 
tímto řešením. 

Sportovce přišli za vedení 
města Prostějova pozdravit ná-
městkyně primátora Alena Raš-
ková a náměstek Jan Krchňavý. 
Nad akcí převzal záštitu Výbor 
pro vzdělávání, vědu, kulturu, 
lidská práva a petice Senátu Par-
lamentu ČR.

Akci organizuje občanské 
hnutí ŘEKNI NE DROGÁM - 
ŘEKNI ANO ŽIVOTU.  -red-

Ve dnech 25. června - 2. čer-
vence 2022 proběhl v krásných 
prostorech Národního domu 
v  Prostějově třetí ročník Fide 
turnaje pod názvem O POHÁR 
PRIMÁTORA MĚSTA PROS-
TĚJOVA,  dříve známého jako 
Wisconsin Cup či Jonáš open. 

Celý turnaj byl náročný hlav-
ně kvůli vysokým teplotám, kte-
ré svědčily většinou mládeži. Ta 
si připsala hodně bodů do Ela. 

Turnaje se krom ukrajinské 
studentky z  Prahy zúčastnil 
i hráč z Kachachstánu.

Vítězem se stal druhý nasaze-
ný FM Karlik z Kroměříže před 
domácím Závůrkou a Richval-
ským ze Zlína. 

Nejstaršími účastníky bylo 
duo Brda z Letovic a Vochozka 
z Hradce Králové. 

Cenu do 15 let získala Dora-
zilová z Vyškova. 

Nejlepší senior nad 65 let byl 
domácí Vláčil. 

Výbornou práci odvedla 
i  rozhodčí Veronika Šmajzro-
vá, když nemusela řešit žádné 
spory.

Veškeré akce oddílu děláme 
za finančního příspěvku statu-
tárního města Prostějova a Olo-
mouckého kraje. 

 Aleš Hradský, 
ředitel turnaje 

Pina cup ve 
Vrahovicích

V sobotu 18. 6. 2022 pro-
běhl 1. ročník Sokol Vra-
hovice Pina cup - turnaje 
starších přípravek za hojné 
účasti. Turnaj vznikl na po-
čest dlouholetého předsedy 
TJ Sokol Vrahovice a trenéra 
pana Josefa Dostála, přezdí-
vaného Pina.

18. ROČNÍK CYKLO-BĚHU ZA ČESKOU 
REPUBLIKU BEZ DROG 2022 V PROSTĚJOVĚ
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Tradiční konečné před-
stavení Taneční školy PI-
ROUETTE - to byla 18. 6. 
2022 „Závěrečná Pirue-
ta“.

Představení bylo rozděleno 
na dva samostatné programy, 
ve kterých se předvedla cho-
reografie, kterou po celý rok 
se svými lektorkami a asistent-

kami tanečníci pilně trénovali. 
K vidění byli všichni - od těch 
nejmenších tříletých baby až 
po seniory. Každý tanečník 
obdržel absolventský certifikát 

a  dáreček ke konci školního 
roku na památku. Na závěr 
bylo udíleno ocenění pro nej-
více aktivní rodiče a  pro děti, 
které udělaly v uplynulé sezoně 
největší pokrok či odvádějí sta-
bilní skvělé výkony. A  pak už 
nezbývalo než popřát krásné 
prázdniny a zasloužený odpo-
činek. 

Akce se zúčastnili také zá-
stupci statutárního města Pro-
stějova, které taneční školu od 
jejího vzniku (v roce 2008) fi-
nančně podporuje. Podívat se 
přišli primátor František Jura 
a jeho náměstkové Alena Raš-
ková, Milada Sokolová a  Jan 
Krchňavý. -red-, foto: 

Martin Fröml - Frenky.

Udržitelnou městskou 
mobilitu lze vyjádřit také 
jako možnost přesunu obča-
nů města z hlediska jejich po-
třeb k  jejich aktivitám. Sou-
časně se tento systém musí 
být schopen plynule rozvíjet 
pro další generace.

Jedním z  velkých problé-
mů, se kterým se musí potý-
kat i naše město, je enormní 
nárůst automobilové do-
pravy. S  tím souvisí veškeré 
známé negativní vlivy na 
kvalitu života občanů jak 
z  hlediska zdravotního, tak 
i  celoevropský nedostatek 
parkovacích míst, přeplně-
né ulice atd. Logicky z  toho 
vyplývá snaha města o  zvý-
šení množství cyklistů, ale 
i  chodců a  potřeba zajistit 
kvalitně fungující moderní 
MHD. Lidé potom nebudou 
mít potřebu tolik využívat ve 
městě osobní automobilovou 

přepravu. Je třeba pochopení 
faktu, že lidé budou využívat 
jinou než automobilovou 
dopravu právě tehdy, pokud 
jim k  tomu dáme dostatek 
příležitostí a vytvoříme pod-
mínky. Město již několik let 
jde tím správným směrem. 
Budují se cyklostezky, za-
vedlo se sdílení kol, postup-
ně se zavádí na zastávkách 
digitální informační systém, 

v autobusech MHD je mož-
nost dobíjení mobilů, platby 
jízdného nebo parkovného 
mobilem apod. Další služby 
pro občany města i turisty se 
průběžně budou doplňovat. 
Jedná se o  nabíječky elekt-
romobilů, nabíječky elekt-
rokol, víkendový servis kol 
a  půjčovna elektrokol apod. 
Mění se chování občanů 
z  hlediska životní úrovně, 
výchovy k ochraně životního 
prostředí a dalších okolností 
ovlivňujících jejich potřeby 
i možnosti. Proto je potřeba, 
aby vytváření podmínek pro 
život ve městě bylo flexibilní 
a  odráželo potřeby občanů 
i možnosti samosprávy. Plá-
ny na vývoj města se musí 
pravidelně aktualizovat se 
zapojením co největší skupi-
ny obyvatel. Informovanost 
a osvěta jsou velice důležité.

Jmenované problémy a  je-

jich řešení jsou vnitřní zále-
žitostí města, které se s  nimi 
umí vypořádat včetně vnějších 
vlivů.

Každým rokem se mění 
podmínky pro provoz v měst-
ské dopravě. Jedná se o změ-
ny legislativy pro investice, 
pravidla užívání dopravních 
prostředků a  komunikací. 
Není jednoduché koordinovat 
dopravní stavby ŘSD, Správy 
železnic, s  dopravními stav-
bami kraje a s ostatními stav-
bami města tak, aby dopravní 
systém města nezkolaboval. 
Vedení města úzce spolupra-
cuje se zástupci ŘSD, Správy 
železnic a  Krajského úřadu 
Olomouckého kraje pro vlast-
ní plánování. 

Musíme se zaměřit na 
životnost opravených ko-
munikací, která se neustále 
snižuje (periody oprav ko-
munikací II.třídy 2013-2015 

byly 41 let, 2016-2017 už jen 
34 let a  2020-2021 32 let). 
Příčinu hledejme v přetížení 
komunikací jak množstvím 
vozidel, tak jejich zvyšující se 
povolenou tonáží na nápra-
vu. V  podmínkách našeho 
města to jsou hlavně těžká 
nákladní vozidla a autobusy. 
Velkým úspěchem města pro 
řešení snížení přetěžování 
městských komunikací bylo 
otevření tzv. „Severního ob-
chvatu“, který odvádí kami-
onovou a  nákladní dopravu 
východ-západ a  západ-jih 
mimo město. 

Udržitelná městská mobi-
lita je součástí nového strate-
gického plánu rozvoje města 
na období 2022 - 2035, který 
je v  závěrečné fázi přípravy 
před předložením zastupitel-
stvu. Ing. Jaromír Hruban,

předseda komise pro 
dopravu

Udržitelná městská mobilita

Závěrečná Pirueta ukončila školní rok i soutěžní sezonu

V době letních prázdnin neprobíhá 
v MC Cipísek běžný program.

V srpnu proběhnou jednorázové akce - samoobslužné 
stezky v Kolářových sadech a kolem Hloučely, výlet do 

Sluňákova, programy v parku.
Všechny jednorázové akce budou aktualizovány na našich 

kontaktních adresách. 
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 před-
školáky, 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
srpen 2022

Statutární město Prostějov 11

Prostějovské radniční listy  WWW.PROSTEJOV.EU



Informace z města

V rámci nových výsadeb se snažíme také o návrat jilmu 
– kdysi hojné dřeviny lužních lesů.

Mladé stromky chrání před okusem zvěří lesnické 
oplocenky.

Detailnější pohled na suchý kmen starého topolu 
ukazuje, že i mrtvé dřevo je plné života.

Vyčištěná plocha již s novými výsadbami. Mrtvé 
stromy zůstávají stát ve formě torza kmene.

Jedinečný fenomén leso-
parku kolem říčky Hlou-
čely, který začal vznikat na 
počátku 20. století, potře-
buje naši péči i  dnes. Péči 
citlivou, jež nenaruší, ale 
naopak posílí přírodní i re-
kreační hodnoty tohoto 
území a zajistí jeho budouc-
nost. Jsou zde místa, kde 
proces „zpřírodnění“ dříve 
zcela odlesněných břehů 
Hloučely, které sloužily i jako 
skládky sutin a dalšího odpa-
du, míří správným směrem – 
rostou zde stabilní společen-
stva stanovištně vhodných 
druhů a probíhá i přirozené 
zmlazování porostů. A  pak 
jsou zde místa, která mají své 
problémy. A  právě na tyto 
plochy se musíme v následu-
jících letech zaměřit.

Základním dokumentem 
pro výchovu porostů v  le-
soparku je „Plán revitaliza-
ce biokoridoru Hloučela“, 
zpracovaný v roce 2020 pro 
odbor životního prostředí 
Ing. Petrem Ondruškou, 
krajinářským architek-
tem a  projektantem ÚSES 

(územní systém ekologické 
stability). Tento strategický 
dokument popisuje vhodné 
složení porostů v  jednotli-
vých částech lesoparku a vy-
čleňuje jednotlivé porostní 
skupiny. Dle tohoto doku-
mentu byl poté připraven 
i  plán konkrétních zásahů 
na příští roky. A na prahu le-
tošního roku se začalo s jeho 
naplňováním v  plochách 
mezi mostem na Tiché a ob-
čerstvením U  Abrahámka. 
Ještě před začátkem prací 
se zde konala komentovaná 
vycházka, na níž měla ve-
řejnost možnost seznámit 
se s plány ohledně Hloučely 
detailně přímo na místě. 

Plochy, ve kterých pro-
běhly zásah, byly vybrány 
na základě prohlídky ce-
lého porostu. Jednalo se 
o  místa, kde buďto nebyly 
žádné vzrostlé stromy, nebo 
pouze stromy se sníženou 
perspektivou. V  keřovém 
patře dominoval bez černý, 
jenž se v  těchto porostech 
chová poměrně agresivně 
a  jeho lokální potlačení je 

tedy vhodné pro navýše-
ní druhové pestrosti. Vy-
tipované plochy byly tedy 
zbaveny keřových porostů, 
náletů akátu nebo javoru 
jasanolistého. Stromy, které 
by v  budoucnu mladé vý-
sadby ohrožovaly, byly buď 
pokáceny, nebo sníženy na 
torza poskytující prostor 
pro hnízdění ptáků, život 
mnoha druhů hmyzu či 
úkryt pro netopýry. Na vy-
čištěných plochách byly vy-
budovány lesnické oplocen-
ky, kde jsou mladé výsadby 
chráněny před okusem zvě-
ří. Co se týče výsadbového 
materiálu, byly užity přede-
vším odrostky stromů, které 
v lesoparku zatím chybí, ale 
pro stabilitu porostu je vel-
mi žádoucí jejich zastoupe-
ní. Převažuje tedy dub letní, 
doplněný habrem, lípou, 
jilmem, topolem bílým či ja-
vory. Samozřejmostí je i ob-
nova keřového lemu, a  to 
opět původními druhy keřů, 
jako je líska, svída, brslen, 
kalina či střemcha. Stromů 
zde bylo vysazeno více než 

200 a keřů asi stejný počet.
Nedílnou součástí tohoto 

typu péče o  „lesní“ porosty 
jsou prořezávky a  probírky. 
Často se tyto zásahy setká-
vají s  kritikou a  nepocho-
pením ze strany veřejnosti. 
Proč se tedy kácí mladé 
stromky? Lesnické poros-
ty se zakládají z  mladých 
stromečků, sázených v  hus-
totě mnohem vyšší, než je 
hustota finálního lesa. Roz-
hodně se nejedná o  rozmar 
či plýtvání. Čím je sazenice 
menší, tím lépe se na stano-
višti ujme a my tak můžeme 
později vybrat ty, jimž se na 
daném místě skutečně nej-
lépe daří a  mají výhled na 
co nejdelší a  nejkvalitnější 
život. Porosty je tedy potře-
ba v několikaletých cyklech 
procházet a  prořezávat, aby 
měly ty nejperspektivnější 
stromy místo pro plnohod-
notný růst. 

A  co se děje se dřevem 
z  pokácených stromů? Po-
kud to je možné, prioritním 
řešením je ponechání stojí-
cího torza kmene, protože 

takto ponechaný mrtvý strom 
plní nejvíce ekosystémových 
funkcí – domov pro ptáky, 
drobné savce, nejrůznější 
druhy hmyzu i další bezobrat-
lé živočichy, pro houby apod. 
Pokud to možné není, zůstá-
vá dřevo na místě jako ležící 
klády a  hromady větví. Líbí 
se to mnoha zvířatům. Ukryjí 
se zde ježci či obojživelníci, 
pod kůrou žijí mnohonožky, 
stínky, larvy různých dru-
hů brouků či blanokřídlých. 
Mrtvá organická hmota obo-
hacuje půdu a pomáhá zadr-
žet velké množství vody.

Nutno zmínit, že celková 
stabilizace porostů lesopar-
ku mířící k  co nejpřírod-
nějším společenstvům je 
vlastně nikdy nekončícím 
procesem a  určitě v  něm 
budeme pokračovat. Aby 
to bylo možné bez ohle-
du na personální obsazení, 
zpracovává se aktuálně de-
tailní porostní mapa, která 
usnadní orientaci v  terénu 
a  umožní, aby na sebe jed-
notlivé zásahy co nejlépe 
navazovaly. Libor Marčan

Cíle pěstebních zásahů v lesoparku Hloučela:
Je Hloučela připravena na budoucnost?

Fotky:

Mladé stromky jsou 
vyvázány ke kůlům 
a chráněny proti 
poškození při vyžínání.

