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Projděte se
zámeckými komnatami
Zámek v Konici na Prostějovsku je
v současné době otevřen pro veřej-
nost. Prohlídkové trasy začínají
každý den v celou hodinu, vstupné
stojí dvacet korun. Délka prohlíd-
ky je zhruba půl hodiny. Podrobné
informace mohou zájemci sehnat
na webu konické radnice – www.
konice.cz (dík)

NĚMČICE NAD HANOU

Obyvatelé mohou
odevzdávat bioodpad
Město Němčice nad Hanou na Pro-
stějovsku nabízí svým obyvatelům
sběr bioodpadů. Věci z kuchyně
a z domácností mohou lidé ode-
vzdávat každou středu a sobotu od-
poledne. Ve středu je sběr odpadů
od tří do pěti hodin, v sobotu je to
od jedné do tří hodin. (dík)

DRŽOVICE

Obec o víkendu
pořádá sjezd rodáků
Sjezd rodáků pořádá tento pátek
obec Držovice u Prostějova. Akce
začne v pátek ve dvě hodiny odpo-
ledne vernisáží historických foto-
grafií, večer je na programu pose-
zení u cimbálové muziky. V sobo-
tu oslavy pokračují slavnostní mší
svatou, vystoupením folkorlního
souboru Mánes a nočním ohňo-
strojem. (dík)

PROSTĚJOV Unikátní výstava o geo-
logické minulosti Prostějovska
nyní končí ve zdejším muzeu. Na
výstavě návštěvníci mohli vidět na-
příklad devonský tropický korálo-
vý útes u Čelechovic na Hané na
Prostějovsku.

Geoložka Muzea Prostějovska
Vladimíra Jašková uvedla, že výsta-
va kromě korálového útesu u Čele-
chovic na Hané nabídla i zdejší vá-
pence. Ty vznikaly před 350 milio-
ny lety a jsou díky velkému množ-
ství zkamenělin, korálů, stromato-
por, měkkýšů, ramenonožců, lilijic
a trilobitů rájem paleontologů.
„Růžičkův a Státní lom v devon-
ských vápencích patří k nejvý-
znamnějším paleontologickým lo-
kalitám České republiky. Unikátní
jsou také ukázky břidlic s graptoli-
ty z Repešského žlebu u Stínavy.
Tyto vůdčí zkameněliny siluru po-
mohly dokázat jediný nález hor-
nin silurského stáří na Moravě,“
sdělila Jašková.

Další oblasti jsou také zajímavé.
„Na mnohem mladších mořských
plážích, starých pouze jedenáct mi-
lionů let, se ocitneme v části, která
je věnována mladším třetihorám.
Řadu lokalit těchto mladých usaze-
nin s četnými zkamenělinami hře-
benatek, ústřic, ježovek, červe-
ných řas a mechovek najdeme
v prostoru, který tehdy zaplavilo
moře a který geologové nazvali
jako karpatská předhlubeň,“ uved-

la Jašková. Právě muzea, která při
výstavách otevírají depozitáře se
svými sbírkami, poskytují náhled
na horniny z minulosti.

„Na Prostějovsku k nim patří Sla-
tinky a Služín. Některé nové lokali-
ty byly zase náhodně objeveny při
různých výkopových pracech, na
stavbách nebo v geologických vr-
tech. Jde například o Laškov, Hlu-
chov, Seloutky, Přemyslovice,
Otaslavice, Kelčice, Lutotín a Mys-
lejovice,“ uvedla Jašková.

Autoři výstavy pamatovali i na
děti. V rámci expozice zde byly sou-
těže jako například geologický de-
setiboj nebo lov mamuta. Autoři
výstavy Jašková a Tomáš Lehotský
stojí i za publikací vydanou v roce
2010 Českým svazem ochránců pří-
rody, Regionálním sdružením Iris
v Prostějově.

„Kniha obsahuje velkoformáto-
vé vzorky nejzajímavějších hornin
doplněné vzácnými zkamenělina-
mi z klasických geologických loka-
lit i z novodobých výzkumů z Pros-
tějovska. Návštěvník má možnost
prohlédnout si celou věc za chvíli.
Z pohledu geologa byl však čtenář
na vycházce celých šest set milio-
nů let,“ uvedla Jašková.

Devon na Prostějovsku tak re-
prezentují zkameněliny z okolí Če-
lechovic, řada exponátů je z mlad-
ších třetihor, třeba zkamenělé
ústřice z Myslejovic. Stačí se zají-
mat. Michal Šverdík

PROSTĚJOV (dík) Unikátní fluores-
cenční mikroskop v hodnotě něko-
lika set tisíc korun mohou nyní vy-
užívat pacienti prostějovské ne-
mocnice. Oddělení laboratorní me-
dicíny získalo ocenění Led's Go,
které slouží k vyhodnocování imu-
nofluorescenčních laboratorních
testů. Jde například o stanovení
různý typů protilátek.

