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Vítěze první facebookové soutěže TIC 
ocenila 1. náměstkyně primátora Milada 
Sokolová 

Stavba - rekonstrukce ulic Vrahovická 
a Wolkerova slavnostně ukončena 

Sportovní hvězdy dětem. I letos proběhla 
tradiční charitativní akce
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moderní byty 2+kk až 4+kk
garážové stání v suterénu
krásná lokalita u parku roku 2021
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Moderní byty
ByDlEt A žít u PARku
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DOkONČENÉ Byty k PROHlíDCE
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Vážení občané,
za několik dní oslavíme Silves-

tra, rozloučíme se s  letopočtem 
2022 a  vstoupíme do nového 
roku. Pro každého z  nás je to 
období bilancování a často také 
dávání si nových předsevzetí.

Město Prostějov má za se-
bou komunální volby a  z  nich 
vzešlé nové zastupitelstvo. Vel-
mi si vážím podpory, které se 
v  nich dostalo jak mně samot-
nému, tak kandidátce, kterou 
jsem vedl. Uspěla také většina 
našich dosavadních koaličních 
partnerů. Bereme to jako oce-
nění naší dosavadní práce, k níž 
patřilo například zodpovědné 
hospodaření, velkorysá podpo-
ra volnočasových aktivit všech 
generací našich občanů, ale také 
efektivní opatření v době celosvě-
tové pandemie. Volební výsledky 
chápeme také jako silný mandát 
k  pokračování naší dosavadní 
práce. A není jí před námi málo. 
Musím také poděkovat všem 
bývalým zastupitelům, kteří už 

s  námi z  nejrůznějších důvodů 
dále nepokračují. Řada z  nich 
pracovala pro naše město něko-
lik volebních období a zanechala 
za sebou výraznou stopu, na kte-
rou můžeme navazovat.

Do roku 2023 vstoupíme 
s  odhodláním zásadně posu-
nout řešení některých letitých 
témat. Patří k  nim například 
rekonstrukce Společenského 
domu, příprava nového bazénu 
a nastartování revitalizace areálu 
bývalých Jezdeckých kasáren. 
Chceme také investovat do vzdě-
lávání našich dětí, podílet se na 
rozvoji integrovaného záchran-
ného systému a formou změny 
územního plánu umožnit další 
zlepšování kvality života obyvatel 
Prostějova.

Naše plány nejlépe ilustruje 
rozpočet města na příští rok, 
který v minulých dnech schválilo 
zastupitelstvo. Z celkových výda-
jů ve výši zhruba 1,3 miliardy ko-
run je téměř 300 milionů korun 
určeno na investice, převážně na 

stavební projekty. To ukazuje, že 
se snažíme šetřit provozní pro-
středky a co největší část peněz 
města investovat do budoucnosti 
Prostějova. Jen na okraj dodám, 
že v  plánu městských financí 
na rok 2023 jsou také peníze na 
takzvaný participativní rozpočet 
(3 miliony korun) a prostředky 
na pomoc sociálním skupinám 
ohroženým energetickou krizí 
(5 milionů korun).

Uvědomuji si, že řada na-
šich občanů hledí do budoucna 
s  obavami. Ceny energií jdou 

skokově nahoru, inflace nám 
postupně zdražuje potraviny 
i  další důležité zboží a  na vý-
chodě Evropy probíhá válka. 
Žádný z těchto jevů v Prostějově 
bezprostředně neovlivníme. Co 
však ovlivnit můžeme, je jak na-
stalou situaci zvládneme. Věřím, 
že budeme držet při sobě, pomá-
hat jeden druhému a dbát, aby 
nikdo nepadl na pomyslné dno. 
My na radnici pro to uděláme 
maximum. Už nyní se připra-
vujeme podat pomocnou ruku 
neziskovým organizacím, pokud 

se v průběhu příštího roku dosta-
nou z  výše uvedených důvodů 
do potíží. A totéž platí i o samot-
ných občanech.

Zkusme se proto do nadchá-
zejícího roku dívat s  nadějí, že 
nám přinese i  spoustu pozitiv-
ních věcí, hezké zážitky a radost 
v rodině i v našem okolí. Žijeme 
na jednom z  nejbezpečnějších 
míst celé planety a  Prostějov je 
navíc krásné město k životu.

Na závěr nesmím zapome-
nout na rozloučení s uplynulým 
rokem přímo v centru Prostějo-
va. Rozhodli jsme se uspořádat 
silvestrovský ohňostroj s temati-
kou Pernštejnů, kteří jsou s histo-
rií našeho města po století spjati. 
Proto vás všechny srdečně zvu 
31. prosince večer na náměstí 
T. G. Masaryka. Program začne 
v  19 hodin, samotný ohňostroj 
pak začne ve 20 hodin. Těším se, 
že se nás v centru města sejde co 
nejvíce a budeme si moci popřát 
vše dobré do nového roku.

Ať se vám daří!

Poblahopřát jubilantce Jarmile Kožušníčkové k rovné stovce přišli za 
město Prostějov primátor František Jura a náměstek Jiří Rozehnal

Primátor František Jura poblahopřál k životnímu jubileu paní Larisse 
Šimekové. Ta oslavila krásné 102. narozeniny!
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Silvestrovský ohňostroj
 31. 12. 2022 ve 20:00 na náměstí T. G. Masaryka!

I  letošní ohňostroj si vy-
žádá bezpečnostní opatře-
ní:

Ohňostroj, který slavnost-
ně ukončuje rok, letos opět 
prozáří oblohu nad Prostě-
jovem. Pravidelnou show, 
kterou přerušil covid-19, 
letos  zajistí opět společnost 
Pyro&Art s.r.o., Olomouc.

„S touto společností máme 
dobré zkušenosti a  z  naší 
strany nebyly za dobu spolu-
práce k její činnosti vážnější 
připomínky,“ uvedl primátor 
František Jura. 

Navržený scénář bude dopl-
něn o hudbu a mluvené slovo. 
Od 19:00 hodin bude veřejná 
produkce s  reprodukovanou 
hudbou, samotný ohňostroj 
bude odpálen ve 20:00 hodin 
s trváním asi 15 minut. 

K tematické oblasti ohňo-
stroje doplnila 1. náměstky-
ně Milada Sokolová: „Půjde 
o  show kombinující hudbu, 
mluvené slovo a  pyrotech-
nické efekty. Hlavním mo-
tivem ohňostroje je příchod 
Pernštejnů do Prostějova.“ 

Bezpečnostní zóna bude 
stejná jako v  předchozích 
letech – viz fotopříloha. 
Pracovníky dodavatele oh-
ňostroje bude, ve spolupráci 
se strážníky městské policie, 
zajištěna organizace po-
hybu v  zóně tak, aby nebyl 
vlastníkům a  nájemníkům 
domů, které se budou v bez-
pečnostní zóně nacházet, 
znemožněn přístup do ob-
jektů. Omezeno však bude 
setrvání v této zóně po dobu 
trvání ohňostroje. 

Hodnota zakázky 290 tisíc 
korun (bez DPH).

S  ohledem na parkování 
a vjezd vozidel na nám. T. G. 
Masaryka 31. 12. 2022 infor-
mujeme, že:

- v zóně 1 nebude možné 
od 10:00 do 22:00 hodin par-
kování vozidel na vyhraze-
ných místech a bude omezen 
průjezd komunikací v horní 
části „velké kuželny“, 

- od 18:00 do 22:00 hodin 
potom bude zcela zakázán 
vjezd vozidel na nám. T. G. 
Masaryka,

- od 19:00 hodin bude 
zahájena veřejná produkce 
s reprodukovanou hudbou, 

- od 19:30 hodin bude zcela 
uzavřen průchod bezpečnostní 
zónou podél nemovitostí (ob-
chodů) na nám. T. G. Masaryka

- od 20:00 hodin zahájení 
ohňostroje 

K  úplnému uzavření 
zóny 2 dojde především kvů-
li bezpečnosti návštěvníků 
a  případným materiálním 
újmám (poškození oděvů, 

střech). 
Vstup na náměstí bude od 

19:30 hodin umožněn pouze 
ulicemi Kramářská, Kostelní 
nebo ze spodní části nám. T. 
G. Masaryka – od Zlaté Brá-
ny.  -red-

Primátor města Prostějo-
va František Jura udělil ve 
čtvrtek 15. 12. 2022 panu 
Richardu  Šmídovi medaili 
za záchranu lidského živo-
ta. Právě Richard Šmída to-
tiž poskytl první a v daném 
okamžiku zásadní pomoc 
zraněnému sportovci při 
závodech.

Šlo o situaci, kdy cyklista 
utrpěl při závodech Českého 
poháru v Kyjově vážné po-

ranění krku se ztrátou dvou 
litrů krve. Bez včasného zá-
sahu  mechanika českého re-
prezentačního týmu, odcho-
vance prostějovské cyklistiky 
Richarda Šmídy  by byl jeho 
život ve vážném ohrožení. 
Medaile za záchranu lidského 
života tak putuje do správ-
ných rukou.

„Panu Šmídovi bych chtěl 
udělením medaile vyjádřit 
hlubokou úctu a poděková-
ní. Myslím, že ne každý by 
byl schopen takto rychle se 
zorientovat a zasáhnout. Za 

to bezesporu patří Richar-
du Šmídovi velký dík, nejen 
můj, ale dík celého vedení 
města Prostějova,“ uvedl pri-
mátor František Jura.  

-red-

Primátor František Jura ocenil 
záchranu lidského života
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INZERCE

Jak to bude s dotacemi pro rok 2023?
Město Prostějov už přijímá žá-

dosti o  dotace na rok 2023. Ty 
musí žadatelé elektronicky vyplnit 
a  odeslat prostřednictvím Portálu 
občana.

„Příjem žádost byl zahájen 1. 12. 
2022. Důležitou informací je, že 
žádosti o  dotace na činnost klubů 
a  spolků je možno podávat, jak 
jsme již avizovali, pouze do 31. 3. 
2023. Žádosti na jednorázové akce 
pak budou přijímány i během roku, 
a  to až do 31. 10. 2023. Výjimkou 
jsou žádosti o dotaci na jednorázo-
vou akci v oblasti vzdělávání, které 
se přijímají pouze do 31. 5. 2023, 

což bylo odsouhlaseno na základě 
podnětu ze školské komise,“ shrnu-
la změny 1. náměstkyně primátora 
Milada Sokolová s tím, že uvedené se 
týká všech druhů žádostí s výjimkou 
sportovních dotací, ke kterým se blí-
že vyjádří náměstek Miloš Sklenka.
Pozor na termíny podávání žádostí 

o dotace na rok 2023:
Žádosti o  poskytnutí dotace na 

rok 2023 se přijímají v termínu od 
1. 12. 2022 do:

- 31. 3. 2023 v případě žádostí o do-
taci na pravidelnou celoroční činnost

(formulář „Žádost o  poskytnutí 
dotace na činnost rok 2023“),

- 31. 10. 2023 v  případě žádosti 
o dotaci na akci

(formulář „Žádost o  poskytnutí 
dotace na akci rok 2023“).

Výjimkou jsou žádosti o  dota-
ci na jednorázovou akci v  oblasti 
vzdělávání, které se přijímají pou-
ze do 31. 5. 2023  (formulář „Žá-
dost o poskytnutí dotace na akci rok 
2023“).

Žadatelé vyplňují a  elektro-
nicky odesílají své žádosti o  po-
skytnutí dotace  prostřednictvím 
aplikace „PORTÁL OBČANA STA-
TUTÁRNÍHO MĚSTA PROSTĚ-
JOVA“. -red-
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OPERÁTOR VÝROBY
E: prace@kendrion.com, 
T: 582 300 725

Město chce v  roce 2023 znovu 
výrazně podporovat sport pro 
všechny generace. Na podrobnosti 
k vyhlašovaným dotačním titulům 
jsme se zeptali náměstka primáto-
ra Miloše Sklenky.

V jakých oblastech bude prostě-
jovská samospráva sportovní klu-
by v příštím roce podporovat?

Znovu jsme vyhlásili dotační 
programy, které se nám v minulos-
ti osvědčily. Jde tedy o Program na 
podporu sportovní činnosti v  roce 
2023 z rozpočtu statutárního města 
Prostějova a  Program na podporu 
pořádání jednorázových sportov-
ních akcí v  roce 2023 z  rozpočtu 
statutárního města Prostějova. Do-
tační program na činnost má čtyři 
dotační tituly, dotační program na 
akce dva tituly.

Kolik je v  nich pro tyto účely 
peněz?

V  rozpočtu statutárního města 
Prostějova jsme na tyto účely vy-
členili celkem 23 milionů korun. 
A protože zastupitelstvo města už 
návrh rozpočtu v minulých dnech 
schválilo, celková částka platí. Je 
to výrazná podpora našim klu-

bům a  dáváme tím jasně najevo, 
že sport je v  Prostějově jednou 
z hlavních priorit.

Jaký je postup schvalování?
Podané žádosti posoudí náš 

odbor, poté je projedná Sportov-
ní komise Rady města Prostějova. 
Na její návrh o  rozdělení peněz 
rozhoduje rada města, v  případě 
vyšších částek je pak ještě defi-
nitivní schválení v  rukou zastu-
pitelstva. Musím kontatovat, že 
odbor školství, kultury a sportu 
na zpracování odvedl obrovský 
kus práce a já jeho zaměstnancům 
děkuji jak za přípravu programů, 
tak za administraci žádostí. Bylo 
to náročné, ale zvládli vše na vý-
bornou.

Letos musejí žadatelé o podpo-
ru počítat s jinými termíny. Proč 
to tak je?

Důvodem jsou samozřejmě le-

tošní komunální volby a  z  nich 
vyplývající nutnost ustavit znovu 
všechny orgány města, což se týká 
mimo jiné i sportovní komise rady. 
Bylo nutné čekat, až se shromáždí 
všechny návrhy a  rada z  nich ko-
misi jmenuje. To už se naštěstí 
stalo, takže se práce mohly znovu 
rozběhnout. Ale letošní rok je sku-
tečně výjimečný, v  následujících 
letech už vše pojede v  obvyklých 
termínech, na které jsou žadatelé 
zvyklí.

Vědí sportovní kluby o  této 
změně?

Samozřejmě o  ní vědí. A  nejen 
to, mají také dostatek informa-
cí o  podávání samotných žádostí 
a  všech náležitostech. Uspořáda-
li jsme pro ně speciální seminář, 
máme pro ně „kuchařku“  a  mo-
hou nás také kontaktovat s případ-
nými dotazy. -red-

Do termínu podpory sportu zasáhly volby
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Soutěž „Úřad na cestě k rov-
nosti“ pořádá Institut pro ve-
řejnou správu v  součinnosti 
s  Ministerstvem vnitra České 
republiky a Úřadem vlády Čes-
ké republiky. Pro  již 16. ročník 
soutěže bylo vyhlášeno téma 
„Rovnost pohledem objekti-
vu - prezentace příkladů dobré 
praxe v procesu fungování úřa-
dů“.

Přihlášené úřady obcí, měst 
a krajů se mohly prezentovat tře-
mi fotografiemi, které měly nej-
lépe vystihovat téma,  jak obec/ 
město/kraj přistupuje k  rov-
ným příležitostem.

 „Jsem velmi potěšen, že jsme 
v  takové významné celostátní 
soutěži uspěli. Oceněni jsme byli 
především za prezentaci projek-
tu „sekretář“, kde je vidět start 
pracovní kariéry zaměstnanky-
ně, která u nás v rámci projektu 

úřadu práce začala pracovat na 
pozici sekretáře. A  protože se 
osvědčila, byla následně přijata 
na pracovní pozici personalistky 
na dobu určitou a pak na dobu 
neurčitou jako odborná referent-
ka. A když následně zaměstnan-
kyně odešla na mateřskou a ro-
dičovskou dovolenou, umožnili 
jsme jí pracovat na základě do-
hody konané mimo pracovní 
poměr,“ uvedl tajemník Libor 
Vojtek. Touto fotografií bylo 
prezentováno, že zaměstnáváme 
zaměstnance bez ohledu na věk 
a pracovní zkušenosti. 

„Dalším prezentovaným pro-
jektem je zřízení pozic pro veřej-
ně prospěšné práce ve spolupráci 
s úřadem práce. Tito zaměstnan-
ci pomáhají s údržbou a úklidem 
veřejných prostranství. Touto fo-
tografií jsme ukázali, že zaměst-
náváme zaměstnance bez ohledu 

na sociální postavení, bez ohledu 
na věk, zdravotní stav a etnickou 
příslušnost. A poslední předlože-
nou aktivitou bylo zapojení žen 
– strážnic - do dříve ryze muž-
ského kolektivu městské policie,“ 
dodává Libor Vojtek.

Soutěž podporuje zavádění 
politiky rovnosti žen a  mužů 
a  principu gender mainstrea-
mingu do práce úřadů veřejné 
správy. 

„Rád bych poděkoval všem 
svým kolegyním a  kolegům za 
jejich nápady a  obětavou práci 
při realizaci prosazování rovnosti 
žen a mužů v každodenních čin-
nostech úřadu,“ uzavřel tajemník 
Libor Vojtek.

K  poděkování pracovníkům 
magistrátu a ke gratulaci za ob-
držené ocenění se za statutární 
město Prostějov připojil i primá-
tor města František Jura. -red-

Stanovené kvali� kační předpoklady:
 vzdělání a související podmínky dle záko-
na č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracov-
nících a o změně některých zákonů
 praxe dle § 5 odst. 1 písm. b zákona č. 
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 
a o změně některých zákonů
 organizační a řídicí předpoklady
 znalost školských předpisů a problematiky 
řízení daného typu školy
 občanská a morální bezúhonnost
 dobrý zdravotní stav
 znalost AJ nebo NJ vítána

K přihlášce zájemce doloží:
 ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosa-
ženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení 
o státní závěrečné zkoušce), event. další do-
klady o prohloubení vzdělání, včetně absol-
vování kurzů a seminářů, seznam publiko-
vaných prací apod.
 doklad o  celkovém průběhu zaměstná-
ní potvrzený posledním zaměstnavatelem 
včetně uvedení funkčního zařazení 
 strukturovaný životopis (opatřený datem 
a podpisem uchazeče)
 koncepci rozvoje školy v  rozsahu čtyř 
stran strojopisu (opatřenou datem a podpi-
sem uchazeče)
 čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 
451/1991 Sb., v platném znění (nevztahuje 
se na občany narozené po 1. prosinci 1971)

 výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 
3 měsíce nebo doklad o jeho vyžádání
 originál lékařského potvrzení o způsobi-
losti k vykonávání funkce ředitele
 písemný souhlas se zpracováním osob-
ních údajů pro účely tohoto řízení ve smyslu 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, v plat-
ném znění

Platové zařazení 
dle platných právních předpisů.

Nástup do funkce:   1. 4. 2023  

Termín podání přihlášek: 
do 20. 1. 2023 (včetně) 

Vyhlašovatel: statutární město Prostějov
Adresa: Magistrát města Prostějova – odbor 
školství, kultury a sportu,  nám. T. G. Masa-
ryka 130/14, 796 01 Prostějov

Bližší informace poskytne Mgr. Petr Ivánek, 
vedoucí odboru školství, kultury a  sportu, 
tel. 582 329 330.

Uchazeči budou ke konkurznímu 
řízení pozváni písemně.

Obálku označte 
„KONKURZ  ZŠ – NEOTVÍRAT“

Pro seniory starší 65 let trvale 
bydlící na území města Prostě-
jova zajišťuje statutární město 
Prostějov návaznou sociální 
službu SENIOR TAXI.

„O tuto službu je veliký zájem, 
dle ohlasů jsou senioři spokojeni 
a využívají ji. Proto připomínáme 
některé důležité informace spoje-
né s objednáváním Senior taxi,“ 
říká náměstkyně primátora Mar-
cela Župková. 

Senior taxi si můžete objednat 
1–2 dny předem v průběhu celé-
ho týdne na telefonním čísle:

595 391 141
Službu Senior taxi lze využívat 

v pracovních dnech PONDĚLÍ-
-PÁTEK (mimo soboty, neděle 
a  svátky) v  době od 6.30 h do 
15.30 h. Objednanou jízdu lze 
zrušit, a to i mimo provozní dobu 
služby Senior taxi.

Cena za jednu jízdu je posky-
tovatelem účtována ve výši 20 Kč 
(tj. úhrada nástupní taxy).

Služba Senior taxi zajistí do-
pravu po území města Prostějova. 
V  rámci města dopraví klienty 
z trvalého bydliště (i zpět) na tato 
místa:

k praktickým a odborným lé-
kařům, do nemocnic a poliklinik,

na pobočky České pošty,
na úřady,
na náměstí T. G. Masaryka,
na hřbitov,
do zařízení poskytovatelů re-

gistrovaných sociálních služeb na 
území města Prostějova.

K  využívání služby je třeba 

vyřídit průkaz Senior taxi. Prů-
kaz vystaví pracovnice Odboru 
sociálních věcí Magistrátu města 
Prostějova, Školní 4, Prostějov, 
2. patro, dveře č. 320.

K  vyřízení průkazu je nut-
né vyplnit a  podepsat  žádost 
o  průkaz Senior taxi  a  sou-
hlas se zpracováním osobních 
údajů pro účely služby Senior 
taxi. Formuláře je možné si vy-
zvednout na Odboru sociálních 
věcí, popř. je možné na zákla-
dě telefonické domluvy zaslat 
potřebné formuláře e-mailem. 
Dále je nutné předložit průkaz 
totožnosti, popř. průkaz ZTP/P.

Průkaz za seniora může vyřídit 
i jiná osoba. V tomto případě je 
nutné navíc předložit vyplněnou 
a podepsanou plnou moc k vyří-
zení průkazu Senior taxi.