Torzo staré olše. Takto 
ošetřený kmen neohrozí 
ani návštěvníky lesoparku, 
ani nové výsadby. Přesto 
plní mnoho ekosysté-
mových funkcí.
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BlahopřejemeBlahopřejeme Seznam jubilantů, kteří v měsíci červnu 
oslavili svá životní jubilea

70 let 
• Pavel Porteš
• Jarmila Ditrychová
• Jozef Chovanec
• Miroslav Tříska
• Dagmar Koukalová
• Bohumil Hrabal
• Věra Semerádová
• Stanislav Ševčík
• Václav Kovařík
• Jaroslava Frajtová
• Dana Drábková
• Květoslava Nazarejová
• Jan Prokeš
• Milena Švecová

75 let
• Karel Janěk
• Eva Nedbalová

• Petr  Raida
• Zdena Burešová
• Jaroslav Jokl
• Anežka Vymlátilová
• Marie Lžičařová
• Helena Smilková
• Vladislava 

Zapletalová
• Eva Ftorková
• Petr Dvořák
• Oldřiška Hrubá
• Marie Burianová
• Květoslava  

Růžičková
• Pavel Mikšík
• Zdenka Špičáková
• Ján Bilčák
• Martin Pirkl
• Květoslava Černá
• Mgr. Jan Čermák

• Libuše Štěrbová
• Milena Krátká

80 let
• Ing. Libuše 

Dekastellová
• Marie Reiterová
• Jaroslav Šenk
• Marie Mezuliánková
• Karel Kreisel
• Marta Stránělová
• akad. malíř.  

Hana Dočkalová
• Dana Klíčová
• Rostislav Kalabis
• Mgr. Hana 

Svobodová
• Valerie Spáčilová
• Petr Doležal

• Ludmila Horáková
• Anna Stružková
• Anežka Kvasnicová
• Květoslav Mazánek
• Václav Makovec
• Věra Petriciusová
• Anna Zapletalová
• Bohumil Navrátil
• Mgr. Jarmila 

Božková
• Jaroslav Kvapil

85 let
• Milada Nováková
• František Grumlík
• Antonín Pohůnek
• Anežka Barvířová
• Antonie 

Zatloukalová

• Věra Chalupníková
• Arnošt Jančík
• Josef Kolář
• Olga Berková
• Karel Faber

90 let
• Marie Kůrková
• Stanislava Uhrová
• Vlasta Spáčilová
• Anna Francová
• Drahomíra Háblová
• Drahomíra  

Závodná

91 let
• Anna Čížková
• Miloslav Musil

92 let
• Danuška  

Pavlíková
• Marie Kovářová
• Josef Pluskota

93 let
• Růžena Korhoňová
• Ludvík Jedlička
• Zdenka Smrkovská
• Ludmila  

Doleželová

94 let
• Věra Kalandrová
• Marie  

Fichtnerová

Turistickou sezonu také letos 
symbolicky ukončí komentova-
né prohlídky historických pro-
stor s  primátorem Františkem 
Jurou v roli průvodce. A to v pá-
tek 2. září 2022 ve 14:00 a v 16:00 
hodin. Zájemci o tuto prohlídku 
uvidí i běžně nepřístupné prosto-
ry radnice, jako jsou například 
primátorská pracovna, zasedací 
místnost rady nebo bývalý před-
pokoj prostějovských starostů. 
Na prohlídky je třeba se předem 

telefonicky objednat na tel. čísle 
800  900  001. Také o  letošních 
letních prázdninách mohou 
návštěvníci Prostějova zdarma 
využít průvodcovskou službu, 
která byla rozšířena o  prohlíd-
ku interiérů Městského divadla 
a Národního domu. Průvodcov-
ská služba je realizována ve spolu-
práci se Střední odbornou školou 
podnikání a obchodu. 

V  rámci oslav 500 let od 
položení základního kamene 

prostějovského zámku je na ob-
dobí letních prázdnin připravena 
rodinná hra Hledání pokladu 
Pernštejnů. Odměnou pro děti 
bude vlastnoručně vyražená 
mince s  motivy prostějovského 
zámku a pernštejnského znaku. 
Pro návštěvníky radniční věže se 
připravuje nový propagační ma-
teriál, který na svém květnovém 
jednání doporučila Komise pro 
cestovní ruch a podporu podni-
kání. Jedná se o panoramatický 

pohled z radniční věže. Prostějov 
se také prezentuje novým turis-
tickým webem, který byl v prů-
běhu června zprovozněn. 

Ing. Marek Moudrý
předseda Komise
pro cestovní ruch 

a podporu podnikání 

V  pátek dne 17. června 
uspořádal Klub výsadkových 
veteránů pod záštitou primá-
tora statutárního města Pro-
stějova na vojenské střelnici 
Hamry branný závod žáků 
7.  a  8. tříd základních škol - 
0.  ročník memoriálu ppor. 
Pavla Mauera. Pavel Mauer 
byl příslušníkem 601. skupiny 
speciál ních sil, který dne 22. 
května 2003 podlehl těžkým 
zraněním při plnění bojových 
úkolů v rámci zahraniční mise 
v Iráku. V té době mu bylo dva-
cet pět let. Zahájení memoriálu 
byli osobně přítomni také Pav-
lovi rodiče a sestra, kteří tím vy-
jádřili obrovskou sounáležitost 
s vojáky naší posádky. 

Závod zahájil předseda Klubu 
výsadkových veteránů generál-
poručík v záloze Ing. Ondrej PÁ-
LENÍK společně s  náměstkem 
primátora statutárního města 
PaedDr. Janem Krchňavým. 

Dále byli přítomni i další vzácní 
hosté, jako náměstek primátora 
Ing. Jiří Rozehnal, bývalý primá-
tor a  čestný člen Klubu výsad-
kových veteránů pan Miroslav 
Pišťák, bývalý velitelé VÚ 8280, 
představitelé vojenských útvarů 
v  posádce a  bývalí předsedo-
vé veteránského výsadkového 
hnutí. Předseda klubu v zahajo-
vací řeči vysvětlil původ názvu 
memoriálu, poděkoval městu 
za neustálou podporu výsadko-
vého hnutí a popřál soutěžícím 
dětem hodně sportovního štěstí. 
PaedDr. Jan Krchňavý, který je 
náměstkem pro oblast školství, 
výchovy, vzdělávání a sportu pak 
vyslovil uznání členům klubu za 
to, že přišli s nápadem a připravili 
tak pěknou akci pro děti, a taky 
přání, aby podobná akce měla 
pravidelné pokračování.

Samotného závodu se zúčast-
nilo celkem třicet tři družstev 
z  osmi základních škol města 

Prostějova, které čekalo šest ná-
ročných soutěžních disciplín: 
střelba ze vzduchovky, vzducho-
vé pistole, kvíz z historie výsad-
kových jednotek a  vojenského 
útvaru 8280 Prostějov, zdravotní 
příprava, střelba z  airsoftové 
zbraně a hod granátem na cíl. 

Velice zajímavý doprovodný 
program na dalších sedmi pra-
covištích pak připravili vojáci 
útvarů prostějovské posádky, 
vojenské policie a polní nemoc-
nice. Žáci si mohli vyzkoušet 
například maskování, poskytnutí 
první pomoci, ovládání bezpilot-

ních prostředků, ale i výcvik v se-
beobraně. Velkému zájmu dětí 
se pak těšilo nejenom promítání 
filmů z výcviku profesionálních 
vojáků, ale také například ukázka 
zbraní, výstroje, bojové techniky 
nebo výcvik služebních psů ve 
vyhledávání výbušnin a drog.

Na závěr dne unavení, ale 
na pohled spokojení a  šťastní 
soutěžící doplnili síly dobrým 
obědem.  Všichni během dne 
předvedli výborné výkony a uká-
zali, že jim branné disciplíny ne-
jsou cizí. Nejlepší připravenost 
pak předvedla družstva ZŠ Dr. 

Horáka, která ovládla první dvě 
místa v hodnocení prvního kola, 
a  všichni její žáci postoupili do 
kola finálového. 

První kolo 0. ročníku me-
moriálu se skutečně povedlo 
a nejlepších dvacet družstev se už 
může těšit na kolo finálové, které 
proběhne hned první den po 
prázdninách dne 1. září. 

Veliké poděkování patří po-
řadatelům z řad Klubu výsadko-
vých veteránů v  čele s  hlavním 
rozhodčím Ing. Ganzarem, vo-
jákům prostějovské posádky, vo-
jenské policie Olomouc, 7. polní 
nemocnice a všem dalším dob-
rovolníkům, kteří se na bezchyb-
ném průběhu závodu podíleli.  
Děkujeme i statutárnímu městu 
Prostějov a Olomouckému kraji 
za finanční podporu, stejně jako 
našim sponzorům. A poděková-
ní i do nebes za nádherné počasí, 
které orámovalo celý soutěžní 
den. Zdroj: Vladimír Ganzar

KVV Prostějov uspořádal branný závod základních 
škol pod záštitou primátora statutárního města

Novinky letošní turistické sezony
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INZERCE

INZERCE

V červnu byla dokonče-
na  investiční  akce  Ener-
geticky  úsporná  opatření 
Bytového domu Norská 3. 
Jedná  se  o  vícepodlažní 
stavbu  v  majetku  města. 
V rámci stavby byly pro-
vedeny následující stavební 
úpravy: výměna oken, za-
teplení obvodového pláště, 
zateplení stropů nejvyššího 
podlaží přes půdní prostor, 
zateplení stropů podzemní-

ho podlaží, výměna střešní 
krytiny, oprava balkónů 
a lodžií, výměna zábradlí, 
výměna původního kotle na 
zemní plyn za nový. 

Zhotovitelem stavby byla 
firma VHH THERMONT 
s.r.o. z Olomouce. Celkové 
finanční náklady činily cca 25 
mil. Kč. Na akci byla získá-
na dotace ve výši 9,5 mil. Kč 
z Integrovaného regionální 
operačního programu.

S  předstihem  byla  v  červnu  do-
končena rekonstrukce a novostavba 
chodníku v ulici Luční.

Šířka chodníku je min. 1,5 
m. Nový chodník je navržen tak, aby 
šířka přilehlé komunikace mohla 

sloužit po celé své délce jako obou-
směrná tj. 4,55–5,0 m. Na tuto šířku 
byla komunikace doplněna. Pro od-
vedení srážkových vod byly realizo-
vány 4 obrubníkové vsakovací vpus-
ti, 3 klasické vpusti se zasakovacími 

šachtami a jedna upravená stávající 
vpusť. Celková délka rekonstruova-
ného a nového chodníku je 466 m.

Stavbu realizovala společnost Skan-
ska a.s. Praha. Celkové náklady činily 
3,5 mil. Kč. 

Informace o průběhu akce
 najdete na 

https://rozvijime.prostejov.eu/
projekty/124-chodnik-v-ulici-lucni

Odbor rozvoje a investic, 
Ing. Lukáš Chytil

Chodník v ulici Luční

Energeticky úsporná opatření Bytový dům Norská 3
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MANIPULANT VE 
VÝROBĚ PLASTŮ

Vhodné i pro uchazeče bez 
předchozích zkušeností.

Hlavní je manuální zručnost, 
spolehlivost, schopnost práce v týmu.

-  práce na 3 směny s volnými víkendy 
a svátky

-  doplňování a příprava materiálu pro 
výrobu

- vážení, šrotování, sušení materiálu
-  manipulace s výrobky, navážení 

materiálu ze skladu, vzv
- pomocné práce na lisovně

OBSLUHA CNC 
STROJŮ

Vhodné pro uchazeče s praxí v oboru, 
nebo SOU/SŠ  se zaměřením v oboru.

Je důležité čtení výrobních kresů 
a ovládání práce s měřidly, manuální 
a technická zdatnost a samostatnost.

Výhodou znalost řídícího systému 
VHEIDENHEIM a HAAS.

-  práce na dvě směny s volnými 
víkendy a svátky

-  obsluha a seřizování 3 a 5 osých 
obráběcích center

-  práce na nástrojárně, práce 
s technickou dokumentací

-  práce v čistém provozu s moderními 
technologiemi

NABÍZÍME
-  motivující finanční 

ohodnocení
-  práce v čistém prostředí 

s moderními technologiemi
- měsíční odměny vedoucího
- proplacené přesčasy
- volné víkendy a svátky
- měsíční docházkový bonus
-  dotované stravování přímo ve 

firmě
-  výhodné tel. tarify, vánoční 

balíčky,
- firemní akce a jiné.......

HLEDÁME I JINÉ 
pracovní pozice

OBCHODNÍ 
MANAŽER,

KONSTRUKTÉR 
VSTŘIKOLISOVACÍCH 

FOREM

Další informace sledujte na 
https://rozvijime.prostejov.eu/projekty/138-energeticky-

-usporna-opatreni-bd-norska-3-a-finska-9
 Odbor rozvoje a investic, Vlastimil Kupka
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AKADEMIE SENIORŮ

21
11

22
31

51
2

INZERCE

Sociálně aktivizační služby pro seniory
Tetín 1506/1, Prostějov, tel. 582 360 295       

Mimořádná akce
CELODENNÍ VÝLET 30. SRPNA 2022

HRAD PERNŠTEJN, 
ARBORETUM ŠMELCOVNA BOSKOVICE

Zveme vás na celo-
denní výlet. Nejdříve 
se podíváme na hrad 
Pernštejn, po pro-
hlídce si zajdeme na 
oběd a  pak pojedeme 
do Boskovic. Tam na-
vštívíme Arboretum 
Šmelcovna, které za-
hrnuje okrasnou část, 
ovocnou část, malý 
zookoutek a zahradnické centrum.

Odjezd v  8:30 ze zastávky U  Posledního haléře na ulici 
Brněnská v Prostějově. Návrat kolem 17:30 na zastávku na 
Brněnské ulici.

Zájemci hlaste se na telefonním čísle 582 360 295 nebo na 
adrese: LIPKA, z. s., Tetín 1506/1, Prostějov. Rádi Vám po-

skytneme bližší informace. 
V období od 25. 7. 2021 do 15. 8. 2021 je stacionář uzavřen.

Setkání Akademie seniorů se uskutečňují 
za podpory statutárního města Prostějova.

Koncem srpna si můžete vybrat z násle-
dujících výletů. Dá se předpokládat, že vel-
ká vedra už pominou a počasí na cestování 
bude ideální.

16. 8. – út – HODONÍN – projedeme se lodí 
po Baťově kanále do Rohatce a zpět, navštíví-
me Muzeum T. G. Masaryka a zastavíme se ve 
zdejších lázních.

23. 8. – út – ZÁMEK LEŠNÁ A ZÁMEK 
KINSKÝCH ve Valašském Meziříčí. Zámek 
v Lešné je obklopen krásným parkem, zámek 
Kinských prošel velkou rekonstrukcí, takže se 
můžeme těšit na úplně novou muzejní expo-
zici.

25. 8. – čt – OSTRAVICE A LYSÁ HORA 
– Výlet je určen zdatným turistům. Ráno 
cestou zastavíme v  pohankovém mlýně ve 
Frenštátě pod Radhoště a  potom už poje-
deme rovnou do Ostravice. Odtud půjdeme 
pěšky na Lysou horu. Převýšení je cca 900 
m. Jedna cesta v délce 8 km trvá cca 4 hod. 
V Ostravici je volně přístupná expozice Ráj 
dřevěných soch.