„Mikroskop slouží k vyhodnoce-
ní přítomnosti i koncentrace nej-
různějších typů autoprotilátek,
a to například typu ANA, EMA,
ENA, ANCA a protilátek proti ovári-
ím, spermiím nebo kůře nadled-
vin,“ řekl Marek Švesták z prostě-
jovské nemocnice. Nový mikro-
skop pracuje na oddělení OLM

v tandemu s biorobotem HEL-
MED, pomocí kterého jsou jednot-
livé pacientské vzorky automatic-
ky zpracovány. „Tímto propoje-
ním se podařilo zvýšit efektivitu
zpracování a zhodnocení výsledků
až několikanásobně,“ řekla mluvčí
holdingu Agel Hana Szotkowská.

Propojení s biorobotem přines-
lo podle ní také další výhody.
„K fluorescenčnímu mikroskopu
je pomocí speciálního nástavce při-
pojen také digitální fotoaparát
a počítač se softwarem, pomocí
kterého jsou nálezy digitalizovány
a archivovány. V případě nejas-
ných výsledků mohou být výsled-
ky automaticky zaslány ke konzul-
taci na jiná pracoviště,“ vysvětlil

přednosta oddělení David Stejs-
kal. Uvedl, že jako zdroj záření je
použitý vyměnitelný LED zdroj.
Ten má výhody oproti rtuťové vý-
bojce. „Jak v životnosti, tak zejmé-
na v možnosti okamžitého použití
mikroskopu k odečtu po zapnutí,“
řekla mluvčí Szotkowská.

Oddělení laboratorní medicíny
v Prostějově patří mezi největší
a nejlepší laboratoře v České re-
publice. V letošním roce oddělení
obhájilo v rámci každoročního do-
zorového auditu akreditaci podle
mezinárodní normy ISO. „Jedná se
o nejvyšší možné uznání řízení,
standardizace i kvality všech proce-
sů ve zdravotnické laboratoři,“
uvedla mluvčí Szotkowská.

S věnečky a v krojích Na pódiu se kromě baletu vystřídaly
i folklorní soubory a předvedly tradice. 4x foto: bodavavosa.rajce.net

Nejstarší horniny z období prekambria, silurské
horniny, ale i zkameněliny. To vše nabídla výstava
Kámen mluví aneb Geologie Prostějovska. Zájemci si
nyní mohou koupit stejnojmennou publikaci.

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorovi Michalu Šverdíkovi
(michal.sverdik@mfdnes.cz,
tel.: 734 517 131).
» Inzertní poradkyní pro vaši oblast
je Marie Janečková
(marie.janeckova@mafra.cz,
tel.: 602 534 958 a 583 808 314)

»Ad: Radnice zvýhodňuje městské klu-
by, píší sportovci z Čechovic
MF DNES 8. 6.

Sport se opravdu nemá
kde provozovat
Reaguji na článek v novinách
ohledně sportovních areálů v Če-
chovicích. Je to nadnesené, ale za-
tím to tak nazýváme. Tato oblast
sdružuje obyvatele Drozdovic, Kra-
sic, Čechovic a Domamyslic. Neu-
stále zde přibývá obyvatel, proto-
že v této lokalitě se neustále staví
a bude stavět. Kromě pěkného
bydlení a příjemného prostředí to
jinak růžové není.
Ve volebním období 1998 – 2002
se zastupitelé města pustili do pro-
jektu zkvalitnění sportovně-rekre-
ačních areálů u škol. Podařilo se
to u ZŠ Melantrichova, Sídl. svobo-
dy, ZŠ J. Železného, ZŠ Horáka
a ZŠ Husova.Dále se postavila po
100 letech nová tělocvična ve Vra-
hovicích na ZŠ Majakovského, dal-

ší pokračování je v nedohlednu.
Jak by areál kompletně měl vypa-
dat, je vidět u Reálné a základní
školy. To je špička mezi areály.
A co Krasice, Čechovice a Doma-
myslice. V první etapě v tomto vo-
lebním období se postavila na fot-
balovém hřišti nová šatna a co

dál? Nic, jen plané sliby. U ZŠ Če-
chovice a u sokolovny je něco,
čemu se vůbec nedá říct sportovní
a rekreační areál. Hrůza se na ten-
to stav podívat. Vizitka města, kte-
rou si za rámeček nikdo nedá.
Žáků přibývá, ale prostředí, kde
mají cvičit a sportovat, je hrozné.
Prostě se na tuto část zapomnělo.