Kontakt – DOTAZY K  VY-
ŘÍZENÍ PRŮKAZU SENIOR 
TAXI:

Eva Dvořáková, referent sociál-
ních věcí – tel. 582 329 311, e-mail: 

eva.dvorakova@prostejov.eu
Alena Horáková, DiS., referent 

sociálních věcí – tel. 582 329 303,
e-mail:

alena.horakova@prostejov.eu

Magistrát města Prostějova získal 1. místo 
v soutěži „Úřad na cestě k rovnosti“

Zleva: Ing. Bc. Antonie Orálková, MBA, manažerka 
kvality, primátor Mgr. František Jura, tajemník magis-
trátu Mgr. Libor Vojtek

Senior taxi ProstějovStatutární město Prostějov
v souladu s § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., 
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění vyhlášky 

č. 107/2019 Sb., vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení funkce 

ředitele – ředitelky příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov,

se sídlem sídl. Svobody 3578/79, Prostějov
na dobu neurčitou
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Informace z města

Výsadby stromů a keřů či 
zakládání nových trávníků 
a okrasných záhonů letniček 
a trvalek mohou v Prostějo-
vě i nadále pokračovat.

Statutární město na zákla-
dě usnesení Zastupitelstva 
Olomouckého kraje a smlou-
vy o poskytnutí dotace letos 
obdrželo účelové neinvestič-
ní dotace. Ušetřené � nanční 
prostředky tak mohou v bu-

doucnosti posloužit pro další 
rozvoj veřejné zeleně na úze-
mí města Prostějova.

„Konkrétně se jedná o 450 
tisíc korun, které se nyní vra-
cí do Fondu zeleně a násled-
ně budou využity pro novou 
výsadbu v roce 2023,“ uvedl 
náměstek primátora pro ko-
munální oblast Jiří Pospíšil 
a  doplnil přehled účelových 
neinvestičních dotací, kte-

ré město obdrželo od Olo-
mouckého kraje:

výsadba stromů a  keřů 
podél polní cesty v ul. Ječná 
v Prostějově – 150 tisíc korun

výsadba záhonů lilií a luč-
ních ploch ve městě Prostě-
jov – 150 tisíc korun

založení květnaté louky 
a  výsadby keřů v  Prostějo-
vě – Vrahovicích – 150 tisíc 
korun.  -kaa-

Stav fondu rezerv a  roz-
voje města Prostějova se na-
vyšuje o  téměř 4,7 milionu 
korun. 

Potěšující informace, 
kterou schválili radní na 
své poslední schůzi, se 
dotýká rozpočtu kapitoly 
správy a nakládání s majet-
kem města. Dochází k jeho 
úpravě dle skutečného pl-
nění.

„Navýšeny byly pláno-
vané příjmy za pronájem 
nebytových prostor a  movi-

tých věcí, kde byly uzavřeny 
nové smlouvy a došlo tak ke 
zvýšení inkasovaného nájem-
ného. Za navýšením stavu 
rezerv stojí i  vyšší příjmy ze 
zřízení věcných břemen na 
pozemcích v  majetku města 
a příjmy z prodeje pozemků, 
které byly letos vyšší oproti 
předpokladu, nebo příjmy 
z  přefakturace nákladů za 
zpracování znaleckých po-

sudků a geometrických plánů 
kupujícím při prodeji nemo-
vitého majetku města. Do 
fondu rezerv a rozvoje se na-
víc vrací � nanční prostředky 
z položek, u kterých bylo v le-
tošním roce oproti původním 
předpokladům nižší čerpání 
nebo nebyly čerpány vůbec. 
Úspora � nančních prostřed-
ků byla dosažena u  věcných 
břemen zřizovaných ve pro-

spěch města Prostějova, re-
zerva na havarijní situace 
zůstává městu v  plné výši, 
neboť v  průběhu roku nevy-
vstala potřeba čerpání, což je 
potěšující, a vrací se i veškerá 
rezervovaná částka na výku-
py chrániček pro městskou 
optickou síť, jež se letos ne-
uskutečnily,“ okomentovala 
1.  náměstkyně primátora 
Milada Sokolová. -kaa-

Miliony korun se vrací do rozpočtu města

Na výsadbu či zřizování nových ploch 
zeleně půjde skoro půl milionu korun navíc

V  průběhu uplynulých 
dvou letech byly v několika 
etapách postupně zrekon-
struovány dvě významné 
krajské komunikace ve 
městě Prostějově. Konkrét-
ně ulice Vrahovická a Wol-
kerova. Náklady na rekon-
strukci, která spočívala 
nejen v  opravě samotných 
silnic, ale také v  rekon-
strukci dešťové kanalizace 
a mostů, hradil Olomoucký 
kraj a  dosáhly zhruba 160 
milionů korun. 

„V  roce 2021 byl rekon-
struován první úsek komu-
nikace Vrahovická včetně 
dvou mostů v  délce 1,2 km 
od ulici Janáčkovy po ulici 

Čs. armádního sboru. 
V  četo části jsme se jako 

město Prostějov podíleli na 
akci vybudováním tří pře-
chodů pro chodce, tří míst 
pro přecházení včetně bez-
pečnostního nasvětlení, tří 
obousměrných autobuso-
vých zastávek a  chodníku 
v délce 300 m. Podél komu-
nikace byl položena chránič-
ka pro možnost instalace op-
tického kabelu,“ připomíná 
primátor města Prostějova 
František Jura.

V  jarních měsících roku 
2022 byl zrekonstruován 
zbývající úsek ulice Vraho-
vická v délce cca 800 metrů 
od náměstí Padlých hrdinů 

po ulici Janáčkova.
Součástí akce hrazené 

městem Prostějov bylo vy-
budování nového chodníku 
a chránička pro optické sítě.

„Ve druhé polovině roku 
2022 proběhla rekonstruk-
ce komunikace Wolkerova 
v délce cca 400 metrů. Měs-
to Prostějov se podílelo na 
úhradě nákladů na rekon-
strukci chodníku na jižní 
straně, osazení zábradlí, na 
vybudování přechodu pro 
chodce a  místa pro přechá-
zení včetně bezpečnostního 
nasvětlení, nového veřejného 
osvětlení, přesně čtrnácti sví-
tidel a  na uložení chráničky 
pro optické sítě. Součástí byla 

i  výsadba dvanácti stromů 
a  keřových záhonů,“ dopl-
ňuje náměstek primátora Jiří 
Rozehnal.

„Řidiči teď mohou využívat 
vozovku, která je pohodlná 
na jízdu, ale hlavně bezpečná. 
Motoristům přeji, aby jim sil-
nice dlouho a dobře sloužila,“

uvedl Josef Suchánek, hejt-
man Olomouckého kraje.

Náklady města Prostějova 
na obě investiční akce čini-
ly za roky 2021 a  2022 cel-
kem cca 20,5 mil. Kč včetně 
DPH. Zhotovitelem stavby 
byly společnosti: PORR a.s. 
a OHL ŽS, a.s. -red-

Rekonstrukce komunikace Vrahovická a Wolkerova
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Informace z města

Informační centrum pro mládež (ICM) je místo, kde mladí lidé 
získávají jednoduše a bezplatně informace a služby z oblastí, které 
je zajímají. Jedná se především o neformální vzdělávání, cestování 
a volný čas, zajímavé události, odpolední volnočasové aktivity nebo 
přístup k informacím o EU. Umožňuje přístup na internet, je možné 
využít tiskárnu, skener, vazbu a laminaci dokumentů a další služby.

Vánoce v ICM Prostějov
Od pondělí 21. prosince 2022 do pondělí 2. ledna 2023 

bude v ICM Prostějov zavřeno. 
Přejeme všem našim návštěvníkům a příznivcům krásné pro-

žití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku!
Otevírací doba
Otevřeno je v pondělí a v úterý od 13.30 do 15.00.
V úterý 3. ledna bude v ICM Prostějov probíhat kreativní 

dílna – nebude možné využít přístup na počítač.
V úterý 24. ledna bude v ICM Prostějov z provozních dů-

vodů zavřeno.
Aktuální informace vždy najdete na našich stránkách www.

icmprostejov.cz.
Akce plánované na leden

Tvořivá dílna s ICM – Tříkrálová
Tvořivé dílny v  roce 2023 budou zaměřeny především na 

české svátky a tradice – hned v úterý 3. ledna si můžete při-
jít vyrobit tři krále z ruliček od toaletního papíru a zároveň 
se o nich i něco dozvědět. Tvořit budeme od 13.30 do 15.30 
hod. ve středisku volného času OÁZA v  budově gymnázia, 
Komenského 17, Prostějov. -red-

Radní města na své poslední 
schůzi odsouhlasili vybudo-
vání venkovního únikového 
schodiště, které bude sloužit 
potřebám mateřské školy v uli-
ci Raisova.

„Při nutnosti dodržení tech-
nických norem a  rozměrových 
parametrů kovové konstrukce dle 
projektantů bude třeba na úniko-
vé schodiště vyčlenit částku 324 
tisíc korun. Původně jsme počítali 

s částkou nižší, nicméně na navýše-
ní odhadované ceny má vliv i růst 
cen stavebních materiá lů a prací,“ 
uvedl náměstek pro školství Miloš 
Sklenka a dodal, že důvodem pro 
budování schodiště je potřeba na-

výšení bezpečnosti dětí a zaměst-
nanců školy. Projekt konstrukce 
schodiště je dílem Ing. arch. Jana 
Mikláše a  statické posouzení po-
chází z  firmy Statika – projekce 
Herman s. r. o. Prostějov. -kaa-

Hvězdárnu v  Prostějově če-
kají velké změny. Hejtmanství 
místo původní staré budovy 
postaví úplně novou. Vítězný 
návrh vzešel z  architektonické 
soutěže, kterou vypsal olomo-
ucký kraj. Nabídne moderní 
a neotřelé řešení celé stavby. 

„Jedná se o  první architekto-
nickou soutěž podle regulí České 
komory architektů, kterou Olo-
moucký kraj za dobu své existence 
vypsal. Mám radost, že jsem se 
jako porotce mohl aktivně podílet 
na volbě vítěze. Vybírali jsme z cel-
kem jedenácti návrhů a  nebylo 
to vůbec jednoduché. Výsledek 
ale bude stát za to a já už se moc 
těším na realizaci stavby,“ uvedl 
Jan Žůrek, radní Olomouckého 

kraje pro oblast kultury.
Zvítězil projekt slovenské ar-

chitektonické firmy DOXA s.r.o. 
Tři mladí architekti z Košic na-
vrhli koncepci nové hvězdárny 
jako jednoduchý vysoký kvádr se 
střešní observatoří. Zvýšená atika 
nové budovy oddělí městský ho-
rizont a vytvoří pomyslnou vanu 
naplněnou hvězdnou oblohou. 
Stavba podle prvotních odhadů 
vyjde přibližně na sedmdesát 
milionů korun, peníze poskytne 
Olomoucký kraj. Do díla se ře-
meslníci pustí v roce 2024. 

„Jsme s  vítězným návrhem 
velmi spokojeni a vážíme si toho, 
že kraj našel odvahu k  realizaci 
projektu. Teď když máme kolem 
hvězdárny nové šetrnější pouliční 

osvětlení, které způsobuje mno-
hem méně světelného smogu, těší-
me se o to víc, až budeme moct na 
nové hvězdárně lidem ukazovat 
krásy noční oblohy,“ popsal ve-
doucí hvězdárny Rudolf Novák.

„V okamžiku odtajnění výher-
ního návrhu jsem byla překvape-
na jednoduchostí a  přímočarostí 
návrhu budoucí novostavby. Oka-
mžitě bylo znát, jak velmi výrazně 
se tento návrh vymyká a  jak se 
odlišuje od návrhů ostatních. Moc 
se těšíme, protože hvězdárna bude 
vždy lákat návštěvníky, a po tak 
razantní změně určitě ještě více. 
Nová hvězdárna má potenciál 
stát se pro město Prostějov ikonic-
kou stavbou.“

Veronika Hrbáčková

V  prostějovské hvězdárně si 
lidé mohou prohlédnout nejen 
hvězdy a planety, ale od 1. pro-
since také nejlepší architektonic-
ké návrhy, které se zmiňované 
soutěže na rekonstrukci budo-

vy účastnily. Na druhém místě 
se umístila � rma Refuel s.r.o. 
a třetí místo si z architektonické 
soutěže odnáší Sdružení LBNK 
architekti – Rudorfer, Schwab, 
Schwarz.  -red-

Hvězdárna dostane nový kabát. Ušili ho na Slovensku

Mateřinka získá požární schodiště

BlahopøejemeBlahopøejeme SEZNAM JUBILANTŮ, KTEŘÍ 
V MĚSÍCI LISTOPADU OSLAVILI 

SVÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA 

70 let
•  Milan Tesárek
•  Jarmila Doleželová
•  Vojtěch Vlach
•  Jana Blažková
•  Evžen Illichman
•  Ing. Eva Roháčková
•  Alena Matonohová
•  Jindřich Miklas
•  Josef Trunečka
•  Jiří Kopecký
•  Jana Mutňanská
•  Ing. Jan Verner
•  MUDr. Marie Fritzová
•  Jitka Odstrčilová
•  Libuše Talášková
•  Dagmar Hasová
•  Eva Hřívová
•  Jana Slatinová
•  Vladimír Smékal
•  Zdeněk Autrata
•  Ing.arch. František Fröml
•  Antonín Černý
•  Daniela Lexová
•  Květoslava Vymlátilová
•  Miroslav Čechmánek
•  Věra Hubálková
•  Ing. Jaroslav Lukáš
•  Vlastimil Volek
•  Ing. Lenka Horňáková
•  Luboš Kubíček
•  Marie Wothová

75 let
•  Miloš Schreier
•  Miloslav Zaoral
•  Slavomír Goldemund
•  Dagmar Mlčochová

•  Miroslav Minx
•  Ivanka Krejčířová
•  Mojmír Buriánek
•  Milan Soukup
•  Blažena Bočková
•  Robert Mazáč
•  Ing. Libor Holý
•  Františka Mrázková
•  Marie Zatloukalová
•  Zdeňka Havelková
•  Rudolf Vágner

80 let
•  Karel Winkler
•  Jaroslav Sedlák
•  František Žilka
•  Karel Pollak
•  Zdeněk Kohoutek
•  Božena Macíková
•  Ing. Jitka Dušková
•  Věra Hanáčková
•  Marie Morcinková
•  Josef Melichar
• Vladimír Heinisch

85 let
•  Josef Janeček
•  Eva Papoušková
•  Vlasta Mikulková
•  Josef Franc
•  Irena Galářová
•  Marie Kyselová
•  Marie Winklerová

90 let
•  Eleonora Doláková
•  Milada Humpová
•  Paed.Dr. Zdeněk Pospíšil

•  Věra Václavíčková
•  Žo� e Vašková

91 let
•  Ing. Vladimír Faltýnek
•  Ludmila Navrátilová

92 let
•  Milada Konšelová
•  Libuše Fellnerová
•  Věra Látalová
•  Marie Králová
•  Marie Micháliková
•  Dario Pavlík

93 let
•  Ludmila Krátká
•  Eva Kolaříková
•  Marie Frömlová
•  Marie Venerová

95 let
•  Vlasta Cetkovská

96 let
•  Oldřich Vyroubal
•  Vlasta Ježková

97 let
•  Bohumila Nová

98 let
•  Karolina Pořízková

100 let
•  Jarmila Kožušníčková
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INZERCE

Oblíbená sportovně společenská 
událost „Sportovní hvězdy dětem“ 
proběhla 28. 11. 2022 v Národním 
sportovním centru v Prostějově.

Jejím cílem je motivovat děti ke 
sportu. Atraktivní soutěže a setká-
ní v  adventním čase, v  atmosfé-
ře blížících se Vánoc, bylo proto 

pro všechny  zúčastněné děti ze 
základních škol a  dětských do-
movů z  Prostějova nevšedním zá-
žitkem.  Událost zahájil  Miroslav 
Černošek, jednatel TK PLUS s.r.o., 
spolu s  primátorem města Prostě-
jova Františkem Jurou. 

Za vedení města všechny přítom-
né pozdravili také náměstci primáto-
ra Jiří Rozehnal, Miloš Sklenka, Jiří 
Pospíšil a  náměstek hejtmana Olo-

mouckého kraje pro sport Michal 
Zácha.

Během sportovní části se představi-
li  úspěšní  sportovci různých odvětví, 
kteří byli patrony jednotlivých soutěž-
ních družstev dětí. Součástí programu, 
kterým provázel moderátor Petr Sala-
va, bylo předání charitativních šeků.

Akci „Sportovní hvězdy dětem“ 
organizovala TK PLUS s.r.o.

-red-, foto: MMPv

Sportovní hvězdy dětem

Poděbradovo nám. 980/11
(budova Komerční banky,
2. patro), 796 01 Prostějov

Děkujeme všem klientům za 
projevenou důvěru v uplynulých 
letech a do roku 2023 přejeme 

hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti

Těšíme se na další spolupráci
s Vámi...

WWW.CMREALITY.CZ
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Oznámení

ve volebním okrsku č. 1 
je volební místnost 
Magistrát města Prostějo-
va, Školní 4, Kulturní klub 
DUHA, Prostějov,
1. patro
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Dukelská brána
Filipcovo nám.
Hlaváčkovo nám.
Knihařská
Kramářská
nám. Edmunda Husserla
nám. Svat. Čecha
nám. T. G. Masaryka
Svatoplukova č. or. 1, 2, 3, 4, 
6, 7, 9, 11
Šerhovní
Školní
U spořitelny
Žižkovo nám. 

ve volebním okrsku č. 2 
je volební místnost
Střední odborná škola Pro-
stějov, nám. Edmunda Hu-
sserla 1
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Demelova
Hradební
Komenského
Kostelní
Koželuhova
Křížkovského
Libušinka - jen lichá
Lutinovova
Netušilova
Petrské nám.
Sádky
Sušilova
Tylova č. or. 2-16
Uprkova
Újezd
Wolkerova

ve volebním okrsku č. 3 
je volební místnost
ART ECON - Střední škola, 
s.r.o., Husovo nám. 91, Pro-
stějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Husovo nám.

Jihoslovanská
Joštovo nám.
Karlov
Kojetínská
Kralická
Na příhoně
Pražská
Průmyslová č. or. 1
Předina
Rozhonova
Slezská
Sokolská
Švabinského
Trávnická
U Spalovny
Winklerova

ve volebním okrsku č. 4 
je volební místnost
ART ECON 
- Střední škola, s.r.o., 
Husovo nám. 91, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Hvězda
Janáčkova
Přemyslovka
Svatoplukova   sudá od č. or. 
8 – do konce
lichá od č. or. 13 – do konce
Třebízského
Vladimíra Ambrose
Vrahovická  č. or. 1–45, č. p. 
2529, 4634
Vrchlického

ve volebním okrsku č. 5 
je volební místnost
Školní družina, 
Erbenova 5, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Aloise Krále
Budovcova
Českobratrská
Divišova
Erbenova
Kollárova
Lužická
Milíčova
nám. Padlých hrdinů
nám. Spojenců
nám. U kalicha
Slovenská

ve volebním okrsku č. 6 
je volební místnost
ZŠ Prostějov, 
ul. E. Valenty 52
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Arbesovo nám.
Barákova
Hybešova
Jana Kuchaře
Konečná
Kotěrova 
Kotkova
Močidýlka
nám. Odboje
Neumannovo nám.
Olomoucká  č. or. 64–120
Říční - lokalita Prostějov
Tovačovského
Třískova
Veleslavínská 
Vencovského
Vítězslava Nezvala
Vojtěcha Outraty
Vrlova
Za Olomouckou
Zborov
č. ev. 223, 224, 5011
č. p. 5125

ve volebním okrsku č. 7 
je volební místnost
Střední odborná škola Pro-
stějov, nám. Edmunda Hu-
sserla 1
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Havlíčkova
Olomoucká  č. or. 1–57
Partyzánská
Sladkovského
Šafaříkova
Vápenice
Vojáčkovo nám.
Za Místním nádražím

ve volebním okrsku č. 8 
je volební místnost
ZŠ Prostějov, 
ul. E. Valenty 52
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
sídl. E. Beneše č. or. 
1-7, 14-24
Sportovní

ve volebním okrsku č. 9
je volební místnost
ZŠ Prostějov, 
ul. E. Valenty 52
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Atletická
Bratří Čapků
Edvarda Valenty
Krásná
Květná
Na výsluní
Olympijská
Pod Kosířem od č. or. 41 do 
konce
Příční
Sadová
sídl. E. Beneše  č. or. 25–38
Strojnická
Tyršova
Wolfova
Za Kosteleckou pouze č. p. 
5136
č. ev. 5022

ve volebním 
okrsku č. 10 

je volební místnost
ZŠ Prostějov, 
Skálovo nám. 5
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Daliborka
Hanačka
Martinákova
Palečkova
Pod Kosířem  č. or. 1–40
Přikrylovo nám.
Rejskova

ve volebním 
okrsku č. 11 

je volební místnost
ZŠ a MŠ Prostějov, Melant-
richova ul. 60
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Beskydská
Fanderlíkova  č. or. 5-25, 26, 
28, 30, 32, 34, 36
Hacarova
Chodská
J. B. Pecky
Kováříkova
Krapkova č. or. 17, 19, 21