30. 8. – út – VRANOVSKÁ PŘEHRADA 
plavba lodí z přístaviště Bítov a návštěva zám-
ku.

Podrobnější a  aktuální informace získáte 
na webu www.filemon-baucis.cz nebo na pro-
dejně – za výlohou (nám. T. G. Masaryka 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 SRPNU 2022

Ilustrační foto

22
08

25
31

26
0

Domluvte si
schůzku

774 421 818
WWW.VNB-REALITY.CZ

PRODÁM
VAŠI

NEMOVITOST
Ing. Marie Vymazalová, 

váš realitní makléř
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Nejkrásnější chlapec na světě
Úterý 2/8 • 15:00

dokument • 2020 • Švédsko • 98 min.  
režie: Kristina Lindström, Kristian Petri

V roce 1970 hledal filmař Luchino 
Visconti dokonalého chlapce, který by 
zosobnil absolutní krásu ve filmu Smrt 
v Benátkách. Objevil Björna Andrése-
na, stydlivého 15 letého teenagera, 
kterému přes noc získal mezinárod-
ní slávu. Padesát let po premiéře nás 
Björn vezme na pozoruhodnou cestu, 
která by pro něj mohla být posledním 
pokusem vrátit svůj život do starých 
kolejí.

Hodně štěstí, pane Veliký
Čtvrtek 11/8 • 15:00

komedie • 2022 • Velká Británie 
97 min. • režie: Sophie Hyde

Nancy za celý svůj život spala jen 
s vlastním mužem, který navíc v po-
steli nestál za nic. Když zůstane ele-
gantní šedesátnice sama, uvědomí si, 
že vlastně vůbec netuší, co je dobrý 
sex. Namísto čtení ženských časopisů 
si objedná služby zkušeného profesi-
onála. Brzy je jasné, že chce zvolené-
ho neskutečně přitažlivého mladého 
muže vidět znovu, protože si s ním 
začíná věřit a přestává pochybovat
o svých touhách a pocitech.

Erupce lásky
Úterý 16/8 • 15:00

dokument • 2022 • Kanada 
93 min. • režie: Sara Dosa

Katia a Maurice měli v životě dvě váš-
ně – sebe navzájem a sopky. Po celé 
dvě dekády se tito vulkanologové 
nechali svádět krásou a nebezpečím 
bublajících obrů a při své cestě za po-
znáním zachránili desítky tisíc životů. 
Jejich příběh a záběry sopek poříze-
né z dechberoucí blízkosti nyní ožily 
v kreativním zpracování pojednáva-
jícím nejen o vybuchujících sopkách, 
ale i o dynamice unikátního vztahu 
dvou svérázných vědců.

Muréna
Čtvrtek 25/8 • 15:00

drama • 2021 • Chorvatsko • 92 min.  
režie: Antoneta Alamat Kusijanovic

Julijino dospívání navenek vypadá 
jako dokonalá idyla, vztahy uvnitř rodi-
ny ale mají k harmonii daleko. Její otec 
Ante je manipulativní tyran, který dává 
svoje rozmary rodině tvrdě pocítit. Na-
pjatou atmosféru změní příjezd Javie-
ra, jehož uvolněný šarm zdánlivě otupí 
hrany. Šarmantní cizinec nabídne Juliji 
možnost úniku před otcovskou autori-
tou, pozorný Ante ale každý její krok 
sleduje s rostoucí ostražitostí a záští. 

METRO 
SENIOR

speciální projekce filmů 
brzy odpoledne 
přístupné všem 

bez omezení věku
za 70 Kč

8
SRPEN
2022

Panství Downton: Nová éra
Úterý 30/8 • 15:00

romantický • 2022 • Velká Británie  
125 min. • režie: Simon Curtis

Minulosti babičky Violet ukrývá tajem-
ství, které může otřást základy rodu 
Crawleyů. Vše odstartuje zpráva, že se 
Violet stala dědičkou zámku ve Francii, 
který jí odkázal známý z mládí. Co se 
mezi nimi  mohlo odehrát, že jí odká-
zal takové bohatství? Navíc na rodném 
panství probíhá invaze amerických 
filmařů, kteří v nádherných kulisách 
hodlají natočit hollywoodský biják. 
Střet upjatých britských tradic s ame-
rickou bezstarostností by mohl mít jen 
těžko zábavnější podobu.
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divadelní pokladna: 582 329 603
email: predprodej@divadloprostejov.cz 
www.divadloprostejov.cz

Pravidelná otevírací doba divadelní pokladny (předprodeje vstupenek): 
pondělí a středa 10-12 a 13-17 hodin, v úterý a ve čtvrtek 13-17 hodin, 
v pátek je zavřeno.
Vchod do pokladny je z terasy Národního domu.

S E Z Ó N A  2 0 2 2 / 2 0 2 3

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

      Divadelní předplatné – skupina A 

Éric Assous: ŠŤASTNÝ VYVOLENÝ | DIVADLO VERZE PRAHA | Hrají: Linda Rybová, David Matásek, Igor Chmela, Jana Janěková ml., Matouš Ruml, režie: Thomas Zielinski
Mark St. Germain: RELATIVITA | DIVADLO V ŘEZNICKÉ PRAHA | Hrají: Lucie Štěpánková, Miroslav Táborský, Kateřina Táborská, režie: Miroslav Táborský
Friedrich Schiller: ÚKLADY A LÁSKA | KLICPEROVO DIVADLO HRADEC KRÁLOVÉ 
Hrají: Anna Peřinová, Kryštof Bartoš, František Staněk, Lucie Andělová, Jiří Zapletal ad., režie: Ivan Krejčí
Jules Verne, Martin Vačkář, Ondřej Havelka: CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ | MĚSTSKÉ DIVADLO MLADÁ BOLESLAV
Hrají: Martin Zbrožek, Vojtěch Havelka, Rozálie Havelková, Petr Bucháček ad., režie: Ondřej Havelka
Éric-Emmanuel Schmitt: ENIGMATICKÉ VARIACE ANEB LÁSKA AŽ ZA HROB | AGENTURA MICHAL JANČAŘÍK | Hrají: Martin Stránský, Jan Maléř, režie: Jan Burian

      Divadelní předplatné - skupina B

Ray Cooney: NA POSLEDNÍ CHVÍLI | AGENTURA HARLEKÝN PRAHA
Hrají: Václav Vydra, Josef Carda/Martin Zahálka, Jana Boušková/Zuzana Slavíková ad., režie: Martin Hruška 
Woody Allen, Ondřej Sokol: PROKLETÍ NEFRITOVÉHO ŠKORPIONA | SLOVÁCKÉ DIVADLO UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Hrají: Zdeněk Trčálek, Jitka Hlaváčová, Tomáš Šulaj, Irena Vacková, Jiří Hejcman ad., režie: Zdeněk Dušek
Karel Čapek: MATKA | Vršovické divadlo MANA | Hrají: Jitka Smutná, Dušan Sitek, Aleš Bílík, Matěj Vejdělek/Petr Kult ad., výběr hudby a režie: Peter Gábor
Ludwig Minkus: BAJADÉRA | MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC
Dirigent: Petr Šumník, Tomáš Hanák, účinkují: Emily-Joy Smith/Sawa Shiratsuki, Hirofumi Kitazume/Sergio Méndez Romero ad., choreografie a režie: Michal Štípa
Jean-Marie Chevret: PUSŤTE MĚ VEN! | DIVADLO KALICH PRAHA | Hrají: Iva Janžurová, Sabina Remundová, režie: Sabina Remundová

      Divadelní předplatné – skupina 5N 

Lars von Trier, Daniel Hrbek, Martina Kinská: KDO JE TADY ŘEDITEL? | DIVADLO ŠUMPERK
Hrají: Jan Šťava, Vít Hofmann, Olga Kaštická, Ladislava Jančíková, Eliška Navrátilová ad., režie: Mikoláš Tyc
Jean Poiret: VESELÉ VELIKONOCE | PANTHEON PRODUCTION
Hrají: Martin Hofmann, Michaela Badinková, Filip Cíl/Tomáš Kůgel ad., úprava a režie: Miroslav Hanuš
KŘÍŽ U POTOKA | Hudba: Antonín Dvořák , libreto, režie a choreografie: Alena Pešková | HOLOUBEK | Hudba: Antonín Dvořák, choreografie: Pavel Šmok
PRAŽSKÝ KOMORNÍ BALET 
Michaela Doleželová, Janka Ryšánek Schmiedtová: TŘI GRÁCIE Z UMAKARTU | Studio DVA divadlo PRAHA
Hrají: Zlata Adamovská, Ilona Svobodová, Anežka Rusevová, úprava a režie: Ondřej Sokol
Ken Ludwig: BE MY BABY - Buď moje bejby | DIVADLO PALACE PRAHA | Hrají: Vanda Hybnerová, David Novotný, Michaela Sejnová ad., režie: Petr Svojtka

      Divadelní předplatné – skupina 5P

Peter Morgan: AUDIENCE U KRÁLOVNY | VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE
Hrají: Petra Janečková, Karolína Šafránková, Josef Pejchal, Petr Dohnal, Alexandr Postler ad. , režie: Petr Novotný
Tomáš Dianiška: 294 STATEČNÝCH | DIVADLO POD PALMOVKOU PRAHA
Hrají: Kamila Trnková/Klára Suchá, Vojtěch Fülep/Denis Šafařík, Gabriela Míčová ad., režie: Tomáš Dianiška
Matěj Randár, Petr Horníček: KONKURZ | LOSERS CIRQUE COMPANY
Účinkují: Kirill Yakovlev, Karolína Křížková, Sára Stoulilová, Josefína Vandasová ad., scéna a režie: Petr Horníček
Sarah Page: K.Š.E.F.T. | ČINOHERNÍ KLUB PRAHA
Hrají: Lucie Žáčková, Martin Finger, Václav Šanda, Sandra Černodrinská, režie: Ondřej Sokol
Tomáš Dianiška: ŠPINARKA | DIVADLO PETRA BEZRUČE OSTRAVA
Hrají: Markéta Matulová, Kateřina Krejčí, Jakub Burýšek, Dušan Urban, Vojtěch Johaník ad., režie: Tomáš Dianiška

      Abonentní koncerty 

SLAVNOSTNÍ KONCERT KE DNI VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU | MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC
JAN TALICH – housle a PETR JIŘÍKOVSKÝ - klavír | Agentura DALARTIS Praha
KLARINETOVÉ KVINTETY | DOLEŽALOVO KVARTETO společně s klarinetistkou Annou PAULOVOU 
PRVNÍ REPUBLIKA A PÍSNĚ ÉRY SWINGU | LAM TRIO | Aleš NITRA, Martin TOPIČ, Milan HOLUB
HUDBA, KTERÁ DOBYLA SVĚT aneb CO ČECH, TO MUZIKANT! | TRIO MORAVIENSIS – Magdalena MALÁ, Petra MACHKOVÁ  ČADOVÁ, Ilona RŮČKOVÁ

      ČTYŘLÍSTEK                                                             pohádkové soboty a neděle pro děti a rodiče 

Pavel Nauman: POHÁDKY O MAŠINKÁCH | DIVADLO LOUTEK OSTRAVA
Vít Peřina: BABIČKA ČERVENÉ KARKULKY DNES SLAVÍ NAROZENINY! | NAIVNÍ DIVADLO LIBEREC
Pavel Vašíček: VYŠLA HVĚZDA NAD BETLÉMEM | DIVADLO DRAK HRADEC KRÁLOVÉ
Vít Peřina: ČESKÝ HONZA | DIVADLO LokVar PRAHA

       JAK ZÍSKAT PŘEDPLATNÉ 2022 – 2023
Prodej od pondělí 20. června do soboty 2. července a dále od pondělí 8. srpna do čtvrtka 8. září 2022
pondělí 20. června – sobota 2. července 2022 – prodloužená otevírací doba 
bonus pro všechny abonentní skupiny –  rezervace současných míst ze sezóny 2021 (leden – červen)
pondělí 8. srpna – čtvrtek 8. září 2022 – běžná otevírací doba 
všechna nevyzvednutá místa budou dána k dispozici novým zájemcům 
www.divadloprostejov.cz 
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Sezonu abonentních 
koncertů otevře jeden 
z  předních českých a  stře-
doevropských symfonic-
kých, klasicko-romantic-
kých orchestrů – Moravská 
filharmonie Olomouc. 

Slavnostní koncert ke Dni 
vzniku samostatného čes-
koslovenského státu bude 
v  pondělí 24. října dirigovat 
nový šéfdirigent MFO Zsolt 
Hamar. 

V prosinci se představí výji-
mečná osobnost nejen v české 
kultuře, ale i v mezinárodním 
povědomí, houslový virtuos 
Jan Talich a  klavírní virtuos, 
dirigent a jedna z nejvýrazněj-
ších českých umělců střední 
generace Petr Jiříkovský.

Abonentní koncerty budou 
pokračovat koncertem Dole-
žalova kvarteta s přední čes-
kou klarinetistkou, laureátkou 
Pražského jara 2015 Annou 
Paulovou.

Swingové akustické trio 
hrající převážně hudbu třicá-
tých a čtyřicátých let dvacáté-
ho století – Lam Trio má své 
motto: Zažijte pohodový jazz 
a swing, přesvědčte se, že jazz 
je prostě pohoda jazz.

V  závěru koncertní sezony 
se budeme věnovat cembalo-
vé hudbě, kterou nám přiblíží 
Trio Moraviensis v  pořadu 
Hudba, která dobyla svět aneb 
co Čech, to muzikant!

Velkolepé hudební zážitky 
jsou nachystány i mimo oblast 
klasické hudby.

Vokální seskupení v  čele 
s  Jiřím Kornem 4TET již té-
měř 19 let udivuje diváky 
svými neuvěřitelnými pěvec-
kými, ale i hereckými výkony 
a  nápady. Nepřehlédnutelný 
design kostýmů, překvapi-
vě originální pojetí aranžmá 
a  neotřelé harmonie Jiřího 
Škorpíka i  temperamentní 
herecké až „taneční“ výkony 
některých aktérů na jevišti. To 
vše rozhodně nenechá nikoho 

chladným na předvánočním 
koncertu 13. prosince.

Když zaválí hot-jazz nebo 
swing, duše vzlétá, srdce jásá, 
oči září, nohy křepčí! Nevěří-
te? Přesvědčí vás Ondřej Ha-
velka a  jeho Melody Makers 
tentokrát na svém jarním kon-
certu.

A v dubnu přijede sklada-
tel, textař a zpěvák, spisovatel, 
hudební režisér a  producent 
Vlasta Redl se svou kapelou. 
Jeho tvorbu je těžké žánrově 
zařadit, neboť pracuje s  širo-
kým arzenálem hudebních 
stylů – od folklóru a  folku 
přes různé vývojové etapy 
rocku až po kompozičně-
-aranžérské postupy, pro 
které se mu od hudebních 
publicistů dostalo přezdívek 
Valašský Mozart a  Moravský 
Oldfield.

