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Martin ZAORAL

NĚMČICE NAD HANOU Tato zpráva zvedla tlak lidem po celé republice. Ve čtvrtek 7. dubna došlo u obchodu Jednota v centru Němčic nad Hanou k šarvátce mezi skupinkou romských dětí a dvěma
staršími muži. První z nich měl napomenout chlapce, který odhodil
plechovku na silnici. Na to se stal terčem útoku jeho bratra i ostatních
dětí. Na pomoc mu přispěchal jeden z kolemjdoucích. Dobrovolného
hasiče však skupinka 15 až 20 dětí srazila na zem, následně do něj někteří z nich kopali. Večerníku se exkluzivně podařilo získat vyjádření
matky obou chlapců. A nestačili jsme se divit...
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Foto: Martin Zaoral
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RYCHLÝ
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Hádka na cyklostezce
Prostějov (mik) – Nechutné hádky na
cyklostezce ve Školní ulici byl Večerník
svědkem během pondělního dopoledne. Maminka s kočárkem si to bez zábran
vyšlapovala po cyklostezce, na které pochopitelně jako chodkyně neměla vůbec
co pohledávat. Však jí to postarší muž na
kole dal taky pořádně najevo! „Uhni ty
běhno, co tady vůbec děláš? Příště tě srazím i s tím parchantem,“ obul se cyklista
sprostě do mladé ženy. „Vyliž mi,“ nenechala si nic líbit maminka, která však s kočárkem neuhnula ani o centimetr. Takto
se sice spory neřeší, ale žena by si měla
uvědomit, že je pro cyklisty nebezpečná
a měla použít přilehlý chodník.

Za noviny neutratí
Prostějov (mik) – Ten človíček začíná
být černou můrou pro obsluhu jedné
z čerpacích stanic v Prostějově. Zhruba padesátiletý vousáč stráví denně na
této provozovně několik hodin, aniž by
utratil jedinou korunu. „Ten pán přijde
a nedá si ani kafe. U regálu s denním
tiskem a časopisy stojí ale klidně i tři
hodiny. Všechny je přečte a vrátí zpátky do regálu, aniž by si nějaké koupil.
Pak bez pozdravu nebo poděkování
zase odejde,“ svěřila se Večerníku dáma
z obsluhy benzínky. Zmíněný chlapík
je zřejmě filuta. Tolik nových informací
se dozví, navíc zcela zadarmo!
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Havarovala s dětmi. Obrovské štěstí měla dvaačtyřicetiletá žena, která
v pondělí projížděla Kostelcem na
Hané autem s nezletilými dětmi uvnitř.
Asi byla za volantem moc zamyšlená,
protože si absolutně nevšimla světelného ani zvukového výstražného zařízení
na železničním přejezdu. Srážka s vlakem se naštěstí obešla bez zranění.
=$&+<7,/,-60(

„8 dnù Veèerníku v kostce“
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•• Pondělí ••
Dálniční infarkt. Když se ucpou cévy v mozku, bývá z toho mrtvice, pokud se ucpe dálnice, tak jsou řidiči zralí na infarkt. Přesně k tomu došlo na
začátku týdne po nehodě dodávky a tří osobních aut. Dálnice ve směru na
Olomouc byla dvě hodiny zcela neprůjezdná.
•• Úterý ••
Slzy a make-up u soudu. „Ženy mají dvě zbraně – kosmetiku a slzy. Naštěstí pro muže mohou být jen zřídkakdy s úspěchem použity obě současně,“ všiml si slavný Napoleon. U soudu to vyzkoušela Silvie Pilarová, která
společně se svým druhem okrádala seniory v Kauflandu a Lidlu. Namalovaná dáma brečela hlavně kvůli tomu, že ji chytili.
•• Středa ••
Beránek z formy. Velikonoce mohou být veselé, i když máte velikonočního
beránka z formy… Krásně nazdobené velikonoční beránky mohli lidé díky
prostějovskému Rotary klubu obdivovat v prostorách Národního domu.
•• Čtvrtek ••
Osm žen a jedna vražda. Říká se, že žena touží víc po závisti žen než po
obdivu mužů. Hned osm žen se sešlo ve hře francouzského dramatika
Roberta Thomase, se kterou do Městského divadla v Prostějově dorazilo
Klicperovo divadlo z Hradce Králové.
•• Pátek ••
Pýcha na kříži. „Nesuďte, abyste nebyli souzeni,“ doporučoval Ježíš Kristus, který byl sám odsouzen k smrti na kříži za to, že se prohlašoval za syna
Božího. Podobná prohlášení se zkrátka nikdy neobejdou bez rizika. Stalo
se tak na Velký pátek.
•• Sobota ••
Velikonoce rozhodly. Po třech letech si konečně můžeme naplno užít svátky
jara. Pestrý program pro děti i dospělé byl připraven třeba na zámku v Čechách
pod Kosířem. Přestože covid už není v centru pozornosti, je nepochybné, že
tento virus už tu s námi zůstane a některým z nás dá ještě pořádně zabrat.
•• Neděle ••
Konec rytířů. Říká se, že každá žena už našla svého rytíře v lesklé zbroji. Po nějakém čase však mnohé z nich zjistily, že to byl jen alobalem obalený hlupák…
Zádušní mši za všechny rytíře sloužili po čtyři dny na zámku v Plumlově.
•• Pondělí ••
Levnější svátky. Kdo chtěl letos ušetřit, mohl klidně na Velikonoce nabarvit ořechy a říct, že se vajíčka srazila… Navzdory inflaci se k nám však
oblíbené tradice vrátily téměř beze změn.
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Ztratit platební kartu není pro
majitele nikdy nic příjemného.
Ale stává se. Jednu takovou
našli v Olomoucké ulici matka
se synem, kteří ovšem neměli
v úmyslu ji vrátit nebo nahlásit policii. Místo toho s kartou
zamířili na nákup a třikrát za
sebou ji použili při placení zboží v celkové hodnotě devíti set
korun.