Lomená
Polišenského
Slovácká
Šumavská
U Stadionu
Valašská
Za velodromem
č. ev. 203
č. p. 4622

ve volebním 
okrsku č. 12 

je volební místnost 
ZŠ a MŠ Prostějov, 
Melantrichova ul. 60
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Dykova
Fanderlíkova č. or. 25a, 27, 
29, 31, 33 a od 37 do konce
Jana Švermy
Kpt. O. Jaroše  č. or. 3a–21
Krapkova (mimo č. or. 17, 
19, 21)
Nerudova od č. or. 57, 59, 61 
do konce 
Obránců míru

ve volebním
okrsku č. 13 

je volební místnost
ZŠ Prostějov, 
Skálovo nám. 5
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Blahoslavova
Floriána Nováka
Floriánské nám.
Fügnerova
Hliníky
Jiráskovo nám.
Kostelecká
Kravařova
Mlýnská
Palackého
Pernštýnské nám.
Plumlovská č. or. 
3–26, 28, 30, 32 
Podjezd
Skálovo nám.
Za Kosteleckou 
(mimo č. p. 5136)
č. ev. 5004, 5026, 
5054, 5122, 5123, 5133

(pokračování na str. 11)

o době a místě konání volby prezidenta České republiky. 
primátor statutárního města Prostějova podle § 34 odst. 1., písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., 

o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

o z n a m u j e :

1. Volba prezidenta České republiky se uskuteční:   
     v pátek dne 13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 14. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání volby prezidenta České republiky
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(pokračování ze str. 10)

ve volebním 
okrsku č. 14 

je volební místnost
ZŠ a  MŠ Jana Železného 
Prostějov, sídl. Svobody 
3578/79
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Brandlova
Česká
Jungmannova
Kolářovy sady
Krátká
Máchova
Mánesova
Plumlovská č. or. 27, 27a, 29, 
29a, 31, 33-56
Riegrova
Rostislavova
Šlikova

ve volebním 
okrsku č. 15 

je volební místnost
ZŠ a MŠ Prostějov, 
Melantrichova ul. 60
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Bezručovo nám.
Březinova
Dělnická
Emila Králíka
K. H. Kepky
Melantrichova
nám. Práce
Nerudova  č. or. 1–56, 60
Plumlovská č. or. 57–132
Polská
Resslova
Ruská
Stanislava Suchardy
Za Plumlovskou - lokalita 
PV i Krasice

ve volebním 
okrsku č. 16 

je volební místnost
ZŠ a MŠ Prostějov, Melant-
richova ul. 60
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Antonína Slavíčka
Gen. Dudy
Gen. Sachera
Mathonova
Na Lukách
Wichterlova

ve volebním okrsku č. 17 
je volební místnost
ZŠ a MŠ Prostějov, Melant-
richova ul. 60
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Václava Špály

ve volebním okrsku č. 18
je volební místnost
ZŠ a MŠ Prostějov, Melant-
richova ul. 60
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Jana Zrzavého

ve volebním okrsku č. 19 
je volební místnost
ZŠ a MŠ Prostějov, Melant-
richova ul. 60
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Aloise Fišárka
Bohumíra Dvorského
Cyrila Boudy
Josefa Lady
Karla Svolinského
Kpt. O. Jaroše č. or. 23, 25, 27, 
29, 31, 33
Krkonošská

ve volebním 
okrsku č. 20 

je volební místnost 
ZŠ a  MŠ Jana Železného 
Prostějov, sídl. Svobody 
3578/79
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
sídl. Svobody  č. or. 1-29

ve volebním okrsku č. 21 
je volební místnost
ZŠ a  MŠ Jana Železného 
Prostějov, sídl. Svobody 
3578/79
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
sídl. Svobody  č. or. 38-53, 
62-74

ve volebním okrsku č. 22 
je volební místnost
ZŠ a  MŠ Jana Železného 
Prostějov, sídl. Svobody 
3578/79
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Anenská
Anglická
Belgická
sídl. Svobody  č. or. 30-37, 
54-61, 75-79

ve volebním okrsku č. 23 
je volební místnost
ZŠ a  MŠ Jana Železného 
Prostějov, sídl. Svobody 
3578/79
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:

Finská
Francouzská
Holandská
Italská
J. V. Myslbeka - lokalita PV
Norská
Švýcarská

ve volebním 
okrsku č. 24 

je volební místnost 
ZŠ a  MŠ Jana Železného 
Prostějov, sídl. Svobody 
3578/79
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Bohumíra Šmerala
Drozdovice
Na hrázi
Průchozí
Rozvojová
Ztracená

ve volebním 
okrsku č. 25 

je volební místnost
MŠ Prostějov, Moravská ul. 
30
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Krasická č. or. 47, 55, 57, 59, 
61
Moravská

ve volebním 
okrsku č. 26 

je volební místnost
ZŠ a  MŠ Jana Železného 
Prostějov, sídl. Svobody 
3578/79
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Dr. Plajnera
Dr. Uhra
Jaroslava Kaštila
Jaroslava Kučery
Javoříčská
Krasická č. or. 1-45, 49, 51, 
53, 53a, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 
75
Vasila Škracha
Vícovská
V polích

ve volebním 
okrsku č. 27 

je volební místnost 
ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horá-
ka 24
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Boženy Němcové
Jana Olivetského
Okružní  č. or. 199–215
Pod Záhořím
Raisova

Určická
Za Určickou ulicí 
č. ev. 254

ve volebním 
okrsku č. 28 

je volební místnost 
ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horá-
ka 24
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Bulharská
Dr. Horáka
Okružní  č. or. 189–197
Rumunská
Stanislava Manharda  č. or. 
1–21
Waitova
Werichova

ve volebním
okrsku č. 29 

je volební místnost
RG a ZŠ Otto Wichterleho, 
Prostějov, ul. Studentská 2
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Družstevní  č. or. 1–9
Krokova
Poděbradovo nám.
Stanislava Manharda  č. or. 
24–39
Vodní
Žeranovská

ve volebním okrsku č. 30 
je volební místnost
ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horá-
ka 24
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Družstevní  č. or. 11–17
Mozartova
Okružní  č. or. 150–183

ve volebním okrsku č. 31 
je volební místnost
RG a ZŠ Otto Wichterleho, 
Prostějov, ul. Studentská 2
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Brněnská
Tetín

ve volebním 
okrsku č. 32 

je volební místnost 
RG a ZŠ Otto Wichterleho, 
Prostějov, ul. Studentská 2
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Libušinka - jen sudá
Tylova  č. or. 18–42

ve volebním okrsku č. 33 
je volební místnost
RG a ZŠ Otto Wichterleho, 
Prostějov, ul. Studentská 2
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Balbínova
Dobrovského
Kazín
Lidická  1435/86 (bytový 
dům) 
Lidická  3313/86 (dětský do-
mov)
Okružní  č. or. 105-131
Pešinova
Tylova  č. or. 43–85

ve volebním okrsku č. 34 
je volební místnost
RG a ZŠ Otto Wichterleho, 
Prostějov, ul. Studentská 2
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Dolní - celá (mimo domy č. 
or. 26, 28, 30, 32, 34, 36 – viz 
volební okrsek 35)
Mojmírova
Rovná

ve volebním okrsku č. 35 
je volební místnost
MŠ Prostějov, Dvořákova 5
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Dolní č. or. 26, 28, 30, 32, 34, 
36
Dvořákova – sudá čísla
Letecká
Okružní  č. or. 57–73
Šárka  č. or. 44–62

ve volebním okrsku č. 36 
je volební místnost
MŠ Prostějov, Dvořákova 5
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Dvořákova č. or. 1, 3, 5
Ječmínkova
Jezdecká
Okružní  č. or. 2–10, č. or. 
89–97
Puškinova
Šárka  č. or. 1–22

ve volebním okrsku č. 37 
je volební místnost 
RG a ZŠ Otto Wichterleho, 
Prostějov, ul. Studentská 2
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Lidická (mimo č. or. 86)
Okružní  č. or. 75–85
Spitznerova
Studentská
Šárka  č. or. 23–42

(pokračování na str. 12)

Statutární město Prostějov 11

Prostějovské radniční listy  WWW.PROSTEJOV.EU



Informace z města

(pokračování ze str. 11)

ve volebním okrsku č. 38 
je volební místnost v budově 
MŠ Prostějov, 
Moravská ul. 30
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Krasice - č. evidenční
Brodecká
Dětkovická
Elišky Krásnohorské
Foersterova - jen lokalita 
Krasice
Gabriely Preissové
Gen. Kraváka
Hloučelní
Hyacintová
J. V. Myslbeka - jen lokalita 
Krasice
Josefa Lady
Kelčická
Kosířská
Luční - jen lokalita Krasice
Na Brachlavě
Na okraji
Na vyhlídce
nám. J. V. Sládka
Plumlovská - jen lokalita 
Krasice
Rudolfa Těsnohlídka
Stroupežnického
Trnková
Třešňová - jen lokalita Kra-
sice
Tulipánová
Zahradní
Západní
Zlechovská

ve volebním okrsku č. 39 
je volební místnost
ZŠ Prostějov, ul. Vl. Maja-
kovského 1
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Frébortova

Josefa Hory
Kopečného
Krumlovského
Marie Majerové
Marie Pujmanové
Podivínského
Poláčkova
Průmyslová č. or. 12
Střížova
Tylšarova
Vrahovická č. or. 56–164, 
168, 168a
Zikmunda Wintra

ve volebním  okrsku č. 40 
je volební místnost
ZŠ Prostějov, ul. Vl. Maja-
kovského 1
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
A. Jánského
Bohuslava Martinů
Jana Rokycany
Jaroslava Křičky
Jiřího Štaidla
Josefa Suka
Karla Svobody
Kpt. Nálepky
Kubelíkova
Oskara Nedbala
Otakara Ostrčila
Petra Hapky
sídl. Svornosti
Smetanova
Stukova
Šlitrova
Tovární
Václava Talicha
Vítězslava Nováka
Zátiší
č. ev. 9

ve volebním okrsku č. 41 
je volební místnost
ZŠ Prostějov, 
ul. Vl. Majakovského 1
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 

pobytu:
Vrahovice - č. ev. 7, 996
Čechůvky
Čs. armádního sboru
Čs. odboje
Hrázky
Husitská
Ivana Olbrachta
Jano Köhlera
Jaselská
Karoliny Světlé
Košická
Kyjevská
Majakovského
Mikoláše Alše
Petra Jilemnického
Pod Svahem
Prešovská
Sokolovská
Staškova
Trpinky
U cihelny
Vrahovická č. or. 167, 169 - 
do konce
Za drahou
č. p. 264

ve volebním okrsku č. 42 
je volební místnost
ZŠ a MŠ Prostějov, 
Čechovická 53
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu: 
Čechovice - č. evidenční + č. 
popisná bez přidělené ulice
5. května  - lokalita Čecho-
vice
Čechovická
Duhová
Esperantská
Foersterova - lokalita Čecho-
vice
Habrová
Jabloňová
Ječná
K rybníku
Kaštanová - lokalita Čecho-
vice
Lipová

Luční  - lokalita Čechovice
Meruňková
Na blatech  - lokalita Čecho-
vice
Ovesná
Ovocná
Plumlovská - lokalita Čecho-
vice 
Průchodní
Slunečná
Třešňová - lokalita Čecho-
vice
V zahradách
Višňová
Vřesová
Žitná - lokalita Čechovice

ve volebním okrsku č. 43 
je volební místnost
Hasičská klubovna SDH 
Domamyslice, 
V loučkách 460/21
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Domamyslice-č. evidenční
5. května - lokalita Domamy-
slice
Akátová
Borová
Domamyslická
Družební
Jasanová
Jasmínová
Javorová
Jilmová
Kara� átová
Kaštanová - lokalita Doma-
myslice
Lísková
Modřínová
Na blatech - lokalita Doma-
myslice
Na splávku
Olšová
Ořechová
Platanová
Pod vinohrádkem
Růžová
Šeříková

Šípková
V loučkách
Vrbová
Za humny
Žitná - lokalita Domamyslice

ve volebním okrsku č. 44 
je volební místnost 
Klubovna Žešov č. p. 39 
(bývalá budova MNV)
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
ÚSP Lidická 86 (mimo č. p. 
1435 a 3313)
Žešov
č. ev. 5052

3. Voliči bude umožněno 
hlasování poté, kdy proká-
že svoji totožnost a  státní 
občanství České republiky 
platným cestovním, diplo-
matickým nebo služebním 
pasem České republiky 
anebo cestovním průkazem 
nebo platným občanským 
průkazem. 
4. Každému voliči budou 
dodány 3 dny přede dnem 
konání voleb hlasovací lístky. 
Ve dnech voleb volič může 
obdržet hlasovací lístky i ve 
volební místnosti. 

V Prostějově dne 5. 12. 2022 
 Mgr. František Jura v. r.

primátor statutárního
města Prostějova

UPOZORNĚNÍ!
V  případě konání II. kola 
volby prezidenta ČR se 
tato uskuteční v  pátek dne 
27.  1.  2023 od 14:00 do 
22:00 hod. a  v  sobotu dne 
28. 1. 2023 od 8:00 do 14:00 
hod. Volební místnosti 
v  jednotlivých okrscích zů-
stávají stejné.

V  sobotu 19. 11. 2022 
se konal již 17. ročník re-
gionální soutěže ve zpěvu 
písní mládeže od 15 do 20 
let - Hanácký skřivan 2022. 
Soutěž osobně navštívil 
primátor města Prostějova 
František Jura.

Jedná se o  náhradní ter-
mín soutěže z  června 2022, 
kdy kvůli nemoci bylo třeba 
zajistit jiný termín. Přihlásilo 
se 16 soutěžících – bohužel 
kvůli  nemoci a  rodinným 
důvodům – přijelo z regionu 
Prostějova, Přerova a  Šum-
perka celkem 5 soutěžících ve 
všech třech kategoriích.

Soutěž osobně navští-
vil  primátor města Prostě-
jova František Jura, který 
všem zúčastněným zdůraz-
nil, že hudba a zpěv je nedíl-
nou součástí kultury a osob-
nosti člověka, a pokud chce 
někdo dále na sobě pracovat 
– na těchto soutěžích se učí 
a realizuje své plány do bu-
doucna.

V kategorii I. 15-17 let zví-
tězil Mirek Oplocký z Němčic 
nad Hanou, druhá byla Tere-
za Kovářová z Hrušky a třetí 
Anna Mae Show z  Přerova. 
V  kategorii II. 18-20 let byla 
první Michaela Pazourová 

ze Šumperka  a  druhé místo 
obsadil Tomáš Litera z  Vr-
choslavic. V  kategorii DUA-
-TRIA byla vítězem dvojice 
Tereza Kovářová – Miroslav 
Oplocký.

Soutěžící předvedli vý-
borné výkony a  dostali za 
ně i  hodnotné ceny – což 
bývá u  těchto soutěží vždy 
pravidlem, včetně dob-
ré čokolády pro každého 
účastníka.

Soutěž se uskutečnila v re-
stauraci Národního domu 
v Prostějově.

Zdroj a foto: ředitel 
soutěží – Bohumil Moudrý

Hanácký skřivan zazpíval v Národním domě
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Informace z města

HUDEBNÍ OBOR

Besídky žáků v 17.00 hod. sál ZUŠ Kravařova 14
19., 24., 25. a 26. 1. 2023

Školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon a el. klávesy
30. 1. 2023 ve 14.00 hod., sál ZUŠ Kravařova 14

VÝTVARNÝ OBOR
Galerie Linka, Kravařova 14, leden 2023

Vánoce u zvířátek – výstava žáků výtvarného oboru

Vyhlášení výtvarné soutěže POD POKLIČKOU
Soutěž je určena pro žáky mateřských, základních a základních uměleckých škol

okresu Prostějov. Soutěže se mohou zúčastnit také jednotlivci.
Výtvarné techniky: kresba, malba, gra� ka, kombinovaná a autorská technika,

práce do formátu A2.
Věkové kategorie: 1. kategorie 5-6 let, 2. kategorie 7-9 let, 3. kategorie 10-11 let

Práce zasílejte do 31. března 2023.
Informace: 582 351 752, vapenice@zusprostejov.cz

Výtvarná dílna pro dospělé při ZUŠ Vladimíra Ambrose, 
Vápenice 3 výtvarný obor:

20. 1. 2023 v 17.15–20.15 hod. MALOVÁNÍ KVAŠEM
přihlášení na e-mail: m.albinek@seznam.cz

Informace: M. Šindelářová 777 012 814, L. Hradilová 776 198 509

Základní umělecká škola 
Vladimíra Ambrose Prostějov

 Kravařova 14, 796 01 Prostějov
telefon: 582 406 050, 739201341

LEDEN 2023

Město Prostějov vydalo 
obecně závaznou vyhlášku, 
kterou se mění obecně zá-
vazná vyhláška č. 6/2021, 
o  místním poplatku za 
obecní systém odpadového 
hospodářství.

Správce poplatku, Fi-
nanční odbor Magistrátu 
města Prostějova, sděluje 
všem poplatníkům, že Za-

stupitelstvo města Prostě-
jova na svém zasedání dne 
22.  11.  2022 vydalo obecně 
závaznou vyhlášku, kterou 
se mění obecně závazná vy-
hláška č. 6/2021, o  místním 
poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství, 
s účinností od 1. 1. 2023.

Obecně závazná vyhláška 
mění současnou obecně zá-

vaznou vyhlášku č. 6/2021 
od 1. 1. 2023 následovně:

je zvýšena sazba poplatku 
na částku 792 Kč (tj. 66 Kč/
měsíc/poplatník);

poplatník, který v  pří-
slušném roce dovrší 65 let 
věku, zaplatí poplatek ve 
výši 600 Kč, tj. má úleva od 
poplatku ve výši 192 Kč;

nově jsou osvobozeni po-
platníci, kteří v  příslušném 
kalendářním roce dovrší 80 
a více let věku.  

Nárok na osvobození či 
úlevu nemusí hlásit osoby, 
které dovrší 80 a více let věku, 
osoby narozené v přísl. kalen-
dářním roce a osoby, jež mají 
nárok na úlevu od poplatku, 
tj. které dovrší v příslušném 
kalendářním roce 65 
let. Tyto údaje si správce 
poplatku, Finanční odbor 
Magistrátu města Prostějova, 
zjišťuje sám z  rejstříků 
nebo evidencí, do nichž má 
automatizovaný přístup.

Poplatek za odpady má 
povinnost platit fyzická 
osoba, která má:

v  obci pobyt (občané ČR 
i cizinci);

ve vlastnictví stavbu urče-
nou k  individuální rekreaci, 
byt nebo rodinný dům, ve 
kterých není hlášena k poby-
tu žádná fyzická osoba (dále 
jen „poplatník“), a to ve výši 
odpovídající poplatku za jed-
nu fyzickou osobu; má-li ke 
stavbě určené k individuální 
rekreaci, bytu či rodinném 
domu vlastnické právo více 
osob, jsou povinny platit po-
platek společně a nerozdílně.

Poplatek za odpady má 
povinnost platit právnická 
osoba, která má:

ve svém vlastnictví byt či 
dům, ve kterém není hlášena 
k trvalému pobytu žádná fy-
zická osoba. 

Novela OZV je přístup-
ná občanům na webových 
stránkách: www.prostejov.

eu/občan/právní předpisy 
města/obecně závazné vy-
hlášky a nařízení.

Dále si dovolujeme upo-
zornit, že splatnost místní-
ho poplatku za odpady za 
rok 2022 byla 30. 6. 2022. 
Termín na případné uplat-
nění osvobození od placení 
výše uvedeného poplatku za 
rok 2022 je nejpozději do 
31. 12. 2022. 

Pokud si potřebujete pro-
věřit svoji poplatkovou po-
vinnost, kontaktujte zaměst-
nankyně Finančního odporu 
MMPv:

Ing. Eva Kovaříková, tel. 
582 329 105, e-mail: eva.ko-
varikova@prostejov.eu

Kateřina Soldánová, tel. 
582 329 103, e-mail: katerina.
soldanova@prostejov.eu

Hana Studená, tel. 
582  329  108, e-mail: hana.
studena@prostejov.eu

Finanční odbor Magistrátu 
města Prostějova

TERMÍNY UZÁVĚRKY PŘÍ-
SPĚVKŮ – VŽDY DO 12:00 

TERMÍNY VYDÁNÍ 
PERIODIKA

11. 1. 2023 25. 1. 2023
8. 2. 2023 22. 2. 2023
15. 3. 2023 29. 3. 2023
12. 4. 2023 26. 4. 2023
17. 5. 2023 31. 5. 2023
14. 6. 2023 28. 6. 2023

Prostějovské radniční 
listy – 1. pololetí 2023

Změna vyhlášky o místním poplatku za 
obecní systém odpadového hospodářství
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Informace z města

O středeční půlnoci 30. 11. 2022 
skončila možnost podávání návrhů 
od občanů našeho města na zkvalit-
nění veřejného prostoru. Tentokrát 
bylo podáno celkem 9 projektů, 
z toho nejvíce projektů (pět) je z ob-
lasti Sportu a volného času a po jed-
nom pak z  oblasti Školství a  vzdě-
lávání, Kultury a zábavy, Životního 
prostředí a  Dopravy. Dva náměty 
předložil jeden navrhovatel. 

Předloženy byly tyto projekty: Do-
pravní opatření ke zvýšení bezpeč-
nosti chodců při přecházení silnice 
v Martinákově ulici v křižovatce s uli-
cí Pod Kosířem, Super zábava pro děti 
mezi stromy, Oprava památníku man-
želů Vojáčkových, Workoutové hřiště 
Lidická, Obnova Oranžerie Prostějov, 
Discgolfové hřiště v  Kolářových 
sadech, Hrazda na koupališti ve 
Vrahovicích, Informativní tabulky 
prostějovských osobností a  projekt 
„Sousedský dvůr“. 