Více informací najdete na 
www.divadloprostejov.cz.
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4TET, Ondřeje Havelku 
a jeho Melody Makers, 

Vlastu Redla 
a mimořádné abonentní 
koncerty uvítá Městské 

divadlo v Prostějově 
v uDIVující nové sezoně 
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Informace z města

Pomyslné 40. narozeniny sla-
vilo letos 15. července oddělení 
ARO Nemocnice AGEL Pros-
tějov. Za čtyři dekády oddělení 
ztrojnásobilo množství svého 
zdravotnického personálu, šest-
krát přivítalo nového primáře, 
přestěhovalo se do nových pro-
stor, několikrát zmodernizo-
valo své přístrojové vybavení 
a především léčilo přes 35 tisíc 
pacientů. Nejnáročnější období 
pak zažilo právě před nedáv-
nem, v  době vrcholící pande-
mie onemocnění covidem-19.

„Když v roce 1982 oddělení ARO 
v  prostějovské nemocnici vzniklo, 
šlo o vysoce specializované oddělení 
s 5 lůžky pro pacienty v ohrožení 
života, včetně dětských pacientů, 
pro celý okres Prostějov. Krátce 
po otevření se k  němu přidružilo 
i stanoviště záchranné služby, které 
personálně zajišťovalo taktéž oddě-
lení ARO, a tato pracoviště společ-
ně přispěla k  výraznému zlepšení 
péče o pacienty v těžkých akutních 
stavech,“ popisuje MUDr. Daniel 
Šperka, primář ARO Nemocni-
ce AGEL Prostějov.

V době svého otevření přitom 
na lůžkovém ARO pod vedením 
primáře MUDr. Jiřího Štolpy 
pracovalo celkem 7 lékařů, 13 
sester včetně anesteziologických 
a 2 řidiči Záchranné služby. Dnes 
na oddělení pracuje 17 lékařů, 
52 sester a  7 sanitářů. Za dobu 
jeho fungování oddělení řídili na 
primářských postech po MUDr. 
Jiřím Štolpovi také MUDr. Pa-
vel Bohanes, MUDr. Viktorie 
Hartmanová, MUDr.  Draho-
míra Davidová, MUDr. Martin 
Pomajbík, MBA, a od letošního 
roku MUDr. Daniel Šperka.

„Jsem hrdý rodilý Prostějovák, 
takže mé kroky ihned po ukonče-
ní studia medicíny vedly do pros-
tějovské nemocnice, kde pracuji 
nepřetržitě osmnáctým rokem na 
oddělení ARO. Od roku 2015 na 
pozici zástupce primáře a  od le-
tošního ledna na pozici primáře,“ 
vysvětluje primář Šperka s tím, 

že za dobu fungování oddělení 
ARO se v  medicíně mnohé 
změnilo. „Medicína jde mílový-
mi kroky kupředu. Stavy, které 
se dříve jevily jako již neřešitelné, 
umíme pomocí moderních léčiv, 
přístrojů a  vyšetření adekvátně 
diagnostikovat a  vyléčit. Pacienti 
jsou schopni se dostat zpět do své-
ho normálního plnohodnotného 
života,“ shrnuje.  

Významným milníkem pro 
prostějovské ARO byl přitom 
rok 2003, kdy došlo k přestěho-
vání ze starých prostor do nových 
současných na Mathonově ulici, 
již bez Záchranné služby, která 
se již dříve oddělila jako samo-
statný subjekt. „Rozšířil se počet 
operačních sálů, nyní pravidelně 
poskytujeme anesteziologickou 
péči na 6 operačních sálech s po-
čtem nad 5 000 anestezií za rok.  
Zajišťujeme péči na vysoce speci-
alizovaném 6lůžkovém oddělení 
ARO pro pacienty v  kritických 
stavech a 2 jednotkách intenzivní 
péče o kapacitě 10 lůžek, kde jsou 

zejména pacienti po velkých ope-
račních výkonech,“ vyjmenovává 
MUDr. Šperka. 

Mimo to dnes oddělení ARO 
disponuje nepřetržitou ambulan-
cí urgentního příjmu, kde jsou 
ošetřováni pacienti v  ohrožení 
života, a pravidelně je v pracovní 
dny v  provozu anesteziologická 
ambulance, kde zdravotníci při-
pravují a  optimalizují pacienty 
před anesteziemi. „Funguje u nás 
také vyhledávaná nutriční ambu-
lance, která se věnuje pacientům 
s poruchou příjmu potravy. Dále 
zajištujeme odbornou konziliární 
a  resuscitační péči pro celou ne-
mocnici.  V plánu je na podzim 
otevření ambulance pro léčbu bo-
lesti, takže spektrum naší činnosti 
je široké a  neustále se rozšiřuje,“ 
doplňuje primář s  tím, že vý-
znamné změny zažilo oddělení 
také v  souvislosti s  nedávnou 
pandemií onemocnění covi-
dem-19.

„Covid období bylo nejtěžší, kte-
ré jsem zatím za svou kariéru za-
žil. Celkem bylo na našich lůžkách 
dosud hospitalizováno 219 covid 
pozitivních kriticky nemocných. 
Zpočátku byl největší strach z ne-
známého, protože chyběly poznat-
ky o možnostech léčby a její úspěš-
nosti. Bylo potřeba kompletně 
přeorganizovat péči, hygienicko-
-epidemiologický režim a  zejmé-
na posílit a nahrazovat nemocný, 
zejména sesterský personál. Proto 
si nejvíc z toho období vážím všech 

lidí, kteří chodili nad rámec svých 
úvazků a  na úkor svých rodin 
pomáhat starat se o  kriticky ne-
mocné pacienty. Za toto úsilí jsme 
také získali firemní ocenění Covid 
Aeskulap 2021 v kategorii Oddě-
lení roku ČR, kterého si nesmírně 
vážím,“ popisuje primář s  tím, 
že silné příběhy ale zažil i mimo 
pandemii. „Nezapomenu napří-
klad na 53 letého muže, který byl 
přijat s těžkým zápalem plic, kde 
původcem byla Legionella.  Došlo 
u  něj k  těžkému multiorgánové-
mu selhání, kdy jsme museli na-

hrazovat všechny základní životní 
funkce a jeho stav už byl na hranici 
života a smrti. Pacient nás dodnes 
chodí navštěvovat a žije plnohod-
notný život,“ prozrazuje.

Záchrana lidí v takto kritických 

stavech by ale samozřejmě nebyla 
možná bez moderního vybavení 
a postupů, které přispívají k rych-
lé diagnostice a  cílené léčbě při 
zachování co největší bezpečnosti 
a komfortu pro pacienta. „Posun 
za uplynulá desetiletí je neskuteč-
ný. Dnes disponujeme nejmoder-
nějšími samopolohovacími lůžky, 
monitorovací technikou, přístroji 
pro umělou ventilaci nejnovější 
generace, neinvazivní monitorací 
oběhu pacienta, přístroji s ‚umělou 
ledvinou’, bezpečnými přesný-
mi dávkovači léků a  infuzí. Dále 
máme k  dispozici ultrazvukové 
přístroje k nebolestivému vyšetření 
a eventuální přesné léčbě pacienta, 
bronchoskopický přístroj i analyzá-
tor základních důležitých krevních 
odběrů přímo na oddělení. Centrál-
ní operační sály jsou vybaveny no-
vými anesteziologickými přístroji,“ 
vyjmenovává primář Šperka.

Celkem přitom aktuálně 
na oddělení ARO Nemocnice 
AGEL Prostějov zdravotníci 
podají pacientům okolo 5 tisíc 
anestezií a  ošetří 1300 pacientů 
na lůžkách. „Za celou dobu fun-

gování našeho oddělení mohlo být 
odhadem léčeno zhruba 35 000 
pacientů a podáno 150 000 anes-
tezií,“ propočítává primář.

 Zdroj: Barbora 
 Olejníková

Prostějovské ARO slaví 40 let 
Za tuto dobu podali lékaři kolem 150 000 anestezií

ARO Nemocnice AGEL Prostějov, primář Daniel Šperka.

květen 1972 – jarní hodnocení ceslostátní soutěže 
získalo naše oddělení titul Vzorné pracoviště.

Duben 1972  bronchoskopie v celkové anestezii.

Současná podoba ARO Nemocnice AGEL Prostějov.

Prostějovské ARO - leden 1972.

Operace strabismu  
v celkové anestezii.
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Sobota 10. 9. 13:00 komen-
tovaná prohlídka radnice, 
14:00 prohlídka věže, 15:00 
koncert Nota Bene v obřad-
ní síni
Neděle 11. 9. 13:00 prohlídka 
věže, 14:00 komentovaná pro-
hlídka radnice, 15:00 prohlíd-
ka věže, 16:00 komentovaná 
prohlídka radnice
Kapacita věže 12 osob, rad-
nice 20 osob, koncert je pro 
veřejnost 
Neděle 11. 9. 13:00 komento-
vaná prohlídka secesní perly 
– Národního domu
Pondělí 12. 9. od 16:00 Díl-
nička se zaměřením na ha-
nácké tradice – rodiny s dět-
mi (cca 60 min, dle počtu 
účastníků) – Muzeum a gale-
rie v Prostějově
Úterý 13. 9. 17:00 komento-
vaná prohlídka galerie Špa-

líček (výstava Návrat domů 
nežádoucí, Hodiny a hodinky 
ze sbírek Bruna Wintera)
Středa 14. 9. 16:00 Program 
– Nechť vládnou vyvolení: 
Ochutnejte moc městské 
rady za pánů z  Pernštejna. 
V rukou budete mít osud ce-
lého města Prostějova. Bude 
jen na vás, zda město bude 
prosperovat, nebo zmizí 
v  prachu dějin. Na chvíli se 

stanete někým jiným a zále-
ží, jak moc budete chtít spo-
lupracovat nebo intrikovat. 
Kapacita omezena. Doba tr-
vání: cca 120–150 min. Mu-
zeum a galerie v Prostějově
Čtvrtek 15. 9. 16:00 komen-
tovaná prohlídka hlavní bu-
dovy Muzea a galerie v Pros-
tějově (nám. T. G. Masaryka)
Pátek 16. 9. 16:00–24:00 
Hvězdárna Prostějov pro 

děti: prohlídka dalekohledů, 
pokusy z  optiky, pozoro-
vání (bude-li jasno) Slunce 
i hvězd, pohádka
pro dospělé: prohlídka da-
lekohledů, pokusy z  optiky, 
pozorování (bude-li jasno) 
Slunce i hvězd, v případě ne-
příznivého počasí kratší před-
náška v  sále o  CCD/CMOS 
kamerách a  digitálním sní-

mání oblohy, s  ukázkou ast-
ronomických snímků z Hvěz-
dárny v Prostějově. 
Sobota 17. 9. 14:00 Po 
stopách Pernštejnů – ko-
mentovaná prohlídka, sraz 
u  altánku ve Smetanových 
sadech
Neděle 18. 9. 14:00, 15:00, 
16:00 – komentované pro-
hlídky kostela sv. Petra a Pavla

Ve dnech 5.-6. 8. 2022 
ožije nejen nádvoří pros-
tějovského zámku druhým 
ročníkem country festiva-
lu ProFest. Pořadatelem je 
statutární město Prostějov, 
kulturní klub Duha u  hra-
deb, Martin Soldán (Tres 
Soldanos) a kino Metro 70. 
Oproti loňsku je tentokrát 
festival dvoudenní a nabitěj-
ší.

„Myslím, že návštěvníci se 
mají opravdu na co těšit a  já 
osobně jsem nesmírně ráda, 
že nádvoří zámku skutečně 
ožívá. Páteční program se 
bude odehrávat jak na nádvoří 
zámku, tak před kinem Metro 
70. Celkem vystoupí 9 hudeb-
ních skupin nejen z Prostějo-
va, ale i  z  celé republiky, při-
praveno je vystoupení country 
tanečníků,“ říká náměstkyně 
primátora Milada Sokolová.

Chybět nebude ani dopro-
vodná akce v  „americkém 
motorkářském stylu“ – před 
zámkem budou vystavena 
americká auta a motocykly.

„Návštěvníkům nabídneme 
i  mobilní studio rádia Beat 
a  promítání filmu o  Route 
66. Zdeněk Jurásek, šéf České 
asociace Route 66 a Rádia 66, 
ale především chlapík, který 
splnil sen stovkám českých 

motorkářů, sám projel slavnou 
Mother Road dvakrát na kole 
a zorganizoval desítky výprav 
na tuto ikonickou silnici v sed-
le legendárních strojů HAR-
LEY-DAVIDSON. Se svými 
zážitky a  zkušenostmi z  po-
četných cest (nejen po USA) 
se s  diváky přijede podělit 
v pátek 5. 8. 2022 na promítání 
svého filmu ROUTE 66, jed-
na jízda nestačí. Pokud přesto 
nestihnete páteční film, bude-
te mít ještě jednu možnost se 
s  tímto výjimečným mužem 
seznámit. V sobotu 6. 8. 2022 
bude Zdeněk vysílat ze svého 
mobilního studia Rádia66 pří-
mo z  nádvoří prostějovského 
zámku,“ doplňuje vedoucí od-
dělení DUHA Pavla Vašková.
 -red-

Vstup na festival je zdarma
Podrobný program festivalu 

naleznete na straně 28

V září se opět uskuteční Dny evropského dědictví v Prostějově 2022 
Jaký bude program? Zde je stručné avízo:

ProFest 2022 
– Country festival se blíží!

V rámci letošního Dne židovských památek 
proběhnou v neděli 14. 8. 2022 tyto akce:

Cca 11:00 (po bohoslužbě) – komentovaná prohlídka výstavy Virtuální rekonstrukce prostějovského 
Templu (kostel Čs. církve husitské – Husův sbor)
14:00 – komentovaná prohlídka nového židovského hřbitova za Brněnskou ulicí
16:00 – komentovaná prohlídka výstavy Návrat domů nežádoucí (Galerie Špalíček, Uprkova 18, Prostějov)

Pro případné bližší informace můžete zavolat, tel.: 603 555 904 (Jana Gáborová)

Den židovských památek 14. 8. 2022
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AKCE PRO DOSPĚLÉ

4., 18. 8. | 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

1. 8., 8. 8., 15. 8., 22. 8., 29. 8. |  PO |  11 – 11.45 H  

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 pizzu. Máme 
připravené dva kvízy: pro děti do 9 let a pro děti a mládež od 
10 do 15 let. 

3. 8., 10. 8., 17. 8., 24. 8., 31. 8. | 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 schovat 
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.