900
Matka se synem cizí státní
příslušnosti teď budou čelit
obvinění z trestného činu neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku. Kartou se pak pokusili
zaplatit ještě jednou v obchodě
v Držovicích, nicméně majitel
svůj platební prostředek už naštěstí zablokoval.

bude příspěvek města na kastraci
papoušků a kohoutů,“ pronesl Nikamnepospíchal, který je kromě
správy majetku města pověřen
nově i chovem domácího zvířectva
v Prostějově.
Agenturu Hóser pochopitelně zajímalo, proč musí být kočky a další
zvířecí havěť nově registrované
a platit za ně. „Podívejte se, kolik
koček běhá po městě! Dělají nepořádek a magistrát po nich musí
uklízet. V poslední době také zaznamenáváme zvýšenou činnost
strážníků městské policie trávících
nespočet času chytáním papoušků,
kteří uletěli jejich majitelům. To
samé se týká chytání zaběhlých

94

Foto: Martin Zaoral

Agentura 1DKOiVLW EXGHWH PXVHW NRÿNX L SDSRXäND
Do současnosti musel našinec hlásit povinně ouřadům jen pejsky
a fenky. Za tato zvířata se platí poplatky a chlupáči musí být prostě
registrovaní a vybavení čipem pro
jednoduchou identifikaci. Ovšem
jak se Agentura Hóser právě včil
dozvěděla, od druhého pololetí
tohoto roku chystají konšelé jednu
významnou změnu. A ta pořádně
naštve!
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KOSTELEC NA HANÉ Vločky na nebe patří. Ne vždy však musí být ze zmrzlé vody. Pozoruhodný
útvar tvořený kondenzačními stopami bylo možné spatřit v Kostelci na Hané. Páry protínající se
v jediném bodě naplno ukázaly, že dopravní prostředky mířící do vzdálených končin se po dvouleté covidové pauze opět ve velkém vrací na nebe. A právě tato vločka tvořena kondenzačními
stopami vznikla na jarním nebi nad Kostelcem na Hané. Věřme tedy, že uzavírání hranic je snad
již minulostí. Cestující pak mohou být v první řadě rádi, že se všechny tři stroje v inkriminovaném
místě nad Kostelcem nepotkaly ve stejný okamžik…

„Původně jsme to nechtěli udělat, obzvláště teď před volbami,
ale nakonec jsme se k tomuto politickému rozhodnutí přece jen
odhodlali,“ šel opatrně na věc Jiří
Nikamnepospíchal, který všechno vzal na svá bedra a jako první
plánovanou novinku zvěstoval
Agentuře Hóser, tím pádem i prostějovské veřejnosti. „Schválili jsme
novelu městské vyhlášky o povinném hlášení vlastnictví zvířectva.
Od 1. července už budou muset
Prostějované přihlašovat nejen
své psy, ale i kočky, papoušky, slepice a králíky. Za každý kus zvířete se zaplatí předem stanovený
poplatek. Naopak další novinkou

rubriky
Večerníku
Město přispělo na památky. Rovné dva
miliony korun schválilo zastupitelstvo
v rámci dotací na obnovu památkově chráněných objektů v Prostějově. Nejštědřejší
pomoc od města získala farnost Povýšení
svatého Kříže, magistrát ovšem pamatoval
také na statisícové finanční injekce pro majitele soukromých nemovitostí.