A jediné hřiště na kopanou je sice
slušné, ale nedostačující pro tolik
mužstev od přípravek, žáčků, do-
rostenců a mužů. Je úplný div, že
se zde dá vůbec hrát.
Byl předpoklad, že město pomůže
zbudovat treningové hřiště
a v této lokalitě mezi Čechovicemi
a Domamyslicemi se zbuduje re-
kreačně sportovní areál (tenisové
kurty, volejbalové a treningové
hřiště, hřiště na fotbal a dětské
hřiště). Voda teče a tento projekt
zarůstá a asi není naděje, že se
něco pro to udělá.
Je až překvapivé, jak se v takových
podmínkách může kopaná zdárně
rozvíjet. Tam, kde se sešli dobří
lidé, tam se podaří i nemožné. Je
radost pozorovat všechny trenéry,
vedení Sokola, jak se snaží i v těch-
to podmínkách vytvořit pro děti
a sportovce ty nejlepší podmínky
a daří se jim to. Snad město neo-
pomene podívat se i na tuto část
Prostějova. Antonín Dušek,

bývalý radní města Prostějova

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události ve vašem kraji,
mohou se objevit i v novinách.

Na stránce www.rajce.net si
založte zadarmo účet.
Další návody najdete na
www.navody.rajce.net.

Je až překvapivé, jak se
v takových podmínkách
může kopaná rozvíjet.
Tam, kde se sešli dobří
lidé, podaří se i nemožné.

Fórum čtenářů

pondělí: Litovel, Šternberk, Uničov,
Zábřeh, Mohelnice

úterý: Přerov, Hranice, Lipník nad
Bečvou, Kojetín

středa: Prostějov, Konice,
Plumlov

čtvrtek: Šumperk, Jeseník, Loštice,
Zlaté Hory, Štíty

pátek: Olomouc
(městské čtvrti)

výběr z dopisů, kráceno

Ladnost i elegance
V Němčicích nad Hanou
se o víkendu konala
přehlídka tanečních
souborů ze ZUŠ
Němčice nad Hanou.

Zprávy z měst

Státní lom V devonských vápencích v lomu v Čelechovicích na Hané na
Prostějovsku lze najít mnoho zkamenělin.

Zkamenělina Takzvaná Stromatopora z devonského útesu
u Čelechovic na Hané na Prostějovsku. 2x foto: Muzeum Prostějovska

PROSTĚJOV (dík) Koncerty, karne-
valy a také tradiční večerní promí-
tání filmů. To vše nabízí festival
Prostějovské léto, který ve Smeta-
nových sadech v Prostějově začíná
již tento čtvrtek. „Počítáme s tím,
že tady budou oslavy. Pokud se sta-
vební práce v parku protáhnou, bu-
deme muset program přestěhovat.
Pokud by se tak stalo, akce se usku-
teční na náměstí T. G. Masaryka,“
uvedla mluvčí prostějovské radni-
ce Jana Gáborová.

Prostějovské kulturní léto nabí-
zí bohatý program. Akce začne ve
čtvrtek takzvaným Pirátským
dnem, který pobaví spoustou sou-
těží, her, kouzelných vystoupení
a humorných etud. „Navíc si děti
budou moci zazpívat pirátské pís-
ničky a vymodelovat netradiční
předměty. Určitě je potěší zpěvač-
ka Heidi Janků, která bude speciál-
ním hostem,“ uvedl Deník.

„Půjdu se tam podívat. Nevím,
co to obnáší, ale mám rád zábavu.
Vezmu svou dívku a pobavíme se
u starších písniček od Abby,“ řekl
Ernest Vláčil z Prostějova.

„Připravili jsme bohatý pro-
gram po celé prázdniny,“ podo-
tkla mluvčí prostějovské radnice
Gáborová. Prázdninové čtvrtky bu-
dou programově pestré. Pořadate-
lé chystají mafiánskou či kubán-
skou noc, několik karnevalů a také
taneční večery. Chybět přitom ne-
bude tradiční noční promítání fil-
mů, čtení pohádek v městské
knihovně a rovněž radovánky
v akvaparku. Večery budou jako
každý rok patřit nejen dětem, ale
i dospělým. Ti se do parku mohou
vypravit hned na několik koncer-
tů. K těm nejlákavějším bude pat-
řit vystoupení skupin Abba Revi-
val, Beatles Revival a zpěváka, kte-
rý si říká Xindl X.

Pirátský den plný
soutěží odstartuje
festival Kulturní
léto v Prostějově

Vaším objektivem Aktuální události z Olomouckého kraje, tentokrát na snímcích Jiřího Vosičky

U Čelechovic byl korálový
útes, odhalila výstava

Nemocnice dokáže vyšetřit nákazy
Oddělení laboratorní medicíny v prostějovské nemocnici získalo prestižní ocenění Led's Go