4. 8., 11. 8., 18. 8., 25. 8. | ČT | 10 – 12 H   

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

5. 8., 12. 8., 19. 8., 26. 8. | 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. 
Hry jsou určené pro děti a mládež od 12 do 18 let (děti do 15 let 
musí předložit souhlas rodičů – formulář získáte u pultu). POZOR: 
V pátek 26. srpna vás čeká souboj se světelnými meči v nejlepší 
VR hře současnosti – českém Beat Saberu. Vítěz si odnese 
parádní cenu. Pravidla soutěže najdete v knihovně.

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 
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PROSTĚJOVSKÝ ZÁMEK V PRŮBĚHU 
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Máte rádi staré fotografie a historické zajímavosti? Pak je 
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jeme v září tři výherce, kteří se mohou těšit na pěkné ceny. 
Více informací na www.knihovnapv.cz/zamek.

PERNŠTEJNOVÉ NA PROSTĚJOVSKU 
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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.
knihovnapv.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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JEHLIČNATÉ PALIVO 
ve 2 m a 4 m délkách 

za 890 Kč včetně DPH/prostorový metr.

LISTNATÉ PALIVO 
ve 2m délkách

za 1 390 Kč včetně DPH/prostorový metr. 

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

na stránkách www.lesyprostejov.cz 

Možnost dopravy 10 prm až 40 prm.

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

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

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

Doprava ze skladu v Seči.

INZERCE
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Připomenutí úmrtí čestného 
občana města Prostějova
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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
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Letos uplynulo 80 let od 
atentátu na Reinharda Hey-
dricha, 80 let od vyhlazení 
Lidic a  Ležáků, 80 let od 
heydrichiá dy. 

Připomínáme si rovněž 80 
let od transportů prostějov-
ských židovských spoluobčanů 
do Terezína. Dne 27. června 
1942 tomu bude přesně 80 let 
ode dne, kdy do transportu ne-
nastoupil prostějovský průmy-
slník a mecenáš Bruno Winter 
a jeho druhá manželka Tereza. 
Když po nich příbuzní pátrali, 
sousedé zjistili, že si dobrovolně 

vzali život, aby společně odešli 
z  tohoto světa. Stejně tak tiše 
byly jejich pozůstatky uloženy 
do rodinné hrobky na novém 
prostějovském židovském 
hřbitově. Syn Kurt stačil po-
hřbít svého otce, během týdne 
však byl zatčen a do roka umu-
čen v  koncentračním táboře 
Osvětim. Druhý syn, Ing. Hugo 
Winter, byl v té době mechani-
kem u RAF ve Velké Británii.

Bruno Winter byl nejen 
úspěšný podnikatel, ale i umě-
nímilovný mecenáš. Dokud 
ještě mohl rozhodovat o svém 

majetku, daroval v  roce 1939 
svou velkou sbírku historic-
kých hodin prostějovskému 
muzeu. To vystavovalo vzác-
nou kolekci sice od roku 1947 
(dle dobových pramenů šlo 
o  největší sbírku hodin v  teh-
dejším státě), ale její dárce 
byl minulým režimem zapo-
menut. Zatím poslední stálá 
muzejní expozice s  názvem 
Hodiny a hodinky Muzea Pro-
stějovska z  roku 2000 bohužel 
významného mecenáše rovněž 
nepřipomínala. Statutární 
město Prostějov jmenovalo 

Bruno Wintera čestným 
občanem města v  roce 2018. 
Muzeum a Galerie v Prostějově 
se na začátku tohoto roku roz-
hodlo z důvodů nové koncepce 
muzea zastaralou expozici, kte-
rá neobsahovala žádné infor-
mace ke sbírce, zrušit. Postup-
ně se bude pracovat na přípravě 
nové a moderní expozice, která 
by měla návštěvníkovi zpro-
středkovat všechny důležité re-
álie, včetně těch, které se týkají 
původu a geneze sbírky. V sou-
vislosti s  letošním tragickým 
výročím transportů se MGP 

rozhodlo zařadit do svého 
prezentačního plánu výstavní 
projekty Návrat domů nežá-
doucí. Mecenáš Bruno Winter 
(v termínu od 5. 8. do 30. 10.) 
Muzeum a galerie v Prostějově 
by se chtělo aspoň jedenkrát 
ročně angažovat v péči o výše 
zmíněnou hrobku. Letos jsme 
proto, před blížícím se výro-
čím úmrtí mecenáše, společně 
s Ing. Rudolfem Dubem, před-
sedou SK Maccabi, zajistili nut-
nou údržbu. 

Ivan Čech, 
Veronika Hrbáčková

Hlavní budova 
nám. T. G. Masaryka 2

70 let VÚ 8280 
601. skupina speciálních sil generála Moravce

do 4. 9. 2022
Pro všechny příznivce 

vojenské historie, ale nejen 
pro ně, je určena výstava, 
která přibližuje dějiny elit-
ního vojenského útvaru 
Armády České republiky, 
který téměř 20 let funguje 
pod názvem 601. skupina 
speciál ních sil generála Mo-
ravce. Její původ sahá až do 
roku 1952 a výstava tak sle-
duje působení a  proměnu 
od prvopočátků jejího vzni-
ku do současnosti. Připomí-
ná také 80. výročí uskuteč-
nění operace Anthropoid 
a uplynutí 75 let od založení 
československého výsadko-
vého vojska.

Parohatí a dutorozí
Historické trofeje z celého světa

do 9. 10. 2022
vernisáž 1. 9. 2022

Nabídku prázdninového programu v  Muzeu a  galerii v  Prostějově jsme 
zpestřili ojedinělou výstavou vzácných trofejí parohaté a  dutorohé zvěře 
ze soukromé sbírky Ing. Jaroslava Šmída. Cílem výstavy je ukázat široké 
veřejnosti nejen druhy parohaté zvěře známé z naší krajiny, ale také přiblížit 
méně známé druhy této zvěře i z jiných kontinentů. Věříme, že po zhlédnutí 
výstavy vám již nebudou cizí názvy jelenů, jako je muntžak, sanbar, axis, ba-
rasinga, wapiti, jelen milu apod. 

O máku

do 11. 9. 2022
Jestli jste ještě nenavštívili výstavu O  máku, během prázdnin máte ideální 

příležitost. Výstava edukativní a hravou formou zprostředkuje informace o jeho 
pěstování a využití, ale také nabízí ke zhlédnutí výtvarná díla Marcely Šimečkové. 

„Atraktivní část výstavy tvoří obrazy a dekorace Marcely Šimečkové. Paní 
Šimečková pěstuje několik odrůd máku a z makových semen, makovic, stonků 
i květů vytváří originální výtvarná díla. Do své tvorby vtěluje nejen fascinaci 
mákem jako krásnou a užitečnou rostlinou, ale také lásku ke krajině a lidové 
tradici. Skrze drobná maková zrnka nám otevírá bránu k hravosti, tvořivosti, 
jemnému vnímání světa kolem nás. Ten nám poskytuje, stejně jako mák svými 
tisíci semínky, tisíce drobných možností, ze kterých může vyrůst něco nečekané-
ho...“ Mgr. Petra Hanáková, 

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně – autorka výstavy Mák

Špalíček
Uprkova 18

Návrat domů 
nežádoucí. 

Mecenáš Bruno Winter

do 30. 10. 2022
Výstava připomíná 80. výročí 

transportů židovského obyva-
telstva z Prostějova a také uply-
nulých 80 let od smrti místního 
židovského podnikatele a mece-
náše Bruna Wintera. Ten v po-
lovině března 1939 věnoval svou 
hodnotnou sbírku hodin prostě-
jovskému muzeu. Výstavu do-
provodí dvě komentované pro-
hlídky ve dnech 14.  8.  a  13.  9. 
a  přednáška Ivana Čecha dne 
6. 10., která se zaměří na osob-
nost a osudy Bruna Wintera.
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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

Pozorování Slunce: každé úterý, čtvrtek a pátek v 15:00
Pozorování noční oblohy: každý čtvrtek a pátek v 21:30
Pohádky pro děti: středa 15:30
Pohádkový týden: 22. 8. - 26. 8. v 15:30
Astrosoboty: 20. 8. a 27. 8. pozorování Slunce od 16:00 h a večerní pozoro-
vání od 21:30 do 22:30. 

Týden astronomických pohádek
Od pondělí 22. 8. 

do pátku 26. 8. 
vždy od 15:30. 

Kromě pravidelných astro-
nomických pohádek každou 
středu od 15:30 se můžete 
v srpnu těšit na celý pohád-
kový týden. V pondělí před-
stavíme „Letní pohádku“, 
v úterý „Vyprávění o Sluníč-
ku“, ve středu „Jak vojenský 
bubeníček zachránil svět“, 
ve čtvrtek „O mlsném med-
víděti“ a v pátek „Princeznu 
Labuť“.

POZVÁNKA
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- strojní a ruční bourací práce
- bourání rodinných domů a veřejných budov
- bourání oplocení, garáží a drobných staveb
- zateplení objektů
- stavební a drobné řemeslné práce
- betonáže, zámkové dlažby,
  obkladačské práce
- rekonstrukce bytových jader
- sádrokartonářské a malířské práce

Tel.: 771 141 014

www.demzegroup.cz

www.demzegroup.cz

www.demzegroup.cz
info@demzegroup.cz

info@demzegroup.cz

www.demzegroup.cz

info@demzegroup.cz
www.demzegroup.cz
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Akce se koná pod záštitou RNDr. Aleny Raškové, náměstkyně primátora. 

 

DISCIPLÍNY: PLAVÁNÍ  TENISOVÁ ZRUČNOST  
ŠIPKY  HOD TENISOVÝM MÍČKEM NA CÍL 

PETANQUE  SRÁŽENÍ PLECHOVEK                        
KROUŽKY  HOKEJ 

30 Statutární město Prostějov

 WWW.PROSTEJOV.EU Prostějovské radniční listy



Informace z města

INZERCE

Zveme děti ve věku 6-11 let na 
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Termín: 22.- 26.8. 2022 od 7:30 -16:00 
Základna bude na faře u kostela Povýšení sv. Kříže. 
Pro přihlášení vyplňte tento formulář: 1url.cz/urtAv

kontakt: cprprostejov@ado.cz
Více informací najdete na našem webu:

https://www.prostejov.dcpr.cz/

Zveme otce a jejich syny ve věku 8-14 let na víkendový pobyt 
„EMANUEL aneb VZÁCNÝ ČAS S OTCEM“                                              

Termín: 14.10. – 16.10. 2022
Místo pobytu: Annaberg u Bruntálu

cena za otce a syna: plná – 1950,-
sponzorská – 2200,-

Pro přihlášení vyplňte tento formulář: 1url.cz/Zrue1
kontakt: cprprostejov@ado.cz

MATEŘSKÉ CENTRUM v Krasicích– každé pondělí od 9 - 12 hod 
Během prázdnin je provoz MC nepravidelný, prosím informujte se 

u paní Zdeňky Spáčilové (kontakt níže)
Mateřské centrum nabízí prostor pro maminky i děti. Děti se vydovádí, zatancují si, zazpí-
vají, něco vyrobí (závisí na aktuálním programu) a získají kontakt se svými vrstevníky. Pro-
gram pro maminky probíhá bez odloučení od dětí. Vítány jsou všechny maminky a děti. 

Kde: Centrum pro rodinu Prostějov, J. V. Sládka 2, Prostějov - Krasice, 
Kontakt: Zdeňka Spáčilová tel.: 608 330 642

Zveme maminky a jejich dcery ve věku 11-15 let na víkendový pobyt 
„MÁMA A JÁ“

Termín: 30.9. -2.10. 2022, Místo pobytu: Annaberg u Bruntálu
cena za matku i dceru: plná – 1950,-, sponzorská – 2200,-

Pro přihlášení vyplňte tento formulář: 1url.cz/xruj9, kontakt : cprprostejov@ado.cz
V  případě vašeho zájmu o  některou z  nabídek, se můžete přihlásit u  Bc. 
Blanky Neckařové nebo emailem na adresu: cprprostejov@ado.cz .
Programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina  MPSV ČR, Olo-
mouckým krajem a městem Prostějov.

CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV z. s.
Filipcovo nám. 20/4, 796 01 Prostějov, http://prostejov.dcpr.cz/, cprprostejov@ado.cz, tel. 608 228 464

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

Evid. č. 1812/22 (Terezka) – fena křížence, nalezena dne 4. 6. 2022, 
místo nálezu: ul. Určická, neregistrovaný čip č. 981020000743896

Evid. č. 1832/22 (Mirinda) – fena křížence, nalezena dne 1. 7. 2022, 
místo nálezu: ul. Kostelecká, neregistrovaný čip č. 203098100480436
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Od středy 22. června do 
pátku 24. června se konalo 
na letišti v Roudnici nad La-
bem mistrovství ČR v letecké 
akrobacii kluzáků v kategorii 
Advanced. Tato kategorie se 
létá na nejvýkonnějších akro-
batických speciálech součas-
nosti  –  kluzácích Swift S-1. 

Přestože se na něj Tomáš Mi-
chálek z Aeroklubu Josefa Fran-
tiška Prostějov přeškolil teprve 
před několika týdny a  sbírá 
s  ním své první zkušenosti, 
povedl se mu na tomto mis-
trovství obrovský úspěch. Po 
velmi těsném a  napínavém 
souboji vybojoval první mís-

to! Bude tak naši vlast repre-
zentovat i  na mistrovství světa 
v  letecké akrobacii kluzáků, 
které se uskuteční letos v srpnu 
ve Francii. Pro prostějovského, 
teprve 22letého závodníka je to 
již druhý titul mistra republiky. 

Blahopřejeme mu a  k  tomuto 
obrovskému úspěchu se určitě 
ještě podrobněji vrátíme. Za-
tím jen ze stručného telefonátu 
s ním víme, že z letošního titulu 
má obrovskou radost a do Fran-
cie na mistrovství světa se velmi 

těší. Předávání cen proběhlo na 
leteckém dnu Memorial Air 
Show v  Roudnici nad Labem 
v sobotu odpoledne, kdy Tomáš 
Michálek převzal zlatou medaili 
z rukou ministra dopravy pana 
Martina Kupky.  -lš-

Na okrese Prostějov pů-
sobí již řadu let letecko-
-modelářský klub Pros-
tějov, který je pobočným 
spolkem Svazu modelářů 
ČR. Klub se měl v minulosti 
těšil velmi dobrému jménu 
a v tomto duchu se snažíme 
v  součastnosti pokračovat 
a  reprezentovat tak město 
Prostějov. Zejména  účastí 
na leteckomodelářských 
podnicích, ale hlavně po-
řádáním vlastních soutěží, 
což se nám zjevně daří.