„V prosinci a v lednu všechny pro-
jekty budou překontrolovány z  hle-
diska souladu s  pravidly uvedenými 
v  Zásadách a  předkladatel bude vy-
zván k  případnému doplnění nebo 
upřesnění projektu. Především musí 
být projekt navržen na pozemku 
v majetku města. Věcně příslušné od-

bory se k návrhu vyjádří a prověří se 
realizovatelnost záměru, projekty spl-
ňující pravidla postupují k hlasování. 
Následně budou tyto projekty před-
staveny veřejnosti, hlasování bude 
probíhat v  měsíci únoru,“ vysvětlil 
náměstek primátora Jiří Rozehnal. 

Výsledky prvního ročníku
V  prvním ročníku participativní-

ho ročníku nejvíce hlasů získaly tyto 
projekty: Altán v  Kolářových sa-
dech, Oprava chodníků vnitrobloku 
Olomoucká 36-48, Workout hřiště 
na náměstí Spojenců a  Vraťte nám 
hvězdnou oblohu s  celkovými ná-
klady do 3 mil. Kč.  Z těchto projek-
tů již byl dokončen altán, zrealizo-
vána byla rekonstrukce veřejného 
osvětlení v Kolářových sadech a za-

čátkem prosince workoutové hřiště. 
Oprava chodníků je ve fázi projek-
tové přípravy, do konce roku bude 
zpracována projektová dokumenta-
ce a příští rok může dojít k úpravě 
chodníků. 

Také pro druhý ročník je vyčleně-
na částka ve výši 3 mil. Kč na námě-
ty, co získají nejvíce hlasů. V dalším 
čísle vás budeme informovat o pro-

jektech, které postoupily do hlaso-
vání. 

Na všechny podané projekty letoš-
ního ročníku participativního roč-
níku se můžete podívat tady: https://
rozvijime.prostejov.eu/participativni-
-rozpocet/2022

Na fotogra� ích se podívejte na již 
zrealizované projekty participativního 
rozpočtu v  Kolářových sadech – altán 
a rekonstrukce veřejného osvětlení.  -red-

INZERCE

INZERCE

65
27

24
71

Podávání projektů 2. ročníku 
participativního rozpočtu bylo ukončeno

46
97

20
30

14 Statutární město Prostějov

 WWW.PROSTEJOV.EU Prostějovské radniční listy



Inzerce 

INZERCE

Pondělky 9.30 – 11.30
– Klub rodičů a dětí - pro-
gram pro rodiče s  malými 
dětmi vám rozšíří obzory, 
zatímco vaše děti si zlep-
ší své sociální, pohybové, 
hudební a manuální schop-
nosti. Přijďte si odpočinout 
od každodenní rutiny, zís-
kat nové přátele a dozvědět 
se důležité informace. Ro-
dinná atmosféra v  malých 
skupinách rodičů a  dětí. 
Probíhá každé pondělí
mimo státní svátky a prázd-
niny.

Vstupné 50 Kč dospělí, 
hlídání dětí 50 Kč/1-3 vlastní 
děti. 

Úterky 16.30 – 18.00
– Klub ukrajinských ma-
minek a dětí. Zajištěn pro-
gram pro malé i  větší děti. 
Zdarma.

Щовівторка з 16.30 
до 18.00 - Клуб для 
мам та дітей з України. 

Передбачена програма 
для маленьких і 
старших дітей. 
Безкоштовно.

Úterky 18.00 – 19.30 – se-
tkávání ukrajinské komu-
nity za účelem vzájemné 
podpory a  výměny infor-
mací. Hlídání děti zajištěno. 
Zdarma.

Щовівторка з 18.00 
до 19.30 - Клуб для усіх 
Українців для зустрічей, 
взаємної підтримки, 
обміну інформацією. 
Безкоштовно.

Sobota 28. ledna
Setkání ukrajin-

ských teenagerů – infor-
mace a  přihlášky Iryna 
+380  677  008  045 (What-
sApp).

Субота, 28 січня
Зустріч українських 

підлітків - інформація та 
заявки Ірина +380 677 008 
045 (WhatsApp). -red-

Poradenství pro ukrajinské uprchlíky
Консультації для українських біженців (безкоштовно) 

Úterý 10.00 - 16.00 Poradna – individuální základní poradenství
Iндивідуальне базове консультування

16.30 – 19.30 Skupinové poradenství (Klub Ukrajinců)
Групове консультування (Клуб Українців)

Středa  9.00 – 12.00 Terénní práce a asistence (po předchozí domluvě)
Супровід і допомога (органи влади тощо)

Čtvrtek 10.00 - 16.00 Poradna – individuální základní poradenství
Iндивідуальне базове консультування

17.00 – 18.30 Individuální psychologické poradenství pro děti a mlá-
dež
Індивідуальне психологічне консультування дітей 
та молоді
Iryna +380 677 008 045 (WhatsApp).

PROGRAM NA LEDEN

Aktivity projektu Pro zdravou rodinu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina (MPSV), 
dále je podpořil Olomoucký kraj a statutární město Prostějov. 

Aktivity projektu Integrační aktivity pro cizince podpořilo statutární město Prostějov 
a Olomoucký kraj.

Aktivity pro ukrajinské uprchlíky podpořila organizace Člověk v tísni.

      

D
op
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Výtažky z bylin a pupenů rostlin jsou velmi účinné, chceme-li posilovat imunitu a působit  protivirově 
i antibakteriálně. Vhodný a účinný je i grepový olej, který lze užívat i na potírání.

NOVINKA - Zlatice mix 
s antibakterálním účinkem!

Byliny  obsahují vitaminy, stopové prvky, hormony a enzymy bez vedlejších účinků.
Možné i sestavení kúry dle Vašich individuálních potíží atd.

Mgr. Jarmila Podhorná - NADĚJE  
objednávky na tel./fax: 582 391 207, GSM: 737 525 301 poradna: 582 391 254 

798 46 Brodek u Konice 3   
e-mail: objednavky@nadeje-byliny.eu   

www.nadeje-byliny.eu  www.bylinnyherbar.cz  

Doplněk z bylin 

jako podpora organismu
proti virům a virovým onemocněním
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3

Rezervujte si termín na tel.: + 420 588 188 840,e-mail: ukrajina@zebrik-os.cz.
Запис на прийом за телефоном: + 420 588 188 840, e-mail: ukrajina@zebrik-os.cz.

Zřizovatel: Žebřík, z. s. Adresa: Raisova 1159, Prostějov, bližší info: +420 588 188 840, 
mozaika@zebrik-os.cz, FB: mozaika.multikulturni.centrum, www.mozaikaprostejov.cz.
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Grand Prix
Úterý 3/1 • 15:00

komedie • 2022 • Česko • 107 min.  
režie: Jan Prušinovský

Roman a Emil jsou bratranci, jejichž 
snem je dostat se na závody Formule 
1. Roman vede ušmudlaný autobazar 
na okraji města, má tři děti a živelnou 
manželku. Emil, horlivý milovník po-
řádku, si piplá svou autodílnu v cent-
ru a o autech ví skoro všechno. Když 
jednoho dne Emil v televizní soutěži 
vyhraje vstupenky na Velkou cenu 
Španělska v Barceloně, netuší ani je-
den z nich, že jejich výlet za snem se 
brzy změní na divokou jízdu napříč 
Evropou.

Ennio
Čtvrtek 12/1 • 15:00

dokument • 2021 • Itálie • 156 min. 
režie: Giuseppe Tornatore

Oscarový režisér Giuseppe Tornatore 
přináší filmovou poctu svému příteli 
a legendárnímu skladateli filmové 
hudby Enniu Morriconemu. Celove-
černí dokument obsahuje rozhovo-
ry se slavnými režiséry a hudebníky, 
se kterými Morricone spolupracoval 
a které svou tvorbou ovlivnil. Při-
náší také unikátní pohled na jeho 
život skrze dosud nezveřejněné 
archivní záběry a nechybí ani ukázky 
ze slavných koncertů a filmů.

Vánoční příběh
Úterý 17/1 • 15:00

komedie • 2022 • Česko • 123 min. 
režie: Irena Pavlásková

Originální snímek plný nečekaných 
situací, emocí, dojemných chvil, ale 
i zábavy odkrývá rodinné vztahy u Ská-
lů, kde „vládne“ známá herečka Skálo-
vá v podání Jiřiny Bohdalové. Její syn 
ztvárněný Karlem Rodenem řeší svoji 
prostořekost a přítelkyni. U Pazderků 
se zase probírají nezvaní hosté a vzá-
jemné vztahy, ale u svátečního stolu 
se nakonec sejdou Jiří Lábus i Oldřich 
Kaiser, Jitka Sedláčková, Pavla Bereto-
vá, a další.

Srdce dubu
Čtvrtek 26/1 • 15:00

dokument • 2022 • Francie • 80 min.  
režie: Laurent Charbonnier, Michel 
Seydoux

Film přináší dechberoucí dobrodruž-
ství obyvatel jednoho stromu. Takovou 
akci byste od „obyčejných“ mravenců, 
veverek a polních myší nikdy nečeka-
li. Podívaná stvořená pro velké plátno 
vám otevře oči a vtáhne vás do svě-
ta dobrodružných příběhů a zvlášt-
ních zážitků. Až příště půjdete kolem 
jednoho z takových stromů, zastavte se 
a chvíli tiše pozorujte. Možná nějakého 
akčního hrdinu potkáte naživo a zažijete 
vlastní nezapomenutelné dobrodruž-
ství.

METRO 
SENIOR

speciální projekce filmů 
brzy odpoledne 
přístupné všem 

bez omezení věku
za 70 Kč

1
LEDEN
2023

Whitney Houston: 
I Wanna Dance with Somebody
Úterý 31/1 • 15:00

životopisný • 2022 • USA • 145 min. 
režie: Kasi Lemmons

Snímek je oslavou jedinečné a neza-
pomenutelné Whitney Houston. Od 
mladé gospelové sboristky z New Jer-
sey až po jednu z nejprodávanějších 
a nejoceňovanějších umělkyň všech 
dob – taková je inspirativní, dojemná 
a emocionální cesta životem a karié-
rou Whitney Houston, kterou si diváci 
mohou na filmovém plátně vychutnat 
zároveň s velkolepými vystoupeními 
a soundtrackem nejoblíbenějších hitů 
této hudební ikony.

Statutární město Prostějov 17

Prostějovské radniční listy  WWW.PROSTEJOV.EU



Kultura, společnost, volný čas
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AKCE PRO DOSPĚLÉ

12., 26. 1. | ČT | 15 – 17 H | UČEBNA 
PORADNA SOS
Máte spotřebitelský problém a nevíte, kam se obrátit? Řešíte 
potíže s reklamací, nájemními vztahy, s dodavateli energií 
apod.? Přijďte si pro radu do knihovny! Odborní právní poradci 
Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace s Vámi budou řešit Váš 
konkrétní problém. Služba je pro veřejnost ZDARMA.

18. 1. | ST | 17 H | PODKROVNÍ SÁL  
MEXIKO KŘÍŽEM KRÁŽEM 
Dvě mladé cestovatelky Karolína Kilhofová a Denisa Zmeškalová 
nám poví o svém čtyřměsíčním putování napříč Mexikem. 
Poznáme nejhezčí pláže Yucatánu, přírodní krásy převážně 
indiánského státu Chiapasu a magicky vypadající zatopené 
krasové závrty Cenote. Nevynecháme aztécké i mayské pyra-
midy, mayskou kulturu, katedrály, katakomby, historii Mexico 
City a samozřejmě zmíníme i mexické tradiční jídlo.

19. 1. | ČT | 17H | UČEBNA                   
NOVÁ SLUŽBA STUDOVNY PRO STUDENTY, PEDAGOGY 
A BADATELE 
Píšete seminární či diplomovou práci nebo jiný odborný text? 
Potřebujete rychlý přístup k mnoha informačním zdrojům? 
Ušetřete si cestu do vědecké knihovny a využijte novou službu 
naší studovny – online přístup do Národní digitální knihovny. 
Na setkání vám ji představíme, naučíte se v ní vyhledávat 
a dozvíte se, které další databáze ve studovně najdete. 
Ukážeme si např. databázi publikací nedostupných na trhu, 
denně aktualizovanou databázi českých médií Anopress (plné 
texty článků z novin, časopisů aj.) a databázi ČTK. Ve všech se 
naučíte vyhledávat a dozvíte se, co vám mohou nabídnout.

24. 1. | ÚT | 10 H | PODKROVNÍ SÁL   
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 
Pro účastníky právě ukončeného zimního semestru VU3V, stu-
denty kurzu Genealogie, jsme připravili exkurzi do Státního 
okresního archivu v Prostějově. Dozvíme se, co vše tato instituce 
nabízí a jak můžeme její služby využít nejen při hledání svých 
předků. Svoji účast nahlaste prosím předem na e-mailu sluzby
@knihovnapv.cz

25. 1. | ST | 17 H | PODKROVNÍ SÁL   
MILAN KAPRÁL: CYKLOTOULKY V OBRAZECH 
Vernisáž výstavy prostějovského amatérského výtvarníka Milana 
Kaprála. Technikou kresby suchým pastelem zachycuje známá 
i méně známá místa v širším okolí Prostějova. Výstavu můžete 
navštívit v Galerii Na Půdě knihovny až do začátku března.

26. 1. | ČT | 17 H | PODKROVNÍ SÁL         
HISTORIE PROSTĚJOVA: ZAPOMENUTÍ SOUSEDÉ 
Po staletí byli našimi sousedy.  Pak přišel diktátor a vše se 
změnilo. Dnes už o nich mluvíme jako o zmizelých sousedech. 
Další volné pokračování přednášky Ivana Čecha nám představí 
některé významné prostějovské rodiny, jejichž osud pozname-
nal holocaust a pak i léta komunismu.

31. 1. | ÚT | 9 H | PŮJČOVNA   
TVOŘIVÁ KNIHOVNA PRO SENIORY
Tvoříte rádi a chtěli byste se seznámit se stejně naladěnými 
vrstevníky? Přijďte do knihovny a užijte si kreativní dopoledne 
v příjemné společnosti. Tentokrát budeme tvořit z FIMO hmoty. 
Tato akce je určena především seniorům. Zájemci se mohou 
hlásit v půjčovně, počet míst je omezen. 

AKCE V KNIHOVNĚ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

12. 1. | ČT | 17 H    
ODPOLEDNÍ BESEDA: PRANOSTIKY
Každý všední den dopoledne se v knihovně pro děti a mládež 
konají besedy pro školky a školy. Jste zvědaví, jak probíhají 
a co všechno se zde můžete dozvědět? Přijďte se podívat na 
ukázkovou hodinu. Tématem další besedy budou pranostiky. 
Vysvětlíme si, co toto slovo znamená a představíme si známé, 
ale i méně známé pranostiky. Akce je určena pro děti do 12 let, 
ale pokud jste starší a toto téma vás zajímá, přijďte také.

16. 1. | PO | 15 – 17 H   
TVOŘIVÁ DÍLNA
Tvoříte rádi? Pak je pro vás knihovna to pravé místo! Tentokrát 
budeme vyrábět sněhuláky. Tvořivá dílna je určena dětem do 
15 let. 

19. 1. | ČT | 17.15 H    
VIRTUÁLNÍ REALITA
Chcete si vyzkoušet virtuální realitu (VR) na vlastní kůži? Zveme 
vás do knihovny na 15 minutový VR zážitek. Můžete si vybrat 
z pěti her: Ocean Descent, VR Luge, Danger Ball, Astro Bot 
a Beat Saber. Zájemci, hlaste se v knihovně nebo na tel. č. 
582 329 673, počet míst je omezen! Hra je určená pouze pro 
děti a mládež od 12 do 18 let. Více informací najdete na www.
knihovnapv.cz/VR.

23. 1. | PO | 14 – 18 H  
HRAVÉ ODPOLEDNE S DESKOVKAMI
Zapomeňte na nudné Monopoly a Člověče, nezlob se! Mo-
derní deskové hry jsou různorodé, zábavné a napínavé. Díky 
deskovkám se můžete stát tvůrcem i účastníkem příběhů plných 
fantazie, otestovat své vědomosti a logiku, plánovat strategie 
či dosahovat odvážných cílů. Stavte se sami, s kamarády či 
rodiči, pro všechny se najde ta pravá hra. Rádi vám pomůžeme 
s výběrem a vysvětlíme pravidla.

26. 1. | ČT | 17.15 H   
ÚNIKOVKA – DINOSAUŘI
Tato úniková hra nadchne všechny, kteří mají rádi dobrodružství 
a dinosaury. Podstatou hry je dostat se díky logice, intuici, 
selskému rozumu a spolupráci do 45 minut z knihovny. Vaším 
cílem bude vyřešit záhadu ztraceného profesora Flynna, 
uniknout dinosaurům a právě probuzené sopce. Hra je určena 
pro 2 - 5 hráčů od 8 do 12 let (ideálně menší parta kamarádů). 
Rezervace předem nutná! Nahlaste se telefonicky (582 329 673) 
nebo osobně v knihovně (Vápenice 9). Více informací na www.
knihovnapv.cz/unikovka.

PO CELÝ MĚSÍC
SOVIČKIÁDA – LITERÁRNÍ SOUTĚŽ PRO MLADÉ TALENTY
Rok se s rokem sešel a my opět vyhlašujeme Sovičkiádu. 
Pokud je Vám méně než 18 let, jásejte, neboť se můžete 
zúčastnit této tradiční literární soutěže. Skládejte básně, pište 
pohádky nebo příběhy, obyčejné či neuvěřitelné. Pište zkrát-
ka o čemkoliv chcete, i délka je pouze na vás. Seberte odva-
hu a přineste své dílko do knihovny pro děti a mládež nebo 
ho pošlete mailem: detske@knihovnapv.cz. Nezapomeňte 
uvést své jméno, věk a kontakt (telefon, email). Své výtvory 
noste či posílejte do konce března. Nejlepší práce, vyhod-
nocené odbornou porotou, budou vyhlášeny a odměněny 
v rámci slavnostního finále soutěže v červnu 2023.
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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.

PÁ

ÚT

ČT

ÚT

ST

ČT

PŘIPRAVUJEME 
NA ÚNOR:

6. 

10.

12.

17.

18.
19.

1. 2., 2. 2. | MARYŠA | DIVADLO RADKA BRZOBOHATÉHO PRAHA | pro školy
12. 2. | DNES TANČÍ | DNES TANČÍ | DNES TANČÍ TO ZUŠ V. AMBROSE PROSTĚJOV | pro veřejnost
13. 2. | RELATIVITA | DIVADLO V ŘEZNICKÉ PRAHA | skupina A
14. 2. | TŘI GRÁCIE Z UMAKARTU | Studio DVA divadlo PRAHA | skupina 5N
22. 2. | KONKURZ | LOSERS CIRQUE COMPANY | skupina 5P |  sleva pro studenty 50%
28. 2. | BAJADÉRA | MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC | skupina B | sleva pro seniory 50%
2. 3.   | Ondřej Havelka a jeho MELODY MAKERS objevují POKLAD NA SŘÍBRNÉM PLÁTNĚ
22. 3. | PRVNÍ REPUBLIKA A PÍSNĚ ÉRY SWINGU | LAM TRIO | 5. abonentní koncert 
              doprodej | využijte slevy FIRST MINUTE 12. 1. – 12. 2.

LEDEN 2023

ÚT

ST

24.

25.

1.2.

19.30 HODIN
NÁRODNÍ DŮM
PRO VEŘEJNOST

19 HODIN
DIVADELNÍ SÁLDIVADELNÍ SÁL
3. ABONENTNÍ KONCERT
DOPRODEJ 

19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL
SKUPINA A
DOPRODEJ |LM

19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL
SKUPINA 5N
DOPRODEJ |LM

9 A 11 HODIN
JEVIŠTĚ ZA OPONOU
PRO ŠKOLY

19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL
SKUPINA B
DOPRODEJ
sleva pro studenty 50%

10 HODIN
DIVADELNÍ SÁL
PRO ŠKOLY

19 HODIN
DIVADELNÍ SÁL
4. ABONENTNÍ KONCERT
DOPRODEJ 
FM 12. 12. – 12. 1.

XXXII. MĚSTSKÝ PLES 
Pořádá Statutární město Prostějov

KLARINETOVÉ KVINTETY | | ROMAN JANKŮ MANAGEMENTROMAN JANKŮ MANAGEMENT
Doležalovo kvarteto s klarinetistkou Annou Paulovou

Friedrich Schiller:
ÚKLADY A LÁSKA | KLICPEROVO DIVADLO HRADEC KRÁLOVÉ
Hrají: Anna Peřinová, Kryštof Bartoš, Lucie Andělová ad. | Režie: Ivan Krejčí

KŘÍŽ U POTOKA, Libreto, režie a choreografie: Alena Pešková
HOLOUBEK, Choreografie: Pavel Šmok
PRAŽSKÝ KOMORNÍ BALET

TAJEMNÁ ZAHRADA | DIVADLO U STARÉ HEREČKY HRADEC KRÁLOVÉ

Karel Čapek: 
MATKA | VRŠOVICKÉ DIVADLO MANA
Hrají: Jitka Smutná, Dušan Sitek, Aleš Bílík, Matěj Vejdělek/Petr Kult ad. 
Výběr hudby a režie: Peter Gábor

MATKA | VRŠOVICKÉ DIVADLO MANA

HUDBA, KTERÁ DOBYLA SVĚT 
aneb CO ČECH, TO MUZIKANT! | TRIO MORAVIENSIS
Magdalena MALÁ – housle 
Petra MACHKOVÁ ČADOVÁ – violoncello 
Ilona RŮČKOVÁ – cembalo 

ST

...DIVDIVADLO JE...

...dí
vej!

...dí
vej!