Dne 8. 5. 2022 pořádal 
LMK Prostějov na letišti 
u  Kostelce na Hané kalen-
dářovou soutěž Prostějovská 
jarní pevná výška v kategorii 
RCEP (rádiem řízené kluzá-
ky s  elektrickým motorem 
a  výškovým spínačem).  
Z počátku k nám osud nebyl 
přívětivý a museli jsme řešit 
týden před soutěží přeložení 
termínu soutěže ze soboty 
na neděli z  technických dů-
vodů provozu letiště, dále 

onemocnění hlavního pořa-
datele, ale nakonec vše dobře 
dopadlo. Počasí bylo přízni-
vé a ráno se nás sešlo 22 sou-
těžících. Po odlétaných pěti 
kolech a sečtení bodů přišlo 
na řadu vyhlášení výsledků, 
kdy 3. místo obsadil Pavel 
Hloušek z  LMK Náměšť na 
Hané, druhé místo obsadil 
Zdeněk Malčík z  LMK Li-
tovel a  vítězem se stal Petr 
Šnyrych z LMK Bohuňovice 
MAMBA MODEL CLUB. 
Jediný soutěžící našeho do-
movského klubu Jaroslav Za-
bořil poslední kolo soutěže 
nedokončil z  důvodu tech-
nické závady na servořízení 
a umístil se tak na 22. místě.

Druhou soutěž jsme po-
řádali dne 11. 6. 2022  na 
letišti u  Kostelce na Hané. 
Opět k  nám bylo počasí 
přívětivé a  na soutěž přijelo 
patnáct soutěžících. Z  toho 
tři zástupci našeho LMK 
Prostějov, a  to Zdeněk Voj-
kůvka, který obsadil pěkné 

druhé místo, Jaroslav Zabořil 
13. místo  a Ing. Petr Loutoc-
ký poslední místo. Zvítězil 
Pavel Hloušek   a 3. místo ob-
sadil Radovan Hapal z LMK 
Náměšť nad Oslavou.

Tyto soutěže se velmi vy-
dařily jak díky pěknému 
počasí, hojnému počtu spo-
kojených soutěžících, tak 
i vysoké úrovni soutěží díky 
pořadatelům. Všem zúčast-
něným patří velké poděko-
vání.

Náš modelářský klub se 
dále věnuje i podpoře mláde-
že, kdy se podílíme na vedení 
kroužku při DDM Prostějov 
a  modelářskému kroužku ve 
Smržicích, kterému poskytu-
jí prostory ZŠ Smržice. Kluci 
z  obou kroužků reprezentují 
náš klub potažmo město Pro-
stějov na různých soutěžích 
v  kategorii házedel. Na pod-
zim loňského roku se Matyáš 
Vymětal po splnění nominač-
ní limitů zúčastnil Mistrov-
ství ČR mládeže v Moravské 

Třebové, kde se umístil na 5. 
místě. V květnu 2022 jsme se 
zúčastnili Krajského přeboru 
mládeže v  Ústí nad Orlicí. 
Tato soutěž byla velice důle-
žitá pro postup na mistrov-
ství republiky mládeže 2022. 
Přípravu jsme nepodcenili, 
což se nám zúročilo, a v ka-
tegorii házedel starších žáků 
Alexandr Kaprál obsadil 1. 
místo, Richard Pawlowský 
2. místo a  Matyáš Vymětal 
4. místo. Všichni tři splni-
li limity a  nominovali se 
na mistrovství ČR mládeže 
2022, které se bude konat 

17. 9. 2022 v Moravské Tře-
bové. V  kategorii házedel 
juniorů nás reprezentoval 
Daniel Měchura, který se sice 
umístil na 3. místě, ale nepo-
dařilo se mu splnit časový 
limit pro nominování na 
mistrovství ČR mládeže 2022.

Závěrem bych chtěl touto 
cestou poděkovat  za finanč-
ní podporu městu Prostějov 
a  obci Smržice, čímž nám 
byla dána možnost provo-
zovat naši činnost na velmi 
vysoké úrovni.

 Zdroj: Libor Škobrtal, 
 předseda

Letecký akrobat Tomáš Michálek mistrem republiky

LMK Prostějov  -  Prostějovská pevná výška
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Vážený pane Hájku,
dovolte nám vyslovit velké 

zklamání, že se paradoxně 
sport, se všemi jeho pozitiv-
ními dopady a významy, stává 
rukojmím a  tématem před-
volebních politických debat 
a nátlaků, což svědčí bohužel 
o krátkozraké a nevalné úrov-
ni současné opoziční politic-
ké scény v Prostějově…

Jak už je zvykem v  našich 
končinách, tak navíc největšími 
a horlivými kritiky těch úspěš-
ných jsou povětšinou lidé, kteří 

pro Prostějov nikdy nic neudě-
lali a nevybudovali.

Ve vašem příspěvku z minulé-
ho vydání Prostějovských radnič-
ních listů se znovu ukázalo, jak si 
málo vážíte mladých sportujících, 
prostějovských dětí a osob, které 
se kolem jejich sportovního vývo-
je promítají. Netrápí vás, kde mo-
hou sportovat a jaké podmínky ke 
sportování mají. Tenis a volejbal si 
kdysi vzala pod svá křídla orga-
nizace TK PLUS tzv. „oligarchy 
Miroslava Černoška“, za což jemu 
a  jeho spolupracovníkům děku-

jeme. Právě jejich přičiněním se 
z obou sportů, kdysi významem 
pouze provinčních, staly dvě nej-
lepší a nejviditelnější značky naše-
ho města, jež z Prostějova udělaly 
prestižní, ceněné a úspěšné město, 
které nám závidí celá republika. 
My jako rodiče, trenéři a dobro-
volníci vedení prostějovské rad-
nici za filozofii podpory sportu 
naopak velmi děkujeme!!! 

Primátor Jura, paní Sokolo-
vá, pan Pospíšil či paní Rašková 
jsou, na rozdíl od vás a vašeho 
hnutí Na rovinu!, osvícení, pro-

zíraví a vstřícní k požadavkům 
sportovců a chtějí děti na spor-
tovištích, nikoliv bojovat třeba 
s kriminalitou a nezdravým ži-
votním stylem mládeže. 

Jménem rodičů a sportovních 
příznivců vám chceme sdělit, že 
vaše velmi politicky účelová kriti-
ka podpory sportu či sportovní-
ho marketingu města Prostějova 
není namístě. Zvláště v  dnešní 
době, kdy provoz sportovních za-
řízení – jejich osvětlení a vytápění 
– bude drahý a dražší. A proto my 
rodiče věříme, že ve volbách, které 

se budou konat v září tohoto roku, 
budou zvoleni lidé (strany), kteří 
mají ke sportu blízko a znovu ho 
budou maximálně podporovat, 
jako to dělá současná koalice ODS 
a  nezávislých osobností města 
Prostějova, ANO 2011, sociálních 
demokratů, PV či SPD. Chci věřit, 
že prostějovská veřejnost vystaví 
stop sportu nepřejícím hnutím, 
jako jsou Na rovinu! či Zelení…
 Za rodiče volejbalistek
  Jana Barešová,

 za tenisové rodiče
  Jaroslav Bejlek

Ad.: reakce na vyjádření zastupitele Hájka

 Ilustrační fota
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PROSTĚJOV 21.10.2022

LUCIE BÍLÁ
s kapelou Petra Maláska + hosté

OLOMOUC 22.12.2022

Předprodej: na topkoncerty.cz a v síti ticketstream.cz

Předprodej: na topkoncerty.cz a v síti ticketstream.cz

Bílé Vánoce Lucie Bílé II.
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(Prostějov 13. 7. 2022) Tak 
do červencového čísla Radniček 
mám „snadnou“ práci. Posílám 
totiž k  uveřejnění článek, který 
jsem poslal redakci a  nevyšel 
v  čísle červnovém. Článek, byť 
reaguje na dva měsíce staré udá-
losti, je v obecné rovině stále ak-
tuální:  

Co v mimořádném PR ma-
gazínu nenajdete aneb Na po-
vrch juj!

(Prostějov 15. 6. 2022) Také 
Vám přistálo na stůl mimořádné 

číslo tohoto obecního listu plné 
sebeprezentací městského velení? 
Tato kalorická PR bomba ne-
vznikla jen tak náhodou. Je před 
volbami a tento způsob je vcelku 
levným (protože za obecní pe-
níze) marketingovým kanálem 
ke všem Prostějovanům. Vše je 
úžasné a vše se daří, proto volte 
naši koalici, čteme mezi řádky. 
Nic proti tomu, každý má nějaký 
vkus a práh fair play. Zákon však 
hovoří jasně, vydavatel je totiž 
povinen poskytnout přiměřený 
prostor sdělení a  názory členů 
zastupitelstva. V  termínech vy-
dání však termín 9. 6. 2022 bu-
dete hledat marně, natož termín 
uzávěrky příspěvků tohoto PR 
magazínu místních konšelů.

A uvnitř…
Představte si, že máte v peně-

žence 6 485 000 Kč. Ty vezmete 
a za stálého míchání je vylejete do 

záchodu. Přesně to se stalo v rám-
ci akce „optimalizace akcionářské 
struktury“ vodárenské společ-
nosti VaK Prostějov, a.s. Přesně 
tolik stálo vykoupení vlastních 
akcií, o nichž koalice rozhodla, že 
je zničí. Podle zákona musí spo-
lečnost, pokud nakoupila vlastní 
akcie, tyto do roka a do dne zcizit. 
Ne zničit, zcizit (!), tedy prodat. 
Náčelník ale zavelel zničit, a  tak 
VaK přišel o výše uvedenou hoto-
vost, za kterou mohl třeba opravit 
pár metrů zpuchřelých trubek, 
kterými prohání vodu Veolia, 
pardon Moravská vodárenská, 
za přibližně trojnásobný zisk, než 
má ze svých trubek VaK. Je to, 
jako když si za 2 Kč koupíte v krá-
mě rohlík a místo toho, abyste se 
nasytili, tak ho hodíte do kanálu. 

Každý z  nás se dříve nebo 
později setká s potřebou postarat 
se o rodiče nebo prarodiče. Není 

to jednoduché. Pomoc nabízí 
řada organizací. Aby byla služba 
finančně dostupná, je potřeba 
účast všech. Každý ji bude někdy 
potřebovat. V únoru ocenili kon-
šelé tuto solidaritu na zlomek žá-
daných částek. Slíbili dofinancovat 
v pololetí, když si podají další žá-
dost. Podali a nedostali 50 000 Kč. 
Zato 450 000 pro primátorovo 1. 
SK prošlo jako na drátkách. Nic 
proti tomu, ale je to bída.

Víte, že v Prostějově bude ulice 
jménem Rozvojová? Na této ulici 
od včerejška stojí Technologic-
ký klub, radního Blumensteina. 
Přízrak budovatelského nadšení 
období totality mne nepříjemně 
šťouchl do očí. Ulice Skautská 
z  návrhu kolegy Kapounka ne-
prošla.

Zlatým hřebem včerejšího za-
stupitelstva bylo zjevení pravdy 
o dopravní komisi. Ta totiž dopo-

ručila neprodloužit smlouvu na 
benzinku na Petrském náměstí 
a řešit tento prostor poněkud ur-
banističtěji. Za to komise sklidila 
ironický komentář náměstka Po-
spíšila, přičemž náměstek Roze-
hnal tajuplně nabádal k vypátrání 
autora podlého návrhu, kde jinde 
než v řadách opozice. Jenže pan 
předseda komise se proti její de-
honestaci ze strany místního tisku 
rozhodně ohradil. Doporučení 
komise bylo totiž jednomyslné. 
Tragikomické bylo primátorovo 
umravňování pana předsedy, že 
takováto prohlášení si má nejdří-
ve nechat schválit od náčelníků. 
A tak nám tento kus konečně od-
haluje, jak se ve spolupráci s „ne-
závislým“ tiskem prefabrikují úto-
ky na některé členy zastupitelstva. 

… Fuj! Aleš Matyášek,  
 Na rovinu! 
 (STAN, TOP09, Zelení) 

Článek, který měl vyjít před měsícem

Téměř čtyři roky jsou v za-
stupitelstvu třenice mezi opo-
zicí a  koalicí. V  prvním roce 
bylo ze strany koalice verbálně 
řečeno a slíbeno respektování 
druhé strany. Bohužel. Přesto, 
že snažíme v  průběhu celého 
období komunikovat, nevede 
to k ničemu. Kolega Matyášek 
povětšině při rozhovorech kýve 
hlavou, že rozumí, ale opak je 
pravdou. Jakmile se sepne ka-
merový záznam na zastupitel-
stvu, ozve se snůška lží a fabulací 
a veškeré názory komisí a výbo-
rů jej nezajímají. Redakční rada 
mě požádala o komentář k člán-
ku pana Matyáška. Při jeho čte-
ní jsem nevěřil vlastním očím. 
Osobně si vážím i ostré opozice. 
Na posledním finančním výbo-
ru při projednávání bodů pro-
gramu před zastupitelstvem pan 
Navrátil k bodu Vak sám řekl, že 
to není jeho doména, a protože 
se v  této problematice neori-
entuje tak se zdržel hlasování. 
Ostatní členové finančního vý-
boru hlasovali pro. Rozumím 
tomu, že před nadcházejícími 
volbami je potřeba střílet do ko-
alice. Ale cíleně lhát? To je prostě 
masakr. Věřící učitel na střední 
škole se snížil až k  peklu. On 

moc dobře pochopil, o  co jde, 
ale cíleně vytrhl slova zákona 
z kontextu. 

A nyní tedy opravdu na ro-
vinu.

I  členové finančního výbo-
ru pochopili triviální záležitost 
ohledně snížení základního 
kapitálu VAK Prostějov a.s. 
o hodnotu jím držených vlast-
ních akcií. Každá akciová spo-
lečnost v  této zemi má zájem, 
aby její akcionářská struktura 
byla optimální a  stabilní. Na-
prosto běžně chodí do společ-
nosti nabídky od minoritních 
akcionářů k odkupu a akcionáři 
společnosti k  tomuto odkupu 
společnost pověřili.  V podsta-
tě v  každé akciové společnosti, 
a to zvláště, kdy se akcie VaKu 
neobchodují na burze, neputo-
valy akcie všude možně, snaží 
se ovládající akcionáři mít pod 
kontrolou.  Zákon reaguje na 
situaci, kdy by mohla teoreticky 
odkupem těchto akcií společ-
nost vlastnit sama sebe a řeší ho. 
Proto stanovuje lhůty pro „zci-
zení“ v určitém čase.  Struktura 
akcio nářů Vaku je v současnosti 
96 akcionářů. Protože se s  ak-
ciemi neobchoduje na burze, 
je obtížné stanovit cenu akcie. 
Minoritní akcionáři v  prvé 
řadě nabízí akcie přímo společ-
nosti. Někteří akcionáři se díky 
vlastnictví i  jedné akcie snaží 
komplikovat činnost Vaku. Po-
dají účelovou žalobu a  přijdou 
s nabídkou odkupu. Po odkupu 
žaloba padá.  Zákon o obchod-
ních korporacích umožňuje 
vykoupení vlastních akcií za 

podmínky, že se musí do určité 
doby „zcizit“ Tj. společnost se je 
musí zbavit. První cesta je pro-
dej, o které mluví „znalec tohoto 
prostředí“ Matyášek. Opravdu 
logické. Nakoupit, čímž stabili-
zujeme akcionářskou strukturu, 
a pak velmi „logicky“ ji zase pro-
dat. Komu??? Máme je prodat 
městu bez ohledu na minoritní 
akcio náře????, za jakou cenu??? 
Kdo ji stanoví, abychom nepo-
škodili společnost, ve které má 
město majoritní podíl, popř. 
minoritního akcionáře. A třeba 
někomu cizímu? Vak by pak 
tomuto novému vlastníkovi 
musel platit dividendy (VAK je 
jedním z akcionářů žalován, že 
tak nečinil v minulosti, když se 
snažil veškerý příjem alokovat 
do oprav a  rozvoje majetku) 
a  v  neposlední řadě prostřed-
ky, které byly použité na ná-
kup, by právě z tohoto důvodu 
minimálně z  majoritní části 
nemohly ani VAKu zůstat, je-
likož by musely být použity na 
dividendy (zřejmě však v celém 
rozsahu), to však již pan Maty-
ášek záměrně zamlčuje, neb se 
mu to nehodí do kontextu jeho 
rétoriky. Tedy žádné prostředky 
se neztrácí, jak se snaží navodit 
dojem pan Matyášek. 

Zákon o obchodních korpo-
racích má však mnohem častěji 
používané řešení a  k  tomuto 
jsme přistoupili i  my. Jednodu-
ché a  logické. Prostřednictvím 
snížení základního kapitálu vy-
řešíme vztah mezi všemi akcio-
náři. Snížením jmění o hodnotu 
vlastních, tj. nakoupených akcií, 

tj. zničením těchto akcií posílíme 
spravedlivě hodnotu akcií všech 
akcionářů. Z  účetního hlediska 
nastane dokonce i  situace, kdy 
proti nominální hodnotě nám 
dokonce vyjde zisk a buď ho zda-
níme, nebo dáme na fond oprav. 
V  neposlední řadě tím plníme 
zadání akcionářů. 

Musím se pozastavit a napsat 
pravdu k dalším tématům jeho 
fabulací. O příspěvek do sociál-
ní služeb v PV žádá velké množ-
ství spolků. Jak prostějovských, 
tak i z celé republiky. Jsme totiž 
bohaté město. Březnová komise 
sociální projednala 43 žádostí. 
U  dvou žádostí bylo nedopo-
ručení, protože v  Kroměříži 
a  Uherském Hradišti není 
umístěn náš klient.  Ale naše 
pomoc musí být nejen cílená, 
ale i  efektivní. Komise i  rada 
posuzují velmi pečlivě veškeré 
žádosti a  znají místní situaci. 
Pan Matyášek jako hlava orga-
nizované skupiny opozice má 
své zástupce v  komisích. Zmi-
ňovaná organizace Pomocné 
ruce z  Frýdku-Místku již letos 
od nás obdržela dotaci a bylo jí 
jasně řečeno, že jí pomůžeme 
i  v  druhém pololetí. To ještě 
ani nenastalo. Pro neschválení 
hlasovalo všech 12 přítomných 
v komisi.

Jeho fabulace k  pojmenová-
ní ulice. Po kritice opozice byla 
opět ustanovena místopisná 
komise. Ta projednala a všemi 
hlasy schválila tento návrh. To 
nepřijal a  hned napadl kolegu 
radního. V minulosti rada a za-
stupitelstvo, kdy nikdo nehla-

soval proti, schválily počin vý-
stavby technologického klubu. 
Byla to investice do vzdělávání. 
Napadl jej asi proto, že kolega 
Matyášek na tomto poli nic ne-
dokázal, je proto jeho žárlivost 
na místě.

 Co ovšem dokázal na poli 
sportovního managementu je 
úžasné. Na zastupitelstvu vy-
volal grandiózní diskuzi k  žá-
dosti na opravu hřiště v areálu 
SOŠPO. Úplně zapomněl, že 
při schvalování stejné žádosti 
v  Olomouckém kraji hlasoval 
pro schválení této žádosti.  Až 
teď si možná uvědomil, že žá-
dost podával ředitel SOŠPO, 
člen koalice v Prostějově.

Pokud mi vyjde čas, slibu-
ji, že napíši článek o  převzetí 
moci na poli sportovním, a  to 
v Olomouckém kraji. To, co tam 
předvedl za půl roční činnosti 
pan Matyášek, je počin na cenu 
roku – „Chytrý Aleš“. Sport jako 
živý organismus vložil do ex-
celovské tabulky, která měla 58 
sloupců pro korekci, „aby to vy-
šlo“. Přesto, že parametry A a B 
jsou stanoveny v  programech. 
Tak poškodit kluby v Prostějo-
vě, potažmo i  v  Olomouckém 
kraji nedokázal ještě nikdo. 
Jsem zvědav, jestli dokáže najít 
odvahu a jít se podívat např. na 
velodrom v Prostějově.  Násled-
ně lhal stěžovatelům a sdělil jim, 
potažmo jako člen koalice, která 
vládne v  Olomouckém kraji, 
že v otázkách sportu rozhodují 
lidé, kteří tomu nerozumí. To je 
opravdu na cenu – počin roku.

 Miloš Sklenka

Reakce na některé výroky zastupitele Aleše Matyáška
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INZERCE

Už je to zde, čtenář očeká-
vá agitaci a zdůvodnění, proč 
volit v  Prostějově KDU-ČSL. 
Nabídka volebního programu 
bude široká. A nejen patrně ta 
naše. Až vás volební programy 
osloví, projděte si prosím 
nabídky volebních programů 
všech stran a  uskupení, které 
v Prostějově  budou občanům 
předloženy.  Musíme dojít 
k závěru, že bychom se mohli 
mít jak v ráji! Pokud by se sli-
bovaná politická tělesa a usku-
pení do Rady města dostala 
a všechny své plány splnila.

Již vícekrát jsem zde psala 
o potřebě široké koalice zástup-
ců všech politických subjektů ve 

volbách kandidujících. A také je 
mi jasné, že zasedání Rady by 
byla na opravdu dlouhou dobu, 
zatím co zastupitelstva města by 
pak mohla mít hladký průběh. 
Prostějov, jako každé město, má 
svá volební specifita. Bohužel 
následná povolební vyjednávání 
zatím k vytvoření široké koalice 
nevedou.

Pokud  se nad volbami za-
myslím v  širším slova smyslu, 
a  to nejen na místní úrovni, 
je mi sympatické držet hlavní 
linii. Ať volby vyhrají ti, či oni.  
V  tomto směru mne oslovil 
Izrael. Při jeho návštěvě jsme 
byli průvodcem upozorněni, že 
zástupci ortodoxních Židů jsou 

v  každé politické straně a  na 
dodržení hlavní linie  v rozvoji 
a  budování státu se shodnou. 
Pokračují v této linii při vítěz-
ství kteréhokoliv politického 
uskupení. Nemalou roli zde 
hraje víra v Boha. Samozřejmě, 
není nebe bez mráčku a  není 
na světě člověk ten, aby se za-
vděčil lidem všem. Problémy 
byly a  jsou a  je třeba je řešit. 
Řešit je však s  jistou elegancí 
a důstojností.

Již v  předchozích článcích 
jsme, nejen my, vybízeli veřej-
nost o zapojení se do místního 
či širšího politického dění. „Ně-
kdo“ politiku dělat musí, i když  
ne  každý na to má sílu. Připadá 
mi, že politické dění i v dávné 
minulosti je vždy spjato s  ja-
kýmsi cílem boje o  moc? Ten 
či onen vůdce to dělá nejlépe? 
Také jsem psala o  možném 
zapojení více žen v politice, ale 
není jednoduché nadchnout 

lidi pro společnou věc. Možná 
to není ani o ženách či mužích 
v politice jako spíše o charakteru 
člověka a o jeho síle ustát všech-
no to vření kolem něj.

Co závěrem. Kolega Petr 
Kousal přál na začátku prázdnin 
fajn dovolené a prázdniny a  já 
vám přeji totéž  pro měsíc srpen. 
Kéž předchozí zamyšlení najde 
u vás odezvu.

MVDr. Zuzana Bartošová 
zastupitelka KDU-ČSL

Co bude po podzimních volbách?

Ilustrační foto
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ZA ZVÍŘÁTKY 
NA HLOUČELU 

sobota 30. července 
až neděle 14. srpna 

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

RAČÍ 
VYCHÁZKA

 DO OTASLAVIC
úterý 2. srpna

Vycházka pro rodiny 
s  dětmi z  Kobylniček do 
Otaslavic. Aktivity pro 
děti budou motivované 
životem našich raků, kteří 
žijí v místní říčce Brodečce. 
Ráno společný odjezd auto-
busem do Kobylniček v 9:20 
(st. č. 12). Návrat autobusem 
z  Otaslavic do 13:30. Délka 
trasy 3 až 4 km.

BĚLECKÉ 
POZOROVATELNY 

ZVĚŘE
středa 3. srpna

Vycházka nejen pro se-
niory do lesů nad Bělec-
kým mlýnem. Projdeme se 
oborou na vrchu Kocouřina 
a  navštívíme 4 pozorova-
telny zvěře. Ráno společný 
odjezd vlakem v 8:02 do žel. 
zastávky Zdětín, návrat do 
Prostějova do 13:30. Délka 
trasy 5 až 6 km.

DEN PRO PŘÍRODU 
V OVOCNÉM

 SADU 
sobota 6. srpna 

Akce na pomoc přírodě 
v  sadu Oulehle na Kosíři. 
Ráno společný odjezd vla-
kem v 8:02 do Kaple, odtud 
dojdeme k sadu, kde se pus-
tíme do hrabání sena. Pokud 
pojedete autem, dojděte na 
místo do 9 hod. Pro účast-
níky bude připraven piknik 
v  trávě a  naše regionální 
publikace. Návrat dle po-
časí a  chuti pracovat mezi 
14. a 16. hod. V případě deště 
se akce o  týden posouvá na 
sobotu 13. srpna! Aktuální 
info na tel. 603 730 594.

POHÁDKOVÁ 
STEZKA PARKEM

pondělí 8. 
až neděle 21. srpna

Samoobslužná hravá stez-
ka zaměřená na znalost po-
hádek bude umístěna v par-
ku na Husově nám.

DEN NA LOUCE 
V DĚTKOVICÍCH
úterý 9. srpna

Vycházka pro rodiny 
s dětmi z Alojzova na kopec 
Plániva nad Dětkovicemi. 
Projdeme se lesem a sezná-
míme se s  vzácnými rostli-
nami na loučkách Plánivy. 
Pro děti i dospělé budou při-

praveny hravé aktivity. Ráno 
společný odjezd autobusem 
do Alojzova v  9:30 (st. č. 
12). Návrat z  Dětkovic dle 
počasí, nejpozději ve 14:45. 
Délka trasy 5 km.

DISCGOLF NA HLOUČELE
středa 10. srpna

Akce nejen pro seniory 
v DiscGolfParku na Hlouče-
le. Pod vedením instruktora 
ze Sportcentra si vyzkouší-
me discgolf, seznámíme se 
s pravidly této hry a pokusí-
me se projít celou trasu s  9 
koši. Disky ke hře budou 
zajištěny. Ráno sraz v  9:00 
u Cavala. 

 
PUTOVÁNÍ

K OCHOZSKÉ KYSELCE
úterý 16. srpna

Vycházka pro rodiny 
s  dětmi k  Ochozské kysel-
ce. Pro děti i dospělé budou 
připraveny hravé i poznáva-
cí aktivity. Ráno společný 
odjezd autobusem přes Ko-
nici do Ochozu v 9:30 (st. č. 
1). Návrat z  Budětska mezi 
14:30 a 15 hod. Délka trasy 
asi 4 km.

NAD ÚDOLÍM 
BRODECKÉHO POTOKA

středa 17. srpna
Vycházka z  Jednova po-

dél Brodeckého potoka 
a  dále lesními cestami do 

Ptenského Dvorku. Cestou 
se zastavíme u  Svaté vody 
v  Jednově, projdeme kolem 
několika dalších studánek 
a  od studánky U  Františka 
se vydáme k  žel. zastávce 
Ptení. Ráno společný od-
jezd autobusem do Jednova 
v  8:20 (st. č. 6), návrat vla-
kem ze Ptení do 13:30. Dél-
ka trasy 7 až 8 km. 

 
PODÉL PŘEHRADY

 K ZÁMKU PLUMLOV
úterý 23. srpna 

Vycházka pro rodiny 
s  dětmi doplněná hra-
vými aktivitami. Ráno 
sraz v  Domamyslicích Na 
Splávku v  8.15 hod. Návrat 
autobusem z  Plumlova nej-
později kolem 13. hod. Dél-
ka trasy 5 až 6 km.

VYCHÁZKA 
Z BALDOVCE
DO DRAHAN

středa 24. srpna
Vycházka nejen pro se-

niory, při které si vyzkouší-
me severskou chůzi - Nordic 
Walking. Pod vedením in-
struktorky Lenky Sehnalové 
se vydáme z  Baldovce přes 
Bílý kříž do Drahan. Hole 
pro účastníky budou zajiště-
ny. Ráno odjezd autobusem 
do Baldovce v  9:20 (st. č. 
10). Návrat z Drahan asi ve 
13:30. Délka trasy 7 až 8 km.

VYCHÁZKA KOLEM 
STUDÁNEK 

úterý 30. srpna 
Vycházka pro rodiny 

s dětmi kolem několika stu-
dánek. Projdeme se ze Seče 
na Pohodlí a cestou budeme 
plnit hravé úkoly zaměřené 
na záchranu studánek a  je-
jich obyvatel. Ráno společný 
odjezd autobusem do za-
stávky Lipová Seč v 7:55 (st. 
č. 10). Návrat z  Pohodlí do 
13:30. Délka trasy asi 5 km.

CESTOU NECESTOU 
PŘES OBA KOSÍŘE
středa 31. srpna

Vycházka nejen pro se-
niory přes Velký a  Malý 
Kosíř. Pokusíme se projít po 
neznačených cestách na Vel-
ký Kosíř, dále podél potoka 
Deštná do Slatinek a  odtud 
na Malý Kosíř s novou kap-
lí Antonína Paduánského. 
Vycházku ukončíme ve Sla-
tinicích. Ráno odjezd auto-
busem do Stařechovic v 8:45 
(st. č. 1), návrat vlakem ze 
Slatinic do 13:45. Délka tra-
sy 7 až 8 km. 