20 Statutární město Prostějov

 WWW.PROSTEJOV.EU Prostějovské radniční listy



Kultura, společnost, volný čas

Do nového roku vstupu-
je Městské divadlo s nadějí, 
že i  v  novém roce se bude 
plnit hlediště a že budeme 
mít příležitost přinášet 
našim divákům chvíle di-
vadelní radosti. Radosti, 
která je právě v  nelehkých 
dobách tak důležitá a očist-
ná. Nový rok začínáme 
s klasickými tituly. 

Slavná hra německého 
romantického dramatika 
a  básníka Friedricha Schi-
llera Úklady a  láska, která 
byla ve své době vnímána 
jako revoluční čin. Stala se 
symbolem vzpoury proti 
zkostnatělému světu kon-
vencí, revoltou mladých 
a  svobodomyslných proti 
světu dospělých, plnému 
intrik a  cynických zákulis-
ních her. Klicperovo diva-
dlo Hradec Králové s insce-
nací přijíždí ve čtvrtek 12. 
ledna. 

S aktuálním tématem za-
vítá do Prostějova v  úterý 
24. ledna Vršovické diva-
dlo MANA. Protiválečné 
drama Karla Čapka Matka 
dodnes patří k  vrcholům 

české dramatické tvorby. 
Režisér Peter Gábor do 
hlavní role obsadil Jitku 
Smutnou. Studenti mohou 
využít při nákupu vstupen-
ky slevy 50 %.

V  loňském roce vzbudilo 
velké nadšení představení 
Kytice Pražského komorního 
baletu. Tentokráte uvidíme 
taneční drama Kříž u potoka 
inspirované stejnojmenným 

románem Karoliny Světlé. 
Choreogra� a Alena Pešková 
zasadila děj snad do nedávné 
minulosti. A druhým titulem 
bude balada Karla Jaromíra 
Erbena Holoubek v  choreo-
gra� i Pavla Šmoka. Praž-
ský komorní balet vystoupí 
v úterý 17. ledna.

V  novém roce pokračuje 
i  cyklus abonentních kon-
certů. Doležalovo kvarte-
to s  klarinetistkou Annou 
Paulovou společně připravili 
jedinečný projekt s  názvem 
Klarinetové kvintety, v jehož 
rámci představí kvintety pro 
klarinet a  smyčcové kvarte-
to. Během koncertního ve-
čera v úterý 10. ledna zazní 
hudba W. A. Mozarta, C. M. 
von Webera a  dalších auto-
rů.

Vstupenky jsou již 
v  prodeji, lze je zakoupit 
i  on-line. Více na www.
divadloprostejov.cz.  -red-

Nadčasová klasika v Městském
divadle v Prostějově
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Výročí měsíce

Národní dům – perla české 
secese, architektonická do-
minanta, národní kulturní 
památka, centrum kultur-
ního a  společenského života 
našeho města. To všechno 
představuje Národní dům, 
od jehož otevření uplynulo 
sto patnáct let.

 Objekt byl vlastně otevřen 
dvakrát. 9. listopadu 1907 
byly zpřístupněny spolkové 
místnosti. Divadelní trakt byl 
otevřen ve dnech 30. listopa-
du – 1. prosince 1907. Oslavy 
to byly skutečně velkolepé. 
Zúčastnili se jich například 
spisovatelé Jaroslav Vrchlický, 
Jakub Arbes, Alois a  Vilém 
Mrštíkovi, političtí a  veřejní 
činitelé Mořic Hruban,  Jan 
Žáček a  Adolf Stránský, uni-
verzitní profesoři Michal Ur-
síny, František Hasa a Antonín 
Smrček. První den slavnosti 
měl ráz kulturní.  Zazněla na 
něm také skladba bývalého 
prostějovského občana a  hu-
debního skladatele Františka 
Neumanna Bouře. Druhý 
den proběhl v přednáškovém 
sále slavnostní banket. Pro-
jev a přípitek pronesl starosta 
města Josef Horák. 

Co však stavbě, která mi-
mochodem trvala jen půl-
druhého roku, předcházelo? 
Šlo o ustavení Družstva měst-
ského spolkového domu pod 
vedením předsedy Františka 
Kováříka. Družstvo oslovilo 
k  vypracování projektu pro-
fesora Uměleckoprůmyslové 

školy v  Praze architekta Jana 
Kotěru. Kotěra vybral výhod-
nou polohu objektu – nedale-
ko centra města, na místě asa-
novaných městských hradeb, 
oslovil výtvarné umělce a po-
dílel se na vybavení interiérů 
a  návrzích doplňků. Objekt 
rozvrhl do tří částí: divadelní 
část, restaurace a  křídlo tvo-
řené kavárnou, spolkovými 
a  provozními místnostmi.  
Stavební záležitosti měli na 
starosti stavbyvedoucí Otakar 
Pokorný a  architekt Richard 
Novák. Na výzdobě Národní-
ho domu se podíleli sochaři 
Stanislav a  Vojtěch Suchar-
dovi, Bohumil Ka� a, malíři 
František Kysela, Karel Petr 
a  řezbář Franta Anýž. Kovo-
vé doplňky a  lustry zhotovila 
prostějovská � rma Vulkania.

Plným právem oceňujeme 
obětavou práci řady prostě-
jovských osobností, které stály 
v pozadí realizace Národního 

domu. Patřili mezi ně na-
příklad Josef Špaček, Václav 
Perek, Hugo Raulich, Ond-
řej Přikryl, Vladimír Pleský, 
František Neumann, Lambert 
a Karel Wichterlovi a Jaroslav 
Mathon. Vzpomenout je tře-
ba také zásluhy významných 
prostějovských osobností 
a mecenášů – manželů Vojáč-
kových, jejichž � nanční odkaz 
byl základem pro výstavbu ob-
jektu. Byla splněna závěť Karly 
Vojáčkové z roku 1905, ve kte-
ré stanovila, že budova bude 
v majetku a správě města a že 
zde budou mít svoje zázemí 
pěvecké spolky Orlice a Vlas-
timila.

Národní dům také před-
stavoval a  představuje bohatý 
spolkový a  umělecký život. 
V  minulosti to byla činnost 
Měšťanské besedy s  jejími 
hudebními večery, působení 
stolové společnosti Universita 
Prostana, koncerty Orche-

strálního sdružení, výstavy 
Klubu přátel umění a aktivity 
prostějovských biblio� lů. Nyní 
se zde konají různé přednáš-
ky, koncerty, výstavy, plesy. 
V Městském divadle s  funkcí 
stagiony zase vystupuje řada 
hereckých, hudebních osob-
ností a souborů. Připomenout 
můžeme například Jednotu 
divadelních ochotníků Tyl, 
HaDivadlo, Divadlo Hanácké 
obce, dechový orchestr ZUŠ 
Vladimíra Ambrose či diva-
dlo Point. K  tomu přistupuje 
hostování profesionálních 
divadelních souborů, koncer-
ty, opery, přehlídky Aplaus 
a Wolkerův Prostějov.

Národní dům prošel v  le-
tech 1996–2007  rozsáhlými 
opravami a  renovacemi s  cí-
lem vrátit objektu původní 
Kotěrovo pojetí. Zároveň byly 
odstraněny nežádoucí zásahy 
provedené podle profesora ně-
mecké techniky Emila Tran-
quilliniho za okupace.

 Rozsáhlé opravy probíhaly 
v letech 2018–2019 s podpo-
rou Regionálního operační-
ho programu � nancovaného 
z  evropských dotací. Byla 
opravena střecha, proběhly 
kompletní rekonstrukce roz-
vodů elektrotechniky, vody, 
odpadů a  vzduchotechni-
ky. Byla odstraněna vlhkost 
v suterénu. Byly restaurovány 
všechny pískovcové a kovové 
prvky, nově byla instalována 
elektrická požární signaliza-
ce, dále to byly opravy inte-

riéru divadla (koberce, nová 
opona, sametové čalounění), 
oprava zahrádky s  poseze-
ním, nová dlažba a chodníky. 
V následujícím roce proběhla 
rekonstrukce kuchyně a  gas-
tro provozu. Zároveň byly vy-
bourány dva původně zazdě-
né světlíky v divadelním sále, 
které získaly prosklenou se-
cesní vitrážovou výplň. Bylo 
obnoveno i  stropní eliptické 
okno v divadelním vestibulu. 
Připravují se restaurátorské 
práce maleb v Kyselových sa-
loncích, konkrétně v  jižním 
a  severním proscéniovém 
salonku.

Historii a  současnost ob-
jektu včetně technického zá-
zemí mohou Prostějované, 
turisté,  studenti a  další zá-
jemci poznat na komentova-
ných prohlídkách konaných 
v letních měsících či v rámci 
Dnů evropského dědictví, 
Brány památek dokořán nebo 
Noci divadel.

Národní dům píše svůj 
příběh již sto patnáct let. Je 
zhmotněním touhy tehdej-
šího, ale i  současného vedení 
města vybudovat a provozovat 
v Prostějově důstojný a repre-
zentativní kulturní stánek. 
Má významné místo i v životě 
nás Prostějovanů. Představuje 
pro nás nejen jedinečnou pa-
mátku, ale i místo setkávání – 
s přáteli, známými i se světem 
umění a kultury. 

 Hana Bartková, 
 kronikářka města

V  tomto měsíci si připo-
mínáme sto čtyřicet let od 
narození prostějovského 
malíře Richarda Kaňáka.

Narodil se 2. ledna 1883 
v domě č. 22 na olomouckém 
předměstí v  Prostějově v  ro-
dině krejčího Cyrila Kaňáka 
a  jeho manželky Rosálie, ro-
zené Vilímcové. Už od dětství 
rád kreslil. V obecné chlapec-
ké škole v Palackého ulici byl 
nejlepším kreslířem ve třídě 
a  jeho výkresy byly dávány 
za vzor celé škole. V  letech 
1894–1897 studoval na nižší 
reálce v  Prostějově, kde ho 
významně ovlivnil profesor 
kreslení Tomáš Štětka. Podle 
rozhodnutí otce se měl učit 
krejčím, ale matka prosadila 
obor, který mu byl blízký po 
výtvarné stránce – typogra� i. 

Typografem se učil v  pro-

stějovské tiskárně Jana Kra-
váka. V  letech 1897–1900 
zde tiskl, sázel, pomáhal při 
výrobě kaučukových razítek 
a také navrhoval diplomy. Po 
vyučení pracoval v tiskárnách 
v Prostějově, Kroměříži, Bos-
kovicích a  Uherském Hradi-
šti. Po vypuknutí 1. světové 
války narukoval do Krako-
va, kde pracoval v  oddělení 
pro válečné hroby a  pomní-
ky a  spolupracoval s  malíři 
Oldři chem Lasákem a  Adol-
fem Kašparem. Koncem vál-
ky byl převeden do válečného 
archivu v Gorici.

Jeho tvorbu charakteri-
zuje pevná kresba v  měk-
kém koloritu. Zpočátku své 
výtvarné činnosti maloval 
květiny. Záliba v  přírodě je 
společně s  krajinou typická 
pro jeho další tvorbu. Často 

u něj najdeme zákoutí města 
Prostějova, například hlav-
ní náměstí, Kostelní ulici či 
pohled na Prostějov z  věže 
kostela sv. Petra a Pavla. Za-
sněžené vrby nad polozmrz-
lými potoky, říčky Hloučela 
a  Romže, hanácká krajina 
pod sněhem se starobylými 
božími mukami – to jsou 
další motivy jeho tvorby. 
Z  malířských technik uplat-
ňoval zvláště akvarel, kvaš, 
kvašakvarel a kresbu koloro-
vanou kvašakvarelem.

Navrhoval divadelní ku-
lisy a  opony a  výzdobu pro 
plesy, šibřinky a koncerty pro 
prostějovský Sokol a Dělnic-
ký dům. Ilustroval také dět-
ské knihy a  časopisy. Navr-
hoval diplomy, plakáty a pro 
městskou knihovnu zhotovil 
exlibris. Jeho obrazy a  kres-

by bylo možné zhlédnout 
ve výlohách prostějovských 
knihkupců. 

V  Prostějově byl známý 
svým bohémským životem. 
Stal se členem místního 
sdružení výtvarných umělců 
Hané Reysek. Účastnil se ko-
lektivních výstav v Prostějo-
vě, Olomouci a Brně. V roce 
1916 vystavoval svoje práce 
ve Vídni a v roce 1934 na Ju-
bilejní výstavě pořádané Pro-
stějovskou župou sokolskou.

Richard Kaňák zemřel 
8. ledna 1936 v Prostějově na 
rakovinu žaludku ve svých 
třiapadesáti letech a  je po-
hřben na Městském hřbitově 
v  Prostějově. V  Prostějově 
bydlel v ulici Na Příhoně č. 5. 
Jeho díla jsou zastoupena 
v prostějovské městské a mu-
zejní sbírce.

Jeho spolužák středo-
školský profesor a  kulturní 
publicista Waldemar Ethen 
(vlastním jménem Štěpán 
Kožušníček) o  něm napsal 
v  medailonu uveřejněném 
ve druhém díle knihy Portré-
ty a  siluety tato slova: „Měs-
to ztratilo typickou postavu 
bohéma umělce, který často 
v  třeskutých mrazech běžel 
v  proletářsky lehkém oděvu 
za skývou chleba s  objemný-
mi lepenkovými deskami pod 
chvějícím se paždím.“ Hlas 
lidu napsal 11. ledna 1936 
v nekrologu: „Richard Kaňák 
byl poctivý dělník malířského 
cechu, skromný člověk dobrého 
srdce a  veliký talent, kterému 
osud nedal vhodných podmí-
nek k růstu a rozvoji.“

 Hana Bartková, 
 kronikářka města

115 let Národního domu

22 Statutární město Prostějov

 WWW.PROSTEJOV.EU Prostějovské radniční listy



Informace z města

MC Cipísek nabízí denně 
programy pro rodiče a děti 
od 3 měsíců do tří let, 
d r a m a t i c k o - v ý t v a r n ý 
kroužek pro předškoláky, 
besedy, a semináře pro rodiče
a další jednorázové akce. 
Nový cyklus programů 
probíhá od 3.1. 
Informace o  kurzech 
a volných najdou zájemci na 
našich kontaktních adresách. 

Jednorázové akce jsou určeny veřejnosti, nejen pravidelným 
návštěvníkům. Rezervace je nutná předem. 
Konec šikulek aneb tresty a pochvaly do výchovy nepatří

středa 18.1. 18. 00- 20.00 hodin beseda pro rodiče 
s M.Skládalovou 

Spokojená máma/ Nový rok a nová já
sobota 28.1. 8.30-12.30, další zážitkový seminář 

pro maminky s M.Skládalovou 
Individuální rodičovské konzultace 
s Mgr. M.Skládalovou dle objednání   

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

Děkujeme Statutárnímu městu Prostějov za podporu 
v uplynulém roce.

Přejeme všem dětem i dospělým pohodový konec roku 
a šťastný vstup do roku 2023.

Aktuální a bližší informace a rezervace najdete na: www.
mcprostejov.cz , www.facebook.com/cipisekprostejov

e-mail:  mcprostejov@centrum.cz

Objednávkový systém, kte-
rý na Magistrátu města Pro-
stějova funguje již řadu let, 
je nově rozšířen o  možnost 
objednat se na Czech Point 
či ověřování podpisů a listin.
Tyto služby zajišťuje Turistické 
informační centrum. 

V  sekci OBČAN zvolíte 
odkaz Objednávání na úřad 

a  pod položkou Objednání 
k obsloužení si zvolíte služ-
bu Czech POINT, vidimace, 
legalizace. Pak už stačí jen 
vybrat si den a  hodinu, kdy 
vám vyhovuje návštěva úřa-
du. 

Připomínáme, že objed-
návat se takto můžete také 
na další odbory magistrátu, 

konkrétně k  vyřízení svých 
záležitostí na � nančním od-
boru, odboru občanských 
záležitostí včetně matriční-
ho úřadu, odboru dopravy, 
obecním živnostenském 
úřadu a městské policii.

Princip objednávání je na 
všechny jmenované odbory 
stejný a obrovskou výhodou 

je, že si můžete zvolit datum 
a  hodinu pro vyřízení své 
záležitosti. Na zadanou e-
-mailovou adresu vám bude 
doručen PIN, který je plat-
ný maximálně 5 minut před 
časem a  5 minut po čase 
zvoleném při objednávání. 
Na úřadu budete následně ve 
vámi zvoleném dni a hodině 

obslouženi po zadání PINu 
bez čekání. Pokud vám do re-
zervovaného času vstoupí ne-
nadále jiná nutná záležitost, 
lze samozřejmě objednávku 
k  obsloužení na úřadu elek-
tronicky také zrušit, a to pod 
odkazem Kontrola stavu re-
zervace/Storno rezervace.

-red-

Turistické informační centrum se ve čtvr-
tek 1. prosince 2022 stalo místem slavnostního 
předání cen vítězům či spíše vítězkám první vý-
tvarné soutěže, která probíhala prostřednictvím 
facebookového pro� lu TIC. První „výtvarnou 
výzvou“ pro děti bylo ztvárnění radnice. Další 
téma prozradí TIC po Novém roce. Ceny vítěz-
kám Heleně Konhonové a  Elišce Velochové pře-
dala 1. náměstkyně primátora Milada Sokolová. 
Ke gratulaci se připojujeme! -red-

V první polovině listopadu 
proběhlo předání cen v  rám-
ci celorepublikové soutěže 
„Vícejazyčnost je bohatství“, 
které se zúčastnilo celkem 788 
dětí a 107 pedagogů ze 40 škol 
a dalších organizací z celé Čes-
ké republiky, ale i ze zahraničí. 
Tato soutěž v rámci naší školy 
proběhla pod vedením paní 
učitelky Ivy Pejchalové a asis-
tentky Oksany Koteljuchové.

Žákyně naší školy Vikto-
ria Atamanska 9. B vyhrála 
3.  místo – ukrajinština-ang-
ličtina v kategorii „Jednotlivci 
od 13–16 let“. Viktoria Šudryk 
6. A, Anastasia Atamanska 7. 
A  získaly ocenění za vynika-
jící účast v kategorii „Příběhy 
spojené s válkou na Ukrajině“, 
z čehož měly dívky velkou ra-

dost. Navzdory českému jazy-
ku, který je pro cizince velmi 
náročný, dívky pilně pracovaly 
na své češtině, samy vyšly na 
pódium a popsaly svoje práce 
na téma válka na Ukrajině. Při 
jejich vypravování jedno oko 
nezůstalo suché. Jsme na ně 
velmi pyšní!

Výsledek této soutěž nás mile 
překvapil, a tak jsme se bez vá-

hání a po zdolání organizačních 
překážek rozhodli jet převzít 
cenu za účast v soutěži „Víceja-
zyčnost je bohatství“ do Prahy.

V  krátkém časovém období 

Stihli jsme navštívit Václavské 
náměstí, Lucernu a  podívat se 
na Staroměstské náměstí a orloj. 
Zakoupili jsme malé drobnosti 
na památku.

Celá akce se konala v Evrop-
ském domě, kde jsme měli mož-
nost prohlédnout si výherní ob-
rázky zasazené do rámečků, což 
dívky velmi potěšilo.

Před samotným předáním 
cen i po něm zaznělo jméno 
naší školy, Reálné gymnázium 
a základní škola Otto Wichterle-
ho v Prostějově, na což jsme byli 
všichni hrdí.

Vyhlášení výsledků spojené 
s  předáváním cen a  celá páteční 
akce byla silným zážitkem pro 
všechny zúčastněné. Dívky inspiro-
vala k přemýšlení o novém tématu.

Kromě pedagogů, kteří při-
pravili a  zapojili naše žáky do 
této celorepublikové soutěže, 
patří poděkování vedení naší 
školy, které nám umožnilo cestu 
do Prahy, a  v  neposlední řadě 
paní učitelce Mgr. Kateřině 
Kub játové za vstřícnost a ocho-
tu při organizaci cesty do Prahy.

Asistentka Oksana 
Koteljuchova 

Vícejazyčnost je bohatství

Objednávání na prostějovský magistrát je rozšířeno!

MC Cipísek/leden 2023 

První facebooková soutěž Turistického 
informačního centra má své vítěze!

Zaměstnanci města Prostějova podpořili 
nákupem vánočních hvězd nemocné děti

Magistrát města Prostějova 
se počtvrté připojil k  dobro-
činné sbírce Vánoční hvězda 
pomáhá dětem. 

Sbírka podporuje nemocné 
děti, které se léčí na Dětské klini-
ce Fakultní nemocnice Olomouc 
a organizuje ji Šance Olomouc, 
o.p.s.

Akce je jednou z  řady akti-
vit, do kterých se zaměstnanci 
v  rámci společenské odpověd-
nosti zapojují.

140 zaměstnanců zakou-
pilo 245 kusů typických 
vánočních květin v  celkové 
hodnotě 24.780  Kč. Náku-
py na úřadě organizovala 
personalistka Mgr.  Zdeňka 
Bendová.