Akce finančně 
podpořilo statutární město 
Prostějov, Olomoucký kraj 
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 srpen 2022 tyto akce: 
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Za necelé dva měsíce zde máme ko-
munální volby. Volby, které jsou tak 
trochu jiné, než všechny ostatní. Říká se, 
že komunální volby jsou o udržovaných 
chodnících a  posekané trávě v  parku. 
Tentokrát to ale bude jiné asi i trochu ji-
nak. Mnoho spoluobčanů budou strašit 
nové zálohy na plyn a elektriku, obavu 
vyvolá každá nová složenka. 

Z diskuze s vámi často zaznívá, že si 
nejste úplně jistí, jaké vlastně možnosti 
u  voleb máte. Pro začátek řekněme, že 
v Prostějově máte 35 hlasů, protože za-
stupitelstvo má 35 členů a na kandidátce 
každé strany může být až 35 spoluobča-
nů, ucházejících se o místo na radnici. Co 
je hodně jiné oproti jiným volbám, tak to, 
že nedostanete štos hlasovacích lístků, ale 
jen jednu velkou plachtu, na které jsou 
kandidáti všech stran. Stovky jmen, kde 
naprostou většinu vůbec neznáte. Těm 
svými hlasy dáte důvěru. Ale jak? 

První variantou je, že můžete kandidáty 
zakřížkovat napříč stranami.  Ovšem tyto pří-
pady často končí tak, že jich rozdáte jen pár. 
Dáte důvěru tomu, koho znáte, a těch nemusí 
být mnoho, a zbytek, přeneseně řečeno, za-
hodíte. Vzdáte se možnosti naplno využít své 
hlasovací právo. To je podle nás škoda. 

Druhou možností je, že zvolíte stra-
nu, které důvěřujete, a jen pár hlasů dáte 

osobnostem z  jiných stran. Takže dáte 
křížek například SPD a k tomu vyberete 
pět jiných kandidátů napříč ostatní-
mi stranami. Tím SPD od vás dostane 
30 hlasů a ty jiné v součtu 5. Naprosto 
ideální ovšem z našeho pohledu je, že 
dáte křížek pouze SPD a  takový lístek 
vhodíte do volební urny. Tím nám dáte 
důvěru plnou silou svých pětatřiceti 
hlasů. 

Co je ovšem v komunálních volbách 
nepříjemné, tak situace, že když dáte 

hlas konkrétní straně, nemůžete již v té 
samé straně přidělit preferenční hlas 
některému kandidátovi a naopak. Proto 
jsme se v  SPD snažili postavit kandi-
dátku natolik zodpovědně, abyste tuto 
možnost nepotřebovali. Na prvních 
dvou místech jsme s kolegou zastupite-
lem Martinem Křupkou, kdy si myslím, 
že jen málo z vás nás nezná. A to nejen 
z jednání na zastupitelstvu, ale i z řešení 
problémů po celém městě a  od petič-
ních stánků. Široce známá je naše petice 

za bezdoplatkovou zónu, další kroky 
z oblasti bezpečnosti v ulicích Prostějova, 
ale i dopravy a parkování. Navrhli jsme 
různá řešení v oblasti odpadů a podobně. 
Dále máme na kandidátce válečného ve-
terána a soudce z lidu Radovana Kouřila, 
kterého znají spíše zaměstnanci ozbro-
jených složek, podnikatelku s  módou 
Mášu Komínkovou a další kvalitní kan-
didáty.

Jak jsem psal v úvodu, tyto volby budou 
tak trochu jiné. Tím, že SPD je suverénní 
parlamentní strana, kdy jednotlivé úrovně 
od komunálu přes kraj až po parlament 
jsou navzájem úzce propojeny, jsou po-
dle nás tyto volby i vizitkou toho, jak jste 
spokojeni s prací vlády. Ale i s prací našich 
poslanců, kteří na rozdíl od vlády prosazu-
jí především zájmy našich občanů. S tím, 
kam směřuje naše krásná republika. Jsem 
pyšný na to, že jdeme do voleb samostat-
ně, a těším se na milá setkání. 

Abych nezapomněl, už jste byli na no-
vém workoutu na Vícovské ulici? To pro 
ty, co tvrdí, že „Dopita řeší jenom průlezky 
pro děcka“. Ano, řeší, také, protože k dě-
tem patří sport, a ne drogy!

Přejeme vám, abyste měli u voleb šťast-
nou ruku, a užívejte si druhé poloviny léta. 

 Pavel Dopita, lídr kandidátky SPD
 v Prostějově

Nevzdávejte se svých hlasů v komunálních volbách

INZERCE

MISTROVSTVÍ SVĚTA DRUŽSTEV 
CHLAPCŮ A DÍVEK DO 14 LET
ITF TEAM CHAMPIONSHIPS FOR 
BOYS AND GIRLS OF 14 AND UNDER

PROSTĚJOV
CZECH REPUBLIC

World

JuniorTennis
Finals

ITF

1. – 6. 8. 2022

FINANČNĚ PODPOŘILI

ORGANIZÁTOŘI

HLAVNÍ PARTNEŘI

OFICIÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI ČTS

MEDIÁLNÍ PARTNER

R

Generální partner
Českého tenisového svazu

CTS dekujeme za podporu duben18.indd   1 4/13/2018   1:54:13 PM
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Tříleté výročí

Byl jsem před chvílí tázán, 
co zase píšu. Když jsem odpo-
věděl, že článek do radničních 
listů, tak mi bylo řečeno, že to 
stejně nikoho nezajímá. A vi-
díte, já si myslím, že zajímá.

Mě třeba zaujal článek radní 
Marcely Župkové (ANO 2011), 
která je současně předsedkyní 
bytové komise. V  červnových 
radničních listech čtenářům 
objasňuje, jak se přidělují 
v Prostějově městské byty. Při-
pomíná, že dříve byl veden 

pořadník žadatelů, za který se 
vybíral poplatek 1 000 korun. Po 
přezkoumání pravidel Minister-
stvem vnitra, kam byly jedním 
členem bytové komise a opozič-
ním zastupitelem zaslány pod-
klady k přezkoumání, byl tento 
poplatek i pořadník zrušen. To 
vše se stalo právě před třemi 
léty. A  jestli víte, kdo byl tím 
jedním opozičním zastupite-
lem? Ano, hádáte správně. 

Nutno dodat, že tisícovku, 
kterou Domovní správa vybí-
rala od každého žadatele o byt, 
dosud nevrátila. Prý by to bylo 
moc náročné. Ani v zastupitel-
stvu náš návrh na vrácení ne-
oprávněně vybraného poplatku 
nenašel většinovou podporu. 
Paní radní ve svém článku také 
píše, že celé přezkoumání zave-
dených pravidel Ministerstvem 
vnitra přineslo jen zrušení po-
platku a  pořadníku žadatelů. 
Ale vždyť o to přece šlo! Nikdo 
teď neplatí zbytečně nevratnou 
tisícovku a  proces přidělení 
bytu je naprosto transparent-

ní. Jako člen bytové komise to 
mohu potvrdit. Kdo by si před 
třemi roky dokázal představit, 
že se ze zájemců se stejným 
počtem bodů losuje? Losuje! 
A  není to žádná „karlovarská 
losovačka“. Mnoho z  vás už 
slyšelo zcela jistě nepodložené 
fámy, jak se na Domovní sprá-
vě braly úplatky za umístění 
v pořadníku. Že byla stanovená 
cena za byt s balkónem a za byt 
bez něj… Dnes přidělení bytu 
doporučí komise podle jasných 
pravidel a definitivně ho schválí 
městská rada.

Se závěrečným odstavcem 
v  článku radní Župkové musí 
souhlasit každý: Následující 
vedení města by se mělo určitě na 
bytovou 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 aktuál ní a dou-
fám, že město najde rozumné 
řešení, jak s nimi naložit.

Totéž si přeji i já. Dovolil bych 
si jen dodat, že to současné ve-

dení města na „bytovou otázku“, 
s prominutím, kašle a dokonce 
ani žádnou bytovou koncepci 
nemá. S  podporou většiny za-
stupitelů se dlouhodobě zbavuje 
pozemků vhodných k  bytové 
výstavbě. Byty kolem náměstí 
byste museli vidět. Neuvěříte, že 
se pár desítek metrů od radnice 
najdou i dnes lokality připomí-
nající filmy s Marvanem. Ošla-
pané kamenné schody, omlá-
cené pavlače, střešní garsonky, 
kde se ve sprše nenarovnáte. 
A  naopak obrovské byty, které 
dosud nikoho nenapadlo použít 
jako nebytový prostor. Byl jsem 
to opět já, kdo navrhnul, aby 
bytová komise absolvovala pro-
hlídky přidělovaných a nevyuží-
vaných bytů. A věřte, že to byla 
zajímavá podívaná. Podělím se 
s vámi na svém facebooku. 

Hezké léto, přátelé!
Petr Ošťádal, 

zastupitel Na rovinu! 
(STAN, TOP09, Zelení)
Článek předán redakci 

12. 7. 2022.

Ilustrační foto

INZERCE

INZERCE

Tělocvičná jednota Sokol I Prostějov obdržela dotaci od statutárního 
města Prostějova na provoz jednoty a činnost oddílů, na podporu čin-
nosti  loutkařského odboru Pronitka, na projekty Memoriál Gustava 
Frištenského v řecko-římském zápase, Memoriál sportovců nohejbalu 
R. Oplockého a P. Matkulčíka, Velké ceny Zdenka Ludvíka Prostějov, 
významné soutěže ČOS v judu.

Chceme také poděkovat Olomouckému kraji za finanční podporu v na-
šich projektech.

Moc si této pomoci vážíme, pomáhá nám udržovat chod sokolovny, ce-
lého areálu TJ, zajišťovat sportovní a kulturní činnost mládeže a díky tomu 
můžeme důstojně reprezentovat město Prostějov, region, Olomoucký kraj 
i Českou republiku. 

Starostka  a výbor  všem vyslovují poděkování. Za TJ Sokol I Prostějov
 Petra Kohoutová, jednatelka

Poděkování
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Molekulární vodík (H2) je v  současné době středem vě-
deckého a lékařského výzkumu jako prostředek udržení 
zdraví. Je to bezbarvý plyn bez zápachu a chuti. Díky své 
malé velikosti dokáže zasahovat do biochemických reakcí 
v organismu, přičemž pomocí difúze proniká do tkání a do-
káže pozitivně ovlivnit činnost buněk. V těle se molekulární 
vodík vytváří přirozeně, produkují ho střevní bakterie. Je 
bezpečný, nejsou známy žádné vedlejší účinky při jeho te-
rapeutickém užívání. Vodík se podílí na udržení přirozené 
rovnováhy organismu, je důležitým antioxidantem, a proto 
je také využíván v medicíně proti stárnutí. Vyznačuje se silně 
protizánětlivými účinky a podporuje duševní a fyzické síly 
člověka. Výzkum ohledně zdravotních benefitů molekulár-
ního vodíku však začal velmi netradičně. Podle některých 
vědeckých studií může být příčinou zázračných uzdravení 
v  Lurdech molekulární vodík, který se přirozeně vytváří 
v  místním  prameni, a  věřící čekající na zázrak právě tuto 
vodu pijí a koupou se v ní.
Na základě výzkumů po celém světě byl vynalezen přístroj 
pro inhalaci vodíku a podle výsledků studie docenta Michala 
Botka z Univerzity Palackého v Olomouci použití tohoto pří-
stroje pozitivně ovlivňuje průběh rekonvalescence u post-co-
vidových pacientů. Vědci z Číny zjistili, že molekulární vodík 
je významnou podporou při léčbě neurodegenerativních one-
mocnění. Podle výsledků studií z Japonska je pití vody obo-
hacené o vodík účinným doplňkem při terapii obezity nebo 
diabetes mellitus 2. typu. V Japonsku již bylo na toto téma 
vypracováno mnoho dalších studií a v této zemi je inhalace 
vodíku běžnou terapií na nejrůznější zdravotní problémy. 
Dýchání tohoto plynu například výrazně napomáhá k  re-
vitalizaci respiračního ústrojí a zároveň k obnově fyzických 
sil. V  léčebných a  lázeňských postupech a  procedurách je 
H2 používán také na doléčení infarktu myokardu a cévních 
onemocnění s výbornými výsledky.

Existuje více způsobů terapeutického užívání molekulární-
ho vodíku. H2 lze inhalovat, je možné připravit koupel s H2, 
lze také pít vodu s molekulárním vodíkem.
Je také možné zvýšit množství molekulárního vodíku vytvá-
řeného přirozeně ve střevech požíváním tablet, tento vodík 
je následně transportován do celého těla.

Využití molekulárního vodíku je velmi široké, pomáhá 
se zdravotními problémy, jako jsou například:

• Respirační problémy po covidu, ochrana plic, astma
• Kožní onemocnění
• Kardiovaskulární onemocnění – zesiluje účinek kon-

venční terapie 
• Degenerativní onemocnění mozku – působí proti oxi-

dačnímu stresu
• Poruchy metabolismu – nadváha, problémy s játry, dia-

betes mellitus 2. typu
• Akutní a chronické záněty
• Onemocnění ledvin
• Únavový syndrom
• Odbourávání kyseliny mléčné po sportovní zátěži

Nová terapie molekulárním vodíkem Nová terapie molekulárním vodíkem 
v Regeneračním centru Nadějev Regeneračním centru Naděje

Inhalace molekulárního vodíku je nyní možná
 i v České republice. 

V Regeneračním centru Naděje tuto terapii nabízíme. 
Najdete nás na adrese Brodek u Konice 356, 798 46. 

Můžete nás kontaktovat buď na telefonním čísle 732 593 804, 
nebo na e-mailové adrese info@centrumnadeje.cz.

Rádi vám vše ukážeme a vysvětlíme.
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na ochranné
sportovní

pomůcky

až

Kč
Získejte

Klientské centrum

Prostějov 
Hlaváčkovo nám. 1 
(budova ATRIUM, vchod 
od Národního domu)

Přihlaste se k nám 
do 30. září 2022

na očkování pro 
čtyřčlennou rodinu

až Kč

kompletní přehled na
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KOMPLETNÍ
SERVIS
V OBLASTI
BYDLENÍ

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

TVORBA

ZDARMA

Svatoplukova 2594/21
79601 Prostějov
Kancelář v 1. patře
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Bc. Martin Valuš   |   608 345 006   |   martin.valus@hpdomy.cz

Dvojdům Držovice - v srpnu zahajujeme 
výstavbu

V nově vznikající lokalitě, V nově vznikající lokalitě, 
která navazuje na ulici která navazuje na ulici 

Karla Kryla v Držovicích,Karla Kryla v Držovicích,
pro vás připravujeme pro vás připravujeme 

novostavby na klíč.novostavby na klíč.

Řadové domy Držovice

POSLEDNÍ VOLNÝ DŮM,
POSLEDNÍ VOLNÝ DŮM,

stěhování ještě v letošním roce
stěhování ještě v letošním roce
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