„Doba adventu není spo-
jena jen s  dárky, cukrovím 
a svařákem. Je to také čas, kdy 
myslíme na své blízké a na ty, 
kteří třeba neměli v životě tolik 
štěstí jako my a kteří to v živo-
tě nemají lehké. Moc děkuji 

všem zaměstnancům magist-
rátu, kteří se zapojili. Všechny 
nás může hřát u srdce, že jsme 
učinili dobrý skutek a pomohli 
jsme těm, kteří to potřebují,“ 
uvedl tajemník magistrátu Li-
bor Vojtek. -red-

Statutární město Prostějov 23

Prostějovské radniční listy  WWW.PROSTEJOV.EU



Kultura, společnost, volný čas

do 29. 1. 2023

do 29. 1. 2023

Kniha Jana Karafiáta o životě broučků je první 
českou autorskou pohádkou, která světlo světa 
spatřila v roce 1876. Autor v tomto drobném 
dílku na pouhých 146 stranách líčí prapůvodní 
každodenní lidské strasti a slasti. Ano, lidské, 
protože broučci se chovají jako lidé – opravují 
svá obydlí, snášejí do spíže na zimu, navštěvují 
se, vypráví si příběhy ze života, topí, aby jim 
nebyla zima, vaří, aby neměli hlad a poslou-
chají. Poslouchají Pána Boha, protože tak
to musí být. Poslušnost je pokora a podřízení 
se vyšším zákonitostem, které nemůže nikdo 
ovlivnit. Tehdy, dávno v pohádce to věděli, 
dnes už ne. Odevzdanost osudu nám chybí… 
Přijďte k nám o Vánocích na výstavu uvědomit 
si krásu obyčejného všedního, a přitom po-
hádkového života. Maňásky postaviček z kni-
hy, působivé obrazy ročních období, leporela 
nebo polštáře domečků a chalup navrhla
a z modrotisku vytvořila Antonie Dostálko-
vá, výtvarnice ze Starého Města u Uherského 
Hradiště.

Hlavní 
budova

nám. T. G. Masaryka 2

Vážení a milí čtenáři!
Rok se chýlí ke konci, a to je doba bilancování. Muzeum
a galerie v Prostějově má za sebou náročný rok plný změn. 
Dokončovali jsme stěhování sbírkových předmětů do nové 
části depozitáře na ulici Lidická, externě digitalizovali 
kolekci podmaleb na skle, zfilmovali geologickou expozici 
Kámen mluví. Máme nové logo a webové stránky, které jsou 

Do konce ledna můžete navštívit obrazovou výstavu, 
která vás zasáhne pozitivní energií přenášenou barev-
ností a kompozicemi pastelů a grafik prostějovského 
rodáka Miroslava Wagnera. Výstava je soustředěna do 
třech sálů, které nabízí ke zhlédnutí vnitřní bohatství 
imaginace zralé osobnosti umělce.

© Jana Krejčová

Broučci
Pohádka pro malé a veliké děti

Miroslav Wagner. 
Kresby a pastely

přehledné a disponují novým množstvím informací.
Novinkou je zprostředkování příběhů sbírkových předmětů v teple domova pod názvem Za dveřmi
v sekci Sbírky. Nechali jsme rovněž zhotovit firemní mléčnou a hořkou čokoládu s žánrovými obrázky,
pomohli s vydáním katalogu Miroslav Wagner. Kresby a pastely a do konce prosince si z tiskárny
přivezeme vlastní – první autorský katalog věnovaný jedné z našich unikátních kolekcí, podmalbám.
Díky Statutárnímu městu Prostějov máme téměř dokončenou jednu z etap rekonstrukce
administrativní části budovy, což nám právě v dnešní době šetření energií, značně pomohlo.
Jsme potěšeni, že se nám zvýšila návštěvnost. To je pro nás signál, že naše konání má smysl a ubírá
se správným směrem. Do nadcházejícího roku proto vstupujeme s optimismem. Už teď pro vás chystáme
sedmnáct zajímavých výstavních projektů, poučné muzejní kvízy, workshopy s tematikou
velikonočních a adventních věnců a další obohacení webových stránek o příběhy sbírkových
předmětů. To je ovšem jen zlomek ze všech dalších úkolů, které nás čekají. Každá změna je zdlouhavá
a dobré věci vznikají nesnadno. Po roce a půl úsilí o modernizaci instituce jsme jen malý kousek
za pomyslnou startovní čarou. Ty zásadní a velké věci jsou teprve před námi. Proto přejeme vám i sobě
kouzelné vánoční svátky a šťastnou konstelaci hvězd. Budeme ji všichni potřebovat!

Veronika Hrbáčková, ředitelka MGP
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do 8. 1. 2023

do 5. 2. 2023

Až do 5. února potrvá výstava mapující osudy 
prostějovského rodáka Františka Doležela, 
známého především v souvislosti s tzv. krč-
maňskou aférou. Výstava doprovází stejno-
jmennou knihu historika Lubomíra Novotné-
ho a oba projekty odkrývají nejen Doleželův 
život, ale také regionální i obecné historické 
události. Součástí výstavy je improvizovaný sál 
kina Atlas (později kino Jas), jenž se nacházel 
v domě, který patřil rodině Františka Doležela.

4. ledna se Země ocitne nejblíže ke Slunci
(147,098,925 km), vzhledem k tomu, že je se-
verní polokoule nadále odkloněná od Slunce, 
bude ovšem pokračovat zima. Sluneční pa-
prsky k nám dopadají pod malými úhly a dny 
jsou kratší než noci. Dlouhé noci ale vybízí 
k pozorování hvězd. Lednová večerní pozoro-
vání nabízíme ve čtvrtky a v pátky od 21:00.

Každý čtvrtek a pátek od 14:00 
můžete přijít na pozorování 
Slunce, které se pomalu blíží 
k maximu své aktivity. V dale-
kohledech lze pozorovat
sluneční skvrny i jiné jevy. Spo-
lu s dalšími informacemi o naší 
nejbližší hvězdě, se také dozví-
te, jak tyto jevy vznikají.

Jaký bude rok 2023 z hlediska
astronomie? Co se bude dít na 
obloze? Na co se těšit a co oče-
kávat, nám sdělí Mgr. Richard 
Kotrba v přednášce Astrono-

mický rok 2023 ve čtvrtek 12. 1. 
od 18:00.

Pokud vám nevyhovují termíny pozo-
rování v pracovních dnech, můžete nás 
navštívit v sobotu 14. 1. a 21. 1., kdy 
nabízíme od 14:00 pozorování Slunce
a od 21:00 večerní pozorování.

NA KAŽDÝ PROGRAM SE PROSÍM 
PŘEDEM OBJEDNÁVEJTE

(9:00–16:00) NA ČÍSLE 
+420 724 013 039 
NEBO EMAILU 

hvezdarna@hvezdarnapv.cz

Od nového roku nastane změna v rozvrhu
astronomických pohádek. Místo pravidelných
středečních pohádek bude vždy v prvním celém
týdnu v měsíci týden astronomických  pohádek. 
V lednu to vychází od pondělí 2. 1. do pátku 6. 1. každý
den od 15:00. Za jasného počasí bude součástí pohádek
i pozorování Slunce. Samostatná pozorování Slunce se 
v tomto týdnu neuskuteční.

První týden v lednu poskytuje posled-
ní příležitost k návštěvě výstavy, která 
nabízí ke zhlédnutí plastiky z Afriky
a Oceánie a také soubor fotografií slo-
venského fotografa Michala Zajačka.
Jejich obsahem je tzv. Kunstkamera 
– kabinet kuriozit z Horního Staňko-
va plný domorodé tvorby a artefaktů 
z tvorby Jana Švankmajera.
Nenechte si výstavu ujít!

Nikdy to nevzdám!
Životní zápasy právníka
Františka Doležela [1900–1972]

Kunstkamera
Jana Švankmajera

Večerní pozorování
Pozorování Slunce

Odborná přednáška
Astronomické víkendy

Týdny astronomických pohádek

Špalíček
Uprkova 18

H
vězdárna
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Barvy podzimu - 22. listopadu 2022 se ve Sportcentru – domu dětí a mládeže sešla
odborná porota hodnotit tradiční okresní výtvarnou soutěž Barvy podzimu. 47 školských
zařízení z prostějovského regionu doručilo přes 900 obrázků od svých 809 svěřenců ve věku
od 2 do 18 let. Pro všechny vybrané autory jsme připravili diplomy a upomínkové ceny.

D Ě T S K Ý K A R N E V A L
V sobotu 21.01.2023 proběhne karneval pro děti na Vápenici 9. Přicházet můžete od 15 h do
17 h. Vstupné 50 Kč za osobu. Bude na Vás čekat promenáda, rej masek, zábavné soutěže
a aktivity Ledového království.

2 1 . 0 1 . 2 0 2 3

NABÍDKA

V L E D N U Z V E Ř E J N Í M E N A B Í D K U L E T N Í C H
P Ř Í M Ě S T S K Ý C H I P O B Y T O V Ý C H T Á B O RŮ ,

N A J D E T E J I N A W W W . S P O R T C E N T R U M D D M . C Z

Co u nás proběhlo?
SPORTCENTRUM – DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PROSTĚJOV

Mikuláš - V neděli 04.12. byla pro děti připravena vzestupná cesta za Mikulášem, kde děti
musely plnit úkoly. Ty odvážnější se vydaly i do pekla, kde přehrály naše čerty spolu s
Luciferem. Následně pokračovaly do dílničky, kde si vytvořily andílka a poté si šly pro
odměnu k Mikuláši.

PŮ JČO V N A S P O R T O V N Í H O V Y B A V E N Í
Půjčovna lyží, běžek, snowboardu a sněžnic různých velikostí na Dětském dopravním centru
Prostějov. Otevírací doba: pondělí a čtvrtek 9:00 – 11:00, 15:00 – 18:00 hodin.

PŘ E J E M E V Á M K R Á S N É P R OŽ I T Í
V Á N OČN Í C H S V Á T KŮ

U V I D Í M E S E P O N O V É M R O C E

H A N Á C K É C U R L I N G
Zveme Vás na 4. ročník sportovní akce pro širokou veřejnost v netradičním zimním
regionálním sportu. Dejte dohromady 4 – 6členný tým a poměřte síly s dalšími týmy mezi
kruhy. Přihlásit své týmy můžete prostřednictvím webového formuláře na webové stránce
akce. Tak neváhejte a zaregistrujte svůj tým do jedinečné akce, kterou v naší republice nikde
jinde v takovém pojetí nenajdete.

3 0 . 1 2 . 2 0 2 2

Statutární město Prostějov 27

Prostějovské radniční listy  WWW.PROSTEJOV.EU



Informace z města

Poděkování
Jednota Československé obce legionářské 

Prostějov děkuje statutárnímu městu Prostě-
jov za � nanční podporu, která významným 
způsobem pomáhá v  úsilí o  zajišťování zá-

kladního úkolu ČsOL – šíření a připomínání 
legionářských a vlasteneckých tradic

MVDr. Zdeněk Bezrouk, předseda 
Jednoty ČsOL Prostějov

Existence odboru Senior se 
datuje od roku 2004, kdy skupi-
na již tehdy většinou důchodců 
se oficiálně zaregistrovala v Klu-
bu českých turistů. Letošním 
rokem tedy již 18 let chodí téměř 
každé úterý turisté, jejichž prů-
měrný věk je dnes 81 let.

Ubývají nachozené kilometry, 
výlety do vzdálených destinací 
se stávají minulostí. Přesto ještě 
zvládají v průměru a bez větších 
problémů ujít svých 7 km (po-
drobnější informace o aktivitách 
odboru ve fotografiích najde-
te na internetových stránkách 

www.kctsenior2000.estranky.cz).
Tak se dá charakterizovat sou-

časný stav našeho kolektivu. Máme 
rádi „ svoje“ úterky, jedenkrát do 
roka si dovolíme týdenní pobyt na 
horách a hlavně máme rádi sami 
sebe. O to více bude nesnadné se 
rozhodovat o budoucnosti. 

Po celou dobu působení jsme 
měli a stále ještě máme štědré-
ho sponzora – město Prostějov. 
Dotace, které můžeme čerpat 
z  dotačních programů, nám 
jako důchodcům ulevovaly 
v  nákladech na cestovném, 
vstupném a v posledním době 

i ubytovacích poplatcích. Proto 
ať již další výhledy naší činnosti 
budou jakékoliv, děkujeme sta-
tutárnímu městu Prostějov za 
� nanční podporu v uplynulých 
letech a doufáme, že ji ještě bu-
deme moci i v příštím roce vy-
užít. Petr Kunc

Chtěla bych poděkovat za 
podporu Zdravého města 
Prostějov - za propagaci a  � -
nanční příspěvek na výlety pro 
seniory, které se uskutečnily 
v roce 2022 pod hlavičkou Fi-
lemon & Baucis. Příspěvek byl 

v této turbulentní době velmi 
přínosný. 

Pozvánky na akce jsou pravi-
delně zveřejňovány na stránkách 
Radničních listů, takže se infor-
mace dostanou k širokému okru-
hu zájemců. Nejčastěji jezdíme 

po Moravě a občas zamíříme také 
kousek dál. Díky finanční dotaci 
od Zdravého města Prostějov 
bylo možné uskutečnit i  finan-
čně náročnější výlety, věřím, že ke 
spokojenosti všech zúčastněných.

Jana Šmudlová

Jedním ze spolků, které 
podporuje statutární město 
Prostějov, je Loutkové divadlo 
Starost, které se na různých 
pódiích pohybuje už od roku 
1986 a za tu dobu zažilo logic-
ky léta úspěšná i skromnější.

Je pravdou, že předvídat 
někdy epidemii covidu by ne-
naplánoval ani sebelepší dra-
maturg, ani sebelepší režisér. 
Ba ani zdatný scenárista gagů. 
Covidová léta byla pro spolek 
opravdu mimořádně těžká 
a  to vše bylo zvýrazněno tím, 
že jsme se museli po nějakých 
jedenácti letech stěhovat.

Nicméně začátky v  nové 
zkušebně byly těžké a opravdu 
to nevypadalo. Ale opravdovou 
výzvou bylo přání zvěčnělého 
kamaráda Rudolfa Duba, který 
nás někdy v roce 2021 vyzval, 
abychom pro dlouho připravo-
vaný festival židovské kultury 

Chaijym 2022 připravili něco 
nevídaného – a to loutkové di-
vadlo na židovské motivy. Na-
víc divadlo s historickými ma-
rionetami. A přiznám se, že to 
byla výzva. A nakonec jsme si 
vzpomněli na kdysi, ale oprav-
du kdysi dávno známé posta-
vičky Modcheho a jeho poně-
kud panovačné manželky Rézi, 
které na začátku minulého sto-
letí přivedl na svět literární spi-
sovatel Vojta Rakous z  Prahy. 

Že šlo o postavičky ve své době 
velmi populární, svědčí ne-
jen bezpočet vydání povídek 
s touto dvojicí, ale i němý � lm 
režiséra Přemysla Pražského 
Modche a  Rezi z  roku 1926, 
i nahrávky Českého rozhlasu. 
Onen němý � lm se, bohužel, 
nedochoval.   Připravili jsme 
vlastní dramatizaci, našili 
dobově odpovídající kostýmy 
a  na festival jsme jako jedni 
z  mála prostějovských diva-

delních spolků stihli premiéru 
a přestože jde o drobnost, ale 
velmi neobvyklou, byla ješ-
tě v  tomto roce uvedena na 
Mezinárodním festivalu Dny 
židovské kultury v  Holešově. 
A díky tématu byly dojednány 
i  mnohá další představení na 
dalších festivalových scénách 
a také na Třebíčském loutkář-
ském jaru. Tak tedy vznikla 
hříčka Když se tloukla okna, 
která je tedy aktuálně naší no-
vinkou.

Důležité pro budoucnost 
našeho spolku je, jak se v ny-
nějších náročných dnech vy-
rovnáme s  náklady na provoz 
zkušebny, která sídlí v  měst-
ském objektu.

Další aktivitou, které Lout-
kové divadlo Starost pro pros-
tějovské občany obnovilo, jsou 
tzv. Historické promenády,
kdy se spolu se zájemci o his-

torii města sejdeme vždy před 
nějakým domem, kde v insce-
novaném dialogu předneseme 
jeho historii od prvních zmí-
nek až po dnešek. Toto je náš 
vklad pro místní kulturní dění, 
které opravdu není nijak hono-
rováno. Uskutečňuje se ročně 
vždy sedm přednášek – mimo 
prázdninové měsíce a  zimní 
měsíce, což představuje práci 
s  archivními materiály v  růz-
ných archivech, mnohdy i jed-
nání s majiteli – nakonec pak 
jisté „nastudování „ a provede-
ní. Takže rok 2022 znamená od 
září opět Historické promená-
dy v  režii Loutkového divadla 
Starost.

I  přes všechny těžkosti lze 
tedy činnost Loutkového diva-
dla Starost považovat za úspěš-
nou a  je nutné ještě jednou 
poděkovat za podporu statu-
tárnímu městu Prostějov.  -Ič-

Loutkové divadlo Starost Prostějov v roce 
2022 žilo nejen loutkami, ale i historií...

VÝLETY PRO SENIORY - PODĚKOVÁNÍ

Poděkování odboru Senior
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V průběhu prázdnin se čle-
nové Leteckomodelářského 
klubu v  Prostějově věnovali 
nejen dovoleným s  rodinami, 
ale také rekreačnímu létání 
s modely. Scházeli jsme se na le-
tišti ve Stichovicích, kde si udržu-
jeme svoji modelářskou plochu. 
Někteří se pilně připravovali na 
nadcházející mistrovství České 
republiky ve volných kategoriích 
a příprava se patřičně vyplatila. 

Dne 27. 8. 2022 proběhlo 
MČR ve volných modelech 
na polním letišti v  Libecině 
u  Vysokého Mýta. Náš klub 
reprezentoval v  kategorii F1J 
volných motorových větroňů 
Bohumil Formánek, který vy-
bojoval 2. místo. Další měsíc,17. 

září 2022, se konalo mistrovství 
ČR mládeže na letišti ve Starém 
Městě u  Moravské Třebové. Po 
postupovém krajském kole, kte-
ré proběhlo na jaře v  Ústí nad 
Orlicí, se z naší mládeže nomi-
novali Alexandr Kaprál, Matyáš 
Vymětal a  Richard Pawlowský. 
Všichni jmenovaní jsou členo-
vé našeho klubu a již několik let 
navštěvují modelářský kroužek 
ve Smržicích, který zde vede 
předseda LMK Prostějov Libor 
Škobrtal. Mistrovství se ke vší 
smůle nemohl zúčastnit Richard 
Pawlowský, který těsně před sou-
těží onemocněl. Povětrnostní 
podmínky v den soutěže nebyly 
přívětivé, silný vítr, zima a mžení, 
ale i přes tyto podmínky a silnou 

konkurenci předvedli kluci dob-
rý výkon. Soutěžili jsme v kate-
gorii Házedel. Matyáš Vymětal 
obsadil 8. místo a  Alexandrovi 
Kaprálovi utekla medaile o pou-
hé dvě sekundy a skončil tak na 
krásném 4. místě. Kluci se domů 
vraceli unaveni, ale spokojeni se 
spousty zážitků a získaných no-
vých zkušeností.

V  sobotu 8. 10. 2022 jsme 
vyrazili na kalendářovou soutěž 
Svazu modelářů ČR  do Valaš-
ských Klobouků. Přes krko-
lomné kopce jsme dorazili na 
určené letiště. Počasí nám nyní 
přálo. Zde jsme soutěžili v kate-
goriích Házedla a Vystřelovadla. 
Kluci obsadili v  kategorii Há-
zedla první tři místa, a to v po-

řadí Alexandr Kaprál, Richard 
Pawlowský a  Matyáš Vymětal. 
Já jsem soutěžil v kategorii Há-
zedla, zde jsem se umístil na 1. 
místě, a v kategorii Vystřelova-
dla, kdy jsem obsadil 2. místo. 

Nejenom zábavou v  létání 
s modely je náš klub živ, jde také 
o práci, jako je organizace a pořá-
dání veřejných soutěží, veřejných 
akcí a v neposlední řadě údržba 
našeho zázemí čili letištní plochy. 
Tato spočívá zejména v  sečení 
a celkové údržbě trávníku. Sečení 
probíhá celoročně. Jelikož se jed-
ná o novou plochu, kde ještě se 
nevytvořil souvislý trávník, mu-
seli jsme letos v září celou plochu 
narušit a  znovu přesít travním 
semenem. Následně jsme využili 

služeb okolních zemědělců, kteří 
nám trávu zaváleli. Nyní již spo-
léháme na počasí. Je to spousta 
práce a  stojí to nemalý peníz. 
Proto bych chtěl touto cestou po-
děkovat městu Prostějov za jeho 
finanční podporu našeho klubu 
při rozvoji tohoto krásného tech-
nického sportu.

Dále bych chtěl touto cestou 
oslovit občany, kteří se mode-
lářskou činností zabývají nebo 
by měli o ni zájem a chtěli by se 
účastnit  společenského dění 
modelářů, že mají možnost roz-
šířit naše řady. Veškeré dotazy, 
popř. přihlášky lze zasílat na e-
-mail: lmkprostejov@seznam.cz.

Bc. Libor Škobrtal
Předseda LMK Prostějov

Skvělých výsledků dosáh-
li žáci oboru Užitá malba 
na Střední škole designu 
a  módy, Prostějov. Ve čtvr-
tek 10. 11. 2022 převzaly 
ocenění v ostravském Diva-
dle J. Myrona žákyně loň-
ského IV. ročníku v prestiž-
ní soutěži mladých malířů 
Oskar Ostrava 2022. Johana 
Jankůjová zabodovala v  ka-
tegorii Architektura se svou 
praktickou maturitní prací na 
téma Monument a  obsadila 
krásné 3. místo. Stejně tak její 
spolužačka Julie Zapletalová 
získala 3. místo, ale v katego-
rii Krajina. Tato soutěž je je-
dinou malířskou soutěží v re-
publice pro žáky SŠ a koná se 
pod záštitou MŠMT. Žákyně 
práce vytvářely pod vedením 
vedoucího ateliéru Mgr. Lu-
bomíra Otiska. 

Kromě malby se žáci zmí-
něného oboru na SŠDAM 
věnují také designu interié-

rů. Kvalitu výuku potvrdila 
žákyně Markéta Chytilová 
se svým maturitním projek-
tem Skinny House, když zís-
kala ocenění v  soutěži prof. 
Jindřicha Halabaly v  kate-
gorii Design nábytku a  in-
teriéru. Práce vznikla pod 
vedením Ing. arch. Daniely 
Šte� ové, která žáky na SŠ-
DAM společně s  Ing. arch. 
Petrou Ševcůjovou design 
interiéru učí. Cena prof. 
Jindřich Halabaly je každo-
ročně udělována studentům 
vysokých a  středních škol 

v  České a  Slovenské repub-
lice a  také zahraničních 
univerzit. Cena je udělová-
na nejlepším semestrálním 
projektům v oblasti designu 
nábytku a interiéru. 

Úspěch v  obou soutěžích 
potvrzuje, že SŠDAM po-
skytuje kvalitní a smysluplné 
vzdělání, které baví a  na-
plňuje jak žáky, tak učitele. 
Děkujeme žákyním za repre-
zentaci školy a přejeme mno-
ho úspěchů při studiu na VŠ.

Ing. Bc. Blanka Čechová 
– ředitelka školy

Letos na podzim se v Havlíč-
kově Brodě uskutečnilo MČR 
v  zápase řeckořímském žáků 
a  juniorů. Na soutěži mělo zá-
vodit šest našich odchovanců. 
Nakonec odjeli jen dva (nemoc, 
škola), přesto čechovičtí zápas-
níci vybojovali dva cenné kovy. 
Filip Kouřil v  žácích vybojoval 
druhé místo ve váhové kategorii 
do 85 kg.

 Adam Lajčík v juniorech ve 
váze 65 kg krásné třetí místo. 
Adam má teprve 16 let. Pocho-
pitelně se o  něj zajímal trenér 
reprezentace ČR.

 Další MČR ve volném stylu 
v  Praze - Chodově se konalo 
1. 10. 2022. Kategorie mladších 
žaček a žáků, kadetek a kadetů.

 Na soutěži se nám velice da-
řilo. Elena Polenová první místo 
ve váze 66 kg, Martin Zatloukal 
první místo váha 63 kg v žácích. 
Jen Lukáš Vávra nesplnil váhový 
limit a musel zápasit ve vyšší vá-
hové kategorii a po jedné výhře 

a  dvou prohrách skončil na 12 
místě .

 Kadetka Kristýna Polanská 
první místo váha 69 kg, Adam 
Lajčík první místo váha 65 kg 
a  Matěj Vrba 92 kg také první 
místo. O Matěje se též zajímal re-
prezentační trenér, ale ve volném 
stylu. Vojtěch Szilva,

  trenér zápasu Čechovic

Umění SŠDAM vítězí!

Leteckomodelářský klub Prostějov

Zápas řeckořímský

Po dvouleté přestávce 
způsobené koronavirem 
je na letošní silvestrovské 
dopoledne naplánován 47. 
ročník „Silvestrovského 
běhu v Kolářových sadech“. 

Záštitu nad akcí převzala 
první náměstkyně primáto-
ra statutárního města Pros-
tějov Milada Sokolová. Jak 
se již stalo tradicí, závod od 
dopolední 10. hodiny odstar-
tují kategorie rodičů a  dětí 
(zúčastnit se můžou i  děti 
v  kočárku), hlavní kategorie 
mužů a žen by měla odstar-

tovat zhruba ve čtvrt na dva-
náct. Závod je vypsán pro 
všechny věkové kategorie, 
přihlásit se je možné dopře-
du online, ale také na místě. 
Letos poprvé se akce usku-
teční jako memoriál Borise 
Vystavěla, který před 47 lety 
stál u zrodu závodu. 

Pořadatelé očekávají zhru-
ba stovku aktivních účast-
níků. Pokud i  vy najdete 
o  silvestrovském dopoledni 
chuť si zaběhat – neváhejte 
a přijďte se aktivním sportem 
rozloučit s rokem 2022.  -red-

Silvestrovský běh v Kolářových sadech 
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V pátek 14. října se usku-
tečnil jedenáctý ročník celo-
státního plavání pod názvem 
„Plaveme prsa“.

Tato akce proběhla na pod-
poru žen s  rakovinou prsu. 
Náš klub se plavání zúčastnil 
letos poprvé.

V  Prostějově plavalo cel-
kem 57 občanů, nejstaršímu 
muži bylo 74 roků, nejmlad-
šímu 13 let. Nejstarší žena 
byla ve věku 79 a  nejmladší 
bylo 8 roků.Všichni společně 
uplavali celkem 59,775 km.

Do akce se za Českou repub-
liku zapojilo pět klubů a celko-
vý součet za všechny kluby byl 
334,280 km, takže Vltavská 
kaskáda byla pokořena, proto-
že její délka je 198,4 km. 

Velký dík patří všem plav-
cům, kteří se zúčastnili.

Dále paní Raškové a  sta-
tutárnímu městu Prostějov, 
které mám poskytlo pronájem 
bazénu. Poděkování patří i ve-
doucímu lázní, panu Kaštylo-
vi, Zdravému městu Prostějov 
za zajištění distribuce letáků 
a  zejména paní Marii Hájko-
vé z  Domovní správy, která 

se aktivně zapojila a po celou 
dobu nám pomáhala spolu se 
dvěma studentkami ze střední 
zdravotnické školy.

Děkujeme za dárečky Cen-
tru sociálních služeb Prostějov 
z Lidické ulice - tyto dárečky si 
mohli účastníci vybrat na mís-
tě, a paní Jarmile Klimešové ze 
Salonu Vanilka ze Svatopluko-
vy ulice za čtyři dárkové pou-
kazy, o jejichž držitelích se roz-
hodlo spravedlivě losováním 
ze všech zúčastněných. Jména 
jsou uvedena níže. Ve vestibu-
lu městských lázní v době naší 

akce si mohli zájemci o plavá-
ní zakoupit výrobky, které na-
bízely zástupkyně organizací 
Domova seniorů - Nerudova 
Prostějov, LIPKA Prostějov, 
SONS Prostějov, a  prezentaci 
zde měla i VČELKA Prostějov. 
Ještě jednou všem děkujeme 
a věříme, že i příští rok se akce 
spolu s námi zúčastníte.

O výhru se hlaste na čísle 
739 005 136 do konce ledna. 

Zdeňka Pluháčková
předsedkyně

ONKO-DIANA 
Prostějov, z.s.

Začátkem listopadu nás 
potěšila skvělá zpráva  – 
naše třída 4. B získala prv-
ní místo v  okresním kole 
soutěže  Jazykový  WocaBee 
šampionát!

V úvodním kole celostát-
ního šampionátu dosáhli 
naši žáci skvělého výsled-
ku - denní průměr až  243 
bodů  (tzv. Woca Points) na 
žáka. V  Jazykovém Wo-
caBee šampionátu se sou-
těží  online v  inovativní 
aplikaci  pro učení  slovíček 
s  názvem  WocaBee. V  sou-

těži se nehodnotí konkrétní 
znalosti žáků, ale píle v uče-
ní se (a  procvičování) nové 
slovní zásoby. 

Vítězství v  okresním kole 
je pro nás o  to cennější, že 
celková účast ve čtvrtém 
ročníku šampionátu dosáh-
la rekordního počtu  44 387 
žáků a studentů z celé České 
republiky.

Spolu s  počtem zapoje-
ných tříd roste i kvalita šam-
pionátu  a  k  vítězství v  kaž-
dém kole je potřeba více 
motivace a úsilí. 

V okresním kole naši žáci 
získali za první místo diplom 
a  titul  okresní šampioni. 

Každý žák navíc obdrží mě-
síční  online kurz angličtiny 
nebo němčiny v aplikaci pro 

samouky LangBee  a  p. uč. 
Katerina Pegg získává užiteč-
nou publikaci o  zodpověd-
ném využívání technologií 
s  názvem Spojeni navždy - 
Jak neztratit děti v  digitální 
době.

Vítězství v  okresním kole 
znamenalo zároveň postup 
do krajského kola, ve kterém 
jsme se umístili na krásném 
4.  místě. Největším vítěz-
stvím pro všechny je ale pře-
devším radost z učení a také 
zlepšení jazykových vědo-
mostí. -red-

Žáci 4. B ze ZŠ Palackého v Prostějově jsou 
okresními šampiony v učení angličtiny!

AKCE PLAVEME PRSA
Vylosováni byli čtyři výherci a čtyři náhradníci 

v případě nepřevzetí výhry. 
Výherci:

 1. Kmec Jan-pedikůra
 2. Crháková Ludmila-kosmetika
 3. Bednář Rostislav-pedikůra
 4. Kirchnerová Karolína-kosmetika

Náhradníci:
 1.Ježkožková Gabriela
 2. Kratochvíl Pavel
 3. Pagáčová Alena
 4. Čevela Radim  
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INZERCE

Nemocnice AGEL Prostě-
jov se v  listopadu připojila 
k Světovému dni Stop deku-
bitům, který letos připadl na 
čtvrtek 17. listopadu. Pre-
ventivní  akce byla určena 
pro širokou veřejnost, zdra-
votníky a  studenty zdra-
votnických škol. Je to jedna 
z  mnoha akcí, kterou pro-
stějovská nemocnice k  této 
problematice pořádá. 

„Letos byla na programu 
akce ukázka polohování imo-
bilních pacientů pomocí nej-
modernějších polohovacích 
pomůcek, aplikace antideku-
bitních preventivních krytí, 
seznámení s  prostředky ur-
čenými k  hygieně kůže, pro-
středky k prevenci, ošetřování 
a  léčbě dekubitů s  antideku-
bitními pomůckami a  s  pro-
dukty určenými k  podpoře 
výživy rizikových pacientů,“ 
uvádí Mgr. Marie Jouklo-
vá, hlavní sestra Nemocnice 
AGEL Prostějov. 

Dekubity neboli proleženi-
ny vznikají nejčastěji u  osob 
dlouhodobě upoutaných na 
lůžko, invalidní vozík nebo 
pobývajících dlouhodobě 
vsedě např. v křesle a na židli. 
Jsou způsobeny dlouhodo-
bým tlakem na postižené mís-
to zejména v místech, kde pů-
sobí tlak mezi kostí a svrchní 
částí pokožky a kde je pouze 
malé množství podkožního 
svalstva. Ke vzniku dekubitů 

přispívají ještě další faktory, 
například vlhko (inkontinen-
ce), nevhodně upravené lůž-
ko, nevhodná matrace, citlivá 
kůže, některá onemocnění, 
jako je cukrovka, nedostatek 
živin např. bílkovin nebo on-
kologická onemocnění aj.

„Dekubity zůstávají přes 
veškerý pokrok v  medicíně 
stále vážným problémem, 
způsobují utrpení pacien-
tům a  ohrožují jejich životy. 
Naše zdravotnická zařízení 
se řídí Mezinárodním klinic-
kým doporučeným postu-
pem a k prevenci, ošetřování 
a léčbě dekubitů využívá nej-
modernější metody, postupy, 
léčbu a  pomůcky. Prevence 
dekubitů je jednou z  klíčo-
vých oblastí ve všech zdra-
votnických zařízeních včetně 
sociálních služeb. Je třeba 
dodržovat 5  základních kro-
ků k prevenci dekubitů, mezi 
ně patří sledování stavu po-
kožky, volba vhodného typu 
matrace, podpora mobilizace 
pacienta, zajištění vhodných 

pomůcek k inkontinenci a za-
jištění dostatečného přísunu 
výživy a  její skladby,“ popi-
suje Lenka Kolářová, vrchní 
sestra chirurgického oddělení 
a  koordinátorka Týmu pro 
problematiku dekubitů a  ne-
hojících se ran  Nemocnice 
AGEL Prostějov.

V  ambulanci chronických 
ran a  dekubitů poskytuje 
Nemocnice AGEL Prostějov 

komplexní péči o  pacienty 
s  dekubity. Na všech oddě-
leních jsou vyškolené sestry 
zabývající se problematikou 
dekubitů pod vedením ko-
ordinátorky pro celou ne-
mocnici. „V  září letošního 
roku jsme se zúčastnili me-
zinárodní konference EPU-
AP (Evropský poradní panel 
pro problematiku dekubitů 
a nehojících se ran) v Praze, 
kde byly prezentovány nej-
novější trendy v oblasti péče 
o pacien ty s dekubity. Každo-
ročně se účastníme jednání 
u   kulatého stolu na MZČR 
k  problematice dekubitů. 
Naši zaměstnanci jsou pravi-
delně proškolováni v  oblasti 
prevence, ošetřování a  léčby 
dekubitů,“ zmiňuje hlavní 
sestra nemocnice. 

Nemocnice AGEL Prostě-
jov používá k  dokumentaci 
a  fotodokumentaci tablety 
se speciálním so� warem.  
„Tento systém nám poskytuje 
validní data, přičemž může-
me sledovat vývoj dekubitu 
v  čase. Fodokumentace je 
sdílená mezi našimi nemoc-
nicemi a  dekubitus si může 
lékař prohlédnout bez toho, 
aby pacienta traumatizoval 
zbytečným převazem, tzn. 
i  bez účasti pacienta, čehož 
využíváme i  na poradách, 
při konzultacích a  konzi-
liích s dalšími angažovanými 
odborníky,“ uzavírá Lenka 
Kolářová, vrchní sestra chi-
rurgického oddělení a  koor-
dinátorka Týmu pro proble-
matiku dekubitů a nehojících 
se ran. -red-

Nemocnice AGEL Prostějov se připojila 
k celosvětové preventivní akci Stop dekubitům
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Vážení přátelé,
tento příspěvek zasílám 

redakční radě Prostějovských 
radničních listů 6. 12. 2022 
a  nemohu předem vědět, 
kdy dojde k  jeho zveřejnění. 
Zákonem stanovená lhůta je 
3 měsíce. V  úvodu mi tedy 
dovolte, abych vám všem po-
přál především pevné zdraví, 
neboť to je hodnota, která má 
svou váhu v  každém období 
a v každé době.

Začněme úspěchy – první 
část protihlukové stěny na 
opravené estakádě Haná už 
stojí a  já doufám, že obyva-
telům přilehlých nemovitos-
tí to alespoň trošku pomůže. 

Jak se ukázalo, tak protihlu-
kovou stěnu estakáda une-
se, navzdory tvrzení jedné 
bývalé náměstkyně. Nově 
si můžete při procházkách 
v  Kolářových sadech pose-
dět ve zbrusu novém altánu, 
který do participativního 
rozpočtu v roce 2021 navrh-
la Jana Jílková, dnes už naše 
kolegyně – zastupitelka. Její 
jméno uvádím záměrně, ne-
boť v  různých vyjádřeních 
představitelů města čtu, jak 
to je a byl skvělý nápad, ale 
jméno autora nápadu se, 
nikoli náhodou, vynechává. 
Takže ještě jednou – Jana 
Jílková!!!

Prostějovští zastupitelé se 
sejdou v  roce 2022 naposled 
13. prosince a  jednání bude 
především o  rozpočtu města 
na příští rok. V  návrhu roz-
počtu jsou uvedeny položky, 
se kterými lze souhlasit. Jsou 
to například rekonstrukce 
městských škol, regenerace 
sídlišť a  fotovoltaické elek-
trárny na objektech v  ma-
jetku města. Zvláště vítám 
rekonstrukci sportovního 
areálu u  ZŠ Dr. Horáka, kde 
by mohlo vyrůst zajímavé 
místo pro sportující veřej-
nost. Z náhledu projektu jsem 
opatrně nadšený. Mé nadšení 
by se umocnilo, pokud by se 

do projektu podařilo umís-
tit i  nějaký přístřešek proti 
nepřízni počasí a  hřiště pro 
menší děti, po kterém touži-
li obyvatelé bytových domů 
lokality Werichova. Nejen 
pro ně by bylo také vhodné 
areál zpřístupnit od ulice 
Okružní. V návrhu rozpoč-
tu jsou také položky, které 
se mi nelíbí, jako například 
30 milionů na fotbalový sta-
dion za místním nádražím 
či tajnosnubný projekt s ná-
zvem Rekondiční centrum 
v  areálu zimního stadionu. 
Daleko raději bych viděl 
snahu radních o zpracování 
objektivní studie, jestli se 

nám náhodou nevyplatí mít 
podobné technické služby, 
jako je mají snad všechna 
města naší velikosti. Prostě-
jov má ve společnosti FCC, 
která na základě smlouvy 
pro město zajišťuje svoz od-
padu a údržbu zeleně a ko-
munikací, jen čtvrtinový 
podíl. Smlouva má však brzy 
vypršet. Nečinností rady tak 
bude město možná natlače-
no do časové tísně a nezbude 
nám nic jiného než nákup 
těchto služeb opět soutěžit.

Mějte krásný den!
Petr Ošťádal, zastupitel 

 Na rovinu! 
 (STAN, TOP 09, Zelení)

Vážení občané Prostě-
jova, dovolte mi poděko-
vat vám za důvěru, kterou 
jste svými hlasy dali nejen 
mně, ale především koa-
lici Na rovinu!. Nesmír-
ně si toho vážím a  udělám 
maximum pro to, abych 
vás nezklamala. Ko alice Na 
rovinu! byla ve volbách vel-
mi úspěšná, obsadila druhé 
místo, což nám, i  voličům, 
udělalo velkou radost. O  to 
víc mě mrzí, že současný 
pan primátor Jura (ANO), 
jako vítěz voleb, koalici Na 
rovinu! při povolebním 
vyjednávání vůbec nekon-
taktoval. Jednoduše nás tak 
obešel. V  rámci slušného 
jednání by bylo fér oslovit 
i  ty, se kterými se předem 
nepočítá, a  sdělit jim ten-
to fakt osobně. Jeho gesto 
bohužel politickou kulturu 
v  Prostějově nijak nepo-
zvedlo, spíše naopak. 

V  nadcházejícím období 

se chci mimo jiné věno-
vat těmto konkrétním téma-
tům: 

Dál přesvědčovat vedení 
města v  otázce šetrnějšího 
přístupu k  hubení plevele 
a  ošetřování veřejné zele-
ně. Společnosti FCC, která 
má tuto oblast na starost, 
brzy končí smlouva. Změna 
dodavatele služeb v  oblasti 
péče o  zeleň by tak mohla 
konečně znamenat i  změnu 
v dosavadním přístupu.  

V  současné době očeká-
váme schvalování návrhu 
V. změny Územního plá-
nu zastupitelstvem. Město 
z  ní vyjmulo tolik obáva-
nou část týkající se lokality 
v blízkosti lesoparku Hlou-
čela. Bohužel ani zbytek 
návrhu změny územního 
plánu není ve stavu, kdy by 
mohl být schválen. Svědčí 
o  tom desítky připomínek 
a  námitek ze strany veřej-
nosti a spolků. Z nich však 

město upravilo v celém ná-
vrhu pouhá 2 slova! Ostat-
ní smetlo ze stolu a názory 
občanů a  spolků vůbec ne-
vzalo v potaz. Ve spolupráci 
s  architekty ze spolku Pro-
stor Prostějov znepokojeně 
sledujeme podivné úpravy 
podmínek pro výstavbu 
ve smíšeně obytných plo-
chách. Tedy v místech, kde 
již existuje obytná zástav-
ba. Na první pohled nejde 
o  tak jasné téma jako plo-
cha u Hloučely. V podstatě 
se jedná „jen“ o nenápadné 
či nevinně se tvářící úpravy 
formulací, které by ale nově 
stavebnímu úřadu (potaž-
mo odboru územního plá-
nování) umožnily docela 
velkou volnost ve výkladu, 
co bude mezi obytnými bu-
dovami možné k  výstavbě 
povolit. Zda vedle rodinné-
ho domu nebo mezi byto-
vými domy bude jen nějaká 
drobná prodejna, nebo zde 

vznikne např. výrobní hala, 
která bude svým provo-
zem rušit doposud klidnou 
obytnou čtvrť. Touto zdán-
livě nenápadnou změnou ve 
formulacích dochází k  vý-
znamnému oslabení ochra-
ny kvality bydlení před 
různými negativními vlivy, 
jako jsou hluk, vibrace, ne-
úměrná doprava v  oblasti 
určené pro bydlení a  po-
dobně. Samotná část za-
měřená na biokoridor pak 
bude čekat na své schválení 
někdy v budoucnu – termín 
ještě není znám. Známo je 
ale již nyní, že pokud dojde 
ke schválení, můžeme oče-
kávat nevratné změny.

Dále se budu zajímat o re-
vitalizace sídlišť. V plánu je 
například revitalizace vni-
trobloků sídliště Hloučela, 
kterou čeká kácení stromů. 

Již víc než rok se společně 
s  kolegy zajímáme o  vznik 
Re-use centra v našem měs-

tě. Jedná se o místo opětov-
ného použití věcí, které by 
jinak skončily na smetišti. 
O  letních prázdninách jsme 
podobné centrum navští-
vili. Získali jsme důležité 
informace a  také představu 
o  tom, jak centrum fungu-
je. V  ideálním případě by 
bylo umístěno při některém 
z  prostějovských sběrných 
dvorů, kde by mohlo skvěle 
plnit svoji funkci – navracet 
nepotřebným věcem nový ži-
vot. V Prostějově by nám za-
ložení takového centra ote-
vřelo další možnosti – nové 
pracovní příležitosti, podpo-
ru do sociální oblasti, nový 
způsob pomoci životnímu 
prostředí, získání funkčních 
věcí za symbolické ceny… 

Přeji vám hezké podzimní 
dny.  Jana Jílková, 

 Na rovinu! 
 (STAN, TOP 09, Zelení)

redakci předáno 
12. října 2022

V  dubnu letošního roku 
měla být zastupitelstvem 
schválena V. změna Územního 
plánu Prostějov. Nakonec bylo 
rozhodnuto návrh prozatím 
stáhnout a  v  rozjitřené před-
volební atmosféře jej neschva-
lovat.

Na základě pokynu zastupi-
telstva byla z  návrhu vyjmuta 
část řešící bytovou výstavbu 
v  sousedství lesoparku Hlou-
čela. Po úpravě dokumentace 

bude v zákonných lhůtách při-
pravováno opakované veřejné 
projednání. Opakovanému 
veřejnému projednání a násled-
ným úkonům budou podrobe-
ny pouze úpravy provedené po 
dubnovém zastupitelstvu. Takto 
nám to ukládá stavební zákon, 
kterým se příslušná procedura 
řídí. Zbývající části není třeba 
projednávat, protože už projed-
nány byly. Totéž se týká vypo-
řádání případných připomínek 

vzešlých z tohoto projednání. 
Námitky a  připomínky 

uplatněné ze strany veřejnosti 
a  spolků v  rámci 1. veřejného 
projednání jsou řádně vypořá-
dány a  budou včetně odůvod-
nění rozhodnutí součástí doku-
mentace V. změny. 

Úpravy podmínek ploch smí-
šených obytných jsou převážně 
metodického charakteru a  mají 
zajistit lepší přehlednost a soulad 
s platnou legislativou. V. změna 

neupravuje podmínky využi-
tí ploch smíšených obytných 
způsobem, který by umožňoval 
umisťování nerušivé výroby ve 
větší míře, než je tomu v platném 
územním plánu.

V. změna Územního plánu 
Prostějov včetně návrhu roz-
hodnutí o námitkách a vyhod-
nocení připomínek bude po 
projednání opět předložena ke 
schválení Zastupitelstvu města 
Prostějova.

Město Prostějov V. změ-
nu územního plánu opravdu 
potřebuje, jelikož obsahuje 
kromě desítek úprav vzešlých 
z  podaných  podnětů také 
změny, které umožní vybu-
dování nového areálu složek 
Integrovaného záchranného 
systému Olomouckého kraje, 
konkrétně hasičů a  zdravot-
nické záchranné služby, na 
pozemcích za Brněnskou uli-
cí. OÚPPP

Vyjádření ke změně Územního plánu

Příspěvek zastupitelky Jany Jílkové

Příspěvek zastupitele Petra Ošťádala
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Rok se s  rokem sešel 
a máme za sebou další hasič-
skou sezonu v  podání kra-
sické mládeže. A  jaká byla? 
Z našeho pohledu rozhodně 
úspěšná. I tentokrát se nám 
podařilo poskládat 4 sou-
těžní družstva (mladší žáky, 
2krát starší žáky a  dorost), 
takže mládežnická základna 
se u nás stále drží. Po dvou-
leté pauze jsme opět mohli 
uspořádat třídenní soustře-
dění v  Ptenském Dvorku 
a na výkonech v dalším prů-
běhu sezony to bylo znát. 
Letos jsme se zúčastnili cel-
kem 16 závodů v  požárním 
útoku, z toho 13 bylo v rám-
ci 5. ročníku Okresní dětské 
ligy Prostějovska. 

Tato liga se těší čím dál 
větší oblibě a tento rok se ka-
ždého závodu účastnilo přes 
50 družstev. Zástupci našeho 
sboru si vedli velmi dobře. 
V  kategorii mladších žáků 
jsme obsadili celkové 5. místo, 
kdy se dětem podařilo ve dvou 

závodech obsadit bronzovou 
příčku. V  kategorii starších 
žáků se naše Áčko umístilo 
na konečném 3. místě a Béčko 
bralo 6. místo. V této katego-
rii jsme celkem 6krát získali 
medailové umístění z jednotli-
vých závodů. A poslední jsou 
dorostenci, kteří skončili na 
9. místě, ale dosáhli alespoň na 
jedno druhé místo ze závodu 
v Plumlově. 

Tento rok jsme si všichni 
náležitě užili a  už vyhlížíme 
další sezonu. Pokud by tě 
lákalo se k nám přidat, ať už 
jako dospělý, nebo dítě, nevá-

hej se ozvat. Kontakty najdeš 
na webu www.sdhkrasice.cz
nebo napiš na náš facebook 
či instagram. A na závěr bych 
chtěla poděkovat všem dě-
tem za vzornou reprezentaci 
našeho sboru, také každému, 
kdo se podílí na fungování 
mládeže v Krasicích, a hlavně 
statutárnímu městu Prostějov 
a  � rmě Interforst za � nan-
ční podporu, kterou našemu 
sboru každoročně poskytují 
a bez níž bychom se neobešli.

 Karolína Burešová,
 vedoucí mládeže 
 SDH Krasice

Povedená sezona krasické 
hasičské mládeže

Ve Vrahovicích máme 
vánoční osvětlení na po-
uličních lampách! Chtělo 
by se zajásat. Po čtyřech 
letech žadonění na zastu-
pitelstvu jsme se dočkali 
toho, co je v jiných malých 
obcích zcela běžné. Obra-
celi se na mě spoluobča-
né a  voliči a  připomínali 
mi, že světla přece patří 
k  Vánocům od nepaměti. 

V  centru Prostějova věc 
samozřejmá snad 20 let. 
Bohužel radost z osvětlení 
kazí doba energetické kri-
ze. Doufejme, že si nové 
osvětlení v  příštích letech 
užijeme bez předražené 
elektřiny. 

Tomáš Peka, zastupitel 
Na rovinu! (STAN, TOP 09, 
Zelení). Článek předán re-
dakci 6. 12. 2022. 

Svítí! 

Statutární město Prostějov 33

Prostějovské radniční listy  WWW.PROSTEJOV.EU



Informace z města

INZERCE

22
12

08
32

13
3

22
12

08
32

13
0

22
12

08
32

13
2

Poslední tři roky byly pro 
rozvoj sportu a  udržení jeho 
předpandemické úrovně velmi 
obtížné. Řada sportovních klu-
bů se potýkala s poklesem zájmu 
o sportovní aktivity mezi dětmi. 
Rok 2022 sliboval příležitost se 
znovu nadechnout. Místo toho 
přišel šok v podobě energetické 
krize a Putinovy agresivní války 
na Ukrajině. Ani v takto složitých 
podmínkách však sportovní klu-
by v Prostějově nehodily flintu do 
žita. Tělovýchovná jednota Pros-
tějov nadále pokračuje v plnění 
svého poslání, jímž je základní 

sportovní výuka nejmenších 
i  rozvíjení sportovních doved-
ností v  závodních i  kondičních 
sportovních oddílech. Největší 
oddíly, sportovní gymnastika 
a plavání se těší tradičně velkému 
zájmu dětí i  rodičů. Rozvíjíme 
i nové aktivity. V uplynulém roce 
jsme zahájili projekt Sportovních 
plaveckých tříd ve spolupráci se 
ZŠ ul. Dr. Horáka a letos v něm 
pokračujeme. Jako největší spor-
tovní organizace na okrese po-
máháme sportovnímu rozvoji 
dětí všech věkových kategorií. 
Svou činnost může TJ Prostějov 

rozvíjet a  své poslání naplňovat 
díky příspěvkům rodičů a členů, 
které nejsou malé. Významnou 
podporu sportovní činnosti TJ 
Prostějov poskytuje statutární 
město Prostějov, Olomoucký 
kraj a Národní sportovní agen-
tura. Bez této podpory by řada 
sportovních aktivit, které může-
me dětem i dospělým nabídnout, 
byla nemyslitelná. TJ Prostějov 
děkuje tímto statutárnímu městu 
Prostějovu, Olomouckému kraji 
a  Národní sportovní agentuře 
za finanční podporu činnosti. 
I  v  následujícím období bude-
me pokračovat v šíření dobrého 
jména města i kraje nejen doma, 
ale i v zahraničí. Čeká nás neleh-
ké období. Naši sportovci, které 
vychováváme, se  budou nadále 
účastnit vrcholných tuzemských 
i mezinárodních soutěží. Udělá-
me vše, co bude v našich silách, 
aby se těžkosti neprojevily na 
kvalitě práce především s dětmi 
ve všech odvětvích a kategoriích 
naší pestré sportovní činnosti. 

 Aleš Matyášek,
  předseda TJ Prostějov

Jako každý rok tak i  letos 
v  listopadu a  prosinci pro-
běhla na naší škole SŠ, ZŠ 
a  MŠ Prostějov, Komenské-
ho  10    výstavka prací žáků 
a studentů na téma „Tvoříme 
z odpadu“.

Ačkoliv byla malá svým roz-
měrem, byla velká snahou a za-
ujetím všech dětí a pedagogů, 
kteří originálním způsobem 
tvořili své výrobky z  různých, 
mnohdy nepotřebných mate-
riálů: ruliček od toaletního pa-
píru, plastových lahví a nádob, 
tubiček od vitamínů, zbytků 
vln a látek, přepravek na vajíč-
ka, starých sklenic atd. K vidění 

byli koně svatého Martina, hu-
dební nástroje, lodičky, zvířátka 
a dekorativní předměty.

Největší a  nejtěžší výrob-
ky představili učni prvního 
ročníku oboru automontáž-
ní práce.  Zhotovili dokonale 
opracovaný zvon z  CNG lah-
ve z autobusu a kanón z ruční 
pumpy ze studny, zemědělské-
ho pluhu a hospodářského vo-
zíku. Zvon krásně silně zvoní, 
ale kanón naštěstí nestřílí!

Tato akce měla velký ohlas 
a v předvánočním shonu bylo 
zhlédnutí výstavky příjemným 
zpestřením všedních dní.

Mgr. Dagmar Císařová

Tvoříme z odpaduPoděkování za podporu činnosti v nelehké době
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Vážení občané,
jsme na konci roku 2022, který 

byl více než vydatný a  plný nejen 
těch příjemných, ale bohužel i  ná-
ročných událostí, které se určitým 
způsobem dotkly každého z  nás. 
Po období studené války ukončené 
v roce 1989 je v Evropě opět příto-
men kon� ikt hloubící příkop nejen 
mezi národy, ale i  uvnitř naší spo-
lečnosti. Bezprecedentní a neomlu-
vitelná agrese Ruska na Ukrajině 
bezprostředně zasahuje i nás samot-
né. Mnoho z vás aktivně podporuje 
ukrajinský vzdor, volá po okamži-
tém ukončení kon� iktu. Dovolím 
si v  těch úvahách nabídnout jeden 
příměr. Když někdo zapálí něko-
mu dům a hasiči jej přijedou dostat 
pod kontrolu, tak za vytopený byt 
souseda nemůže majitel zapálené 
nemovitosti, ale stále a  vždy ten, 
kdo požár založil! A  stejně to platí 
i o Rusku! Není to jednoduché. Ale 
o to více je třeba v těžkých chvílích 
projevovat solidaritu a  vzájemnou 
pomoc. Sami bychom doufali v  to 
samé v  podobně těžkých situacích. 
Minimálně po zkušenostech z roku 

1938 (Mnichovská dohoda a zabrá-
ní Sudet) či 1968 (okupace ČSR rus-
kými vojsky). 

Rok 2023 nebude jednoduchý 
a  lze předpokládat, že nás čekají 
velké výzvy. I  proto jsem hned na 
prvním pracovním jednání Zastupi-
telstva města Prostějova v listopadu 
nabídl návrhy na konkrétní podpo-
ru občanům města. Balíček řešení 
byl poměrně jednoduchý. Nabízel 
informační podporu, která byla 
zaměřena na šíření informací pro 
efektivní čerpání pomoci z dávek či 
jiné pomoci služeb na území města 
(potravinová banka atd.). Dalším 
konkrétním bodem byla � nanční 
podpora prostějovským domácnos-
tem s dětmi skrze rodinné vouche-
ry, které by mohly využít při platbě 
volnočasových i  školních aktivit 
dětí. Podporu by tak dostali i  sa-
motní realizátoři těchto aktivit. Je to 
z  toho důvodu, že jedny z  prvních 
věcí, na kterých se snaží rodiny še-
třit, jsou právě volnočasové aktivity 
či sportovní vyžití dětí. A  poslední 
návrh směřoval k podpoře fungová-
ní a  spolupráce organizací, kterých 

se řešení dopadů in� ace a vysokých 
cen energií týká nejvíce (poraden-
ské a  sociální služby, Úřad práce 
atd.). Bohužel ani jeden z  navrho-
vaných bodů Zastupitelstvo města 
Prostějova neschválilo. Lze jen dou-
fat, že deklarované závazky vedením 

města budou včas a účelně plněny.  
V  závěru příspěvku si dovolím 

připomenout možnosti � nanční 
podpory domácností, které lze čer-
pat prostřednictvím dávkové pod-
pory Úřadu práce. Prosím, pama-
tujme na to, že využívání pomoci 
ze strany státu v obtížné situaci není 
„cejchem“ domácnosti. Existence 
pomoci, která má smysl a můžeme 
se o  ni opřít, je základním pilířem 
fungujícího státu. Dávky podpory 
bydlení nyní čerpá jen třetina všech 
potenciálně možných žadatelů! Celý 
proces žádosti se významně zjed-
nodušil a  narostla i  � nanční výše 
podpory. Možná to není informace 
pro vás, ale nebojte se ji šířit k těm, 
kteří by ji využili a  pomohli si tak 
při úhradách za bydlení. 

Přeji vám a  vašim blízkým klidné 
prožití Vánoc a úspěšný a zdravý rok 
2023. Jsem přesvědčen, že díky vzá-
jemné lidské podpoře a prosté solida-
ritě jsme schopni nejen ustát náročné 
chvíle, ale přetavit je v něco zdravého, 
co nás spojuje a dává nám jistotu. Vše 
dobré.   Mgr. Jan Mochťák 

Česká pirátská strana

O vzájemné pomoci a podpoře
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Datum Hodina Tematické zaměření 
setkání

Lektor

3. 1. 2023 14:00 ENKAUSTIKA
Přijďte si vytvořit krásné 
obrázky pomocí této 
zajímavé výtvarné techniky.

Bc. Markéta 
Macalíková
sociální pracovnice
LIPKA, z. s.

10. 1. 2023 14:00 HISTORICKÝ KVÍZ
Vyzkoušíme si, jak dobře 
známe svoje město.

Bc. Markéta 
Macalíková
sociální pracovnice
LIPKA, z. s.

17. 1. 2023 14:00 PLETENÍ Z PEDIGU
Budeme plést košíčky, 
prostírání…..
Vybíráme příspěvek na 
materiál 60 Kč.

Bc. Markéta 
Macalíková
sociální pracovnice
LIPKA, z. s.

24. 1. 2023 14:00 DESKOVÉ HRY
Přijďte se uvolnit, pobavit 
a pohrát si.

Bc. Markéta 
Macalíková
sociální pracovnice
LIPKA, z. s.

31. 1. 2023 14:00 TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Zábavnou formou si zase 
trošku 
procvičíme naši paměť.

Bc. Markéta 
Macalíková
sociální pracovnice
LIPKA, z. s.

Všechny přednášky a besedy AKADEMIE SENIORŮ se uskuteční v prostorách LIPKY, 
z.s., Tetín 1, přízemí (pokud není uvedeno jinak).

Setkání Akademie seniorů se uskutečňují za podpory statutárního města Prostějova.

DO LESŮ NAD STRAŽISKEM
středa 11. ledna

Vycházka nejen pro se-
niory povede do lesů nad 
Stražisko, dojdeme k  cha-
tové oblasti Osik a  odtud 
přes Maleny zpět na Stražis-
ko. Pokusíme se najít lesní 
studánku a  na Stražisku si 
prohlédneme vilovou kolo-
nii. Ráno společný odjezd 
vlakem na Stražisko v 10:02, 
návrat do 13:30 hod. Délka 
trasy 4-5 km. 

VYCHÁZKA DO LOMŮ 
NA KOSÍŘI

středa 18. ledna
Vycházka nejen pro se-

niory povede k  jihovýchod-
ním svahům Velkého Kosíře, 
kde navštívíme dvě národní 
přírodní památky: Růžičkův 
lom a  Státní lom. Povíme 
si, s  jakými zkamenělinami 
prvohorních živočichů se tu 
můžeme setkat. Ráno společ-
ný odjezd autobusem do Sta-
řechovic v 9:45 (st. č. 1). Ná-
vrat do Prostějova do 13:30. 
Délka trasy 5-6 km. 

PUTOVÁNÍ 
SE ZIMNÍ VÍLOU 
sobota 21. ledna

Lesní vycházka zimní pří-
rodou pro rodiny s  dětmi, 
při které budou děti i dospělí 
plnit pro Zimní vílu hravé 
úkoly. A  možná najdeme 
i poklad. Ráno společný od-
jezd v 10:02 vlakem na Stra-
žisko, návrat vlakem ze Pte-
ní do 13:30. Délka trasy asi 
3 km. Trasa není vhodná pro 
kočárky. Poplatek 30 Kč/dítě. 

PŘES ZÁHOŘÍ 
K LOUPEŽNÍKOVI
středa 25. ledna

Vycházka nejen pro se-
niory z Alojzova do Plumlo-
va. Cestou najdeme tajemný 
menhir, vystoupíme na vr-
chol Chlum a  zastavíme se 
u bývalého lomu Loupežník. 
A možná najdeme i nějakou 
kešku. Ráno společný od-
jezd autobusem do Alojzo-
va v  9:30 (st. č. 12). Návrat 
z  Plumlova dle počasí mezi 
13:30 a 14:30. Délka trasy 7-8 
km. -red-

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 leden 
2023 tyto akce: 

Sociálně aktivizační služby pro seniory
Tetín 1, 796 01 Prostějov, telefon 582 360 295

nabízí všem zájemcům další příjemná a zajímavá setkání v rámci

AKADEMIE SENIORŮ
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Názory, komentáře, informace

Končí nám rok 2022, který pokra-
čoval v  turbulentních změnách spo-
lečnosti. Po dvou letech covidového 
šílenství nám přinesl další válku v Ev-
ropě, která společně s nezodpovědným 
Green Dealem západních států uvrhla 
i Českou republiku do další doby nejis-
toty. U mnoha politiků vidíme, že mís-
to toho, aby se snažili situaci uklidnit, 
stávají se z nich váleční jestřábi. Nebo 
alespoň takové ukřičené poštolky. Stát 
umožňuje nemravné zisky energetic-
kým obchodníkům a  už rok se pátrá 
po tom, kde se ta elektřina vlastně pro-
dražuje. Když ji vyrábíme v ceně do ko-
runy za kilowatthodinu. To vše dopadá 
i na nás v Prostějově.

Co si tedy přát? V podstatě to píšu 
na začátku. Přiznat si, že covid je oprav-
du jen respirační onemocnění, i  když 
dřívější mutace působily jako vážnější 
chřipka. Podporujme raději přirozenou 
imunitu. Všímáte, že odpírači u nás byli 
nezodpovědní dezoláti a ti v Číně jsou 
nyní pro naše média národní hrdino-
vé? Pak všemi prostředky donutit obě 
tři strany k jednání o Ukrajině. Ne, ne-
přepsal jsem se, protože důležitou roli 
od začátku hrají i USA. Evropská unie 
a my společně s ní jsme posloužili jen 
rolí užitečných hlupáků, kteří vše zapla-
tí. Jednání je jediné řešení, které může 
kon� ikt ukončit. V  podobných situ-
acích se musí lidé spojit, a ne se hádat, 
kdo je větší demokrat nebo čí pravda je 

víc pravdivější.  No a  konečně sundat 
růžové brýle co se týká zelené politiky. 
Takže vlastně vzít hodiny a posunout je 
o pět let zpět a začít znovu a lépe.

Pokud se to povede, bude šance i na 
další rozvoj Prostějova. Stále máme na 
stole rekonstrukci KASC, která bude stát 
asi půl miliardy. Město pořádný velký sál 
potřebuje. Chybí nám i atletický stadion 
a uvažuje se o něm podle Územního plá-
nu na pozemcích u Hloučele. Máme tu 
evergreen v podobě plaveckého bazénu, 
kdy není jen pře o tom, zda 25 nebo 50 
metrů, ale své bude hrát i cena, která jistě 
překročí jednu miliardu. Městské lázně 
pomalu nebo spíše rychle dosluhují. Při-
tom Prostějov dává na všechny investice 
ročně okolo 200 milionů korun, teď tedy 
méně. Nebo se to na nás za pár let vše 
sesype. Chceme nebo spíše musíme udr-
žet vysoký standard v bezpečnosti, který 
nám okolní města mohou závidět. Osob-
ně podporuji další rozvoj kamerových 
systémů. Vidíme, jak důležitá je smyslu-
plná síť cyklostezek napříč Prostějovem. 

A je toho mnohem víc.  Nyní vám ale ak-
tuálně přeji hlavně klidné vánoční svátky, 
skočte si na náměstí na punč, pusťte si 
pohádku a ať je nám v tom novém roce 
lépe. Osobně se těším na viděnou na ně-

jakém sportovišti nebo v parku na pro-
cházce. Však mne za ty roky již znáte. 

Mějte se svátečně!
 Pavel Dopita, 

předseda SPD v Prostějově 

INZERCE
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Co si přát do nového roku?

INZERCE

Domluvte si
schůzku

774 421 818
WWW.VNB-REALITY.CZ

PRODÁM
VAŠI

NEMOVITOST
Ing. Marie Vymazalová, 

váš realitní makléř
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Informace z města
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WWW.TKPLUS.CZ

POUR FÉLICITER
2023

 PŘEJEME MNOHO ŠTĚSTÍ, ÚSPĚCHŮ 
A PEVNÉ ZDRAVÍ VŠEM OBCHODNÍM 

PARTNERŮM A SPORTOVNÍM PŘÍZNIVCŮM.
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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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