Martin ZAORAL
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Prostějov (mik) – Troubení a naštvané reakce řidičů se v úterý odpoledne nesly Olomouckou ulicí. Před
mostem u odbočky do Říční ulice
blokovalo dopravu stojící osobní
vozidlo, jeho řidič se snažil marně
nastartovat. Ani nemohl, protože
mu došel benzín. „Moc vám děkuji,
jsem z toho na prášky,“ byl nakonec
vděčný dvěma mladíkům na chodníku, kteří neváhali a pomohli mu
auto odtlačit. Ještěže benzínka byla
pár desítek metrů daleko.

RUBRIKY

WWW.VECERNIKPV.CZ

slepic nebo králíků. To vše stojí
čas strážníků, kteří by jinak mohli
být více užiteční jinde, například
při ‚nasazování botiček‘ na auta.
A samozřejmě to stojí také peníze. Lidé se ale nemusí bát, ceny
za roční poplatky u jednotlivých
zvířat budou mírné. Za kočku tři
stovky, za papouška dvě kila a za
každou slepici nebo králíka rovnou stovku,“ snažil se zmírnit hněv
Prostějovanů primátor Francimór
Kopačka.
Za Agenturu Hóser Majkl

Do prostějovských mateřinek a základních škol bylo přijato už čtyřiadevadesát dětí z Ukrajiny, jejichž
rodiče i s nimi uprchli ze své země
před válečnými hrůzami.
=$8-$/$1É6

Text v této rubrice je smyšlený,
nikterak pravdivý a redakce
Večerníku se od něj distancuje.

PÁTRÁNÍ

po dvojici hledaných
Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po
dvojici osob, která je podezřelá z trestné činnosti
a skrývá se před spravedlností na neznámých
místech nebo se nacházejí na neznámém místě.
Strážci zákona žádají veřejnost o pomoc při
jejich dopadení. Prostějovská policie žádá občany,
aby v případě zjištění místa pobytu uvedených
osob neprodleně kontaktovali kterékoliv oddělení
Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky 158.

KRYŠTOF MACHÁT
se narodil 25. října 1993 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 1. března
2022. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 29 do 30 let, měří okolo 167 centimetrů, má hubenou postavu, modré oči
a hnědé kudrnaté vlasy.

Foto: internet

LENKA LOUBALOVÁ
Uplynulý čtvrtek zavítalo na prostějovská divadelní prkna Klicperovo
divadlo s hrou Osm žen s Lenkou
Loubalovou v hlavní roli.
=$6/(&+/,-60(

„KDYŽ SE DO NĚČEHO
ZAMOTÁ ŽENA,
MNOHDY
TO NEFUNGUJE!“
Jiří Pospíšil takto zdůvodnil,
proč společně s Josefem Smutným
nikdy do kapely Dva dobrodruzi
nepřijali zpěvačku.

POÈASÍ
v regionu
¶WHUÙ

14/3 °C

Støeda

13/4 °C

Ètvrtek

14/6 °C

Pátek

16/7 °C

6RERWD

17/5 °C

Nedìle

17/6 °C

Rostislav
Marcela

LUBICA HEGEROVÁ
se narodila 26. září 1971 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 1. listopadu
2019. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od
48 do 55 let, měří mezi 170 až 175 centimetry, má hubenou postavu, modré
oči a hnědočerné vlasy.

Alexandra
Evženie
Vojtěch

Jiří
Zdroj: meteocentrum.cz
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NĚMČICE NAD HANOU To by
byla nepříjemnost! Stavební úřad
v Němčicích nad Hanou by měl
skončit.Nováverzestavebníhozákona totiž obsahuje také seznam
244 obcí, které to má postihnout.
Na Prostějovsku se to týká pouze
Němčic. Zdejší starosta s tímto
krokem zásadně nesouhlasí, argumentuje zejména vzdálením
se úřadu od občanů a možnými
problémy s úředníky, jimž bude
chybět znalost prostředí i lidí.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Nová vláda slíbila, že nebude likvidovat
stavební úřady ve městech a v obcích,
jak zamýšlel kabinet Andreje Babiše.
Z aktuální verze vyplývá, že i nový ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš navrhl zrušení menších poboček. Dokument totiž obsahuje přehled 371

Lidé by museli dojíždět do Prostějova.
Budou jim tam rozumět?

5VCXGDPÊ×ąCFX0÷OéKEÊEJPCF*CPQWUÊFNÊXDWFQX÷TCFPKEGPC\FGLwÊOJNCXPÊOP¾
O÷UVÊ
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

stavebních úřadů, které mají být zachovány. S ostatními se dle něj nepočítá!
„Je to cesta špatným směrem, kterou
s námi absolutně nikdo nekonzultoval.
Například z takových Koválovic, které
pod náš stavební úřad spadají, je to do
Prostějova pětadvacet kilometrů. Když
tam člověk dorazí, může na něj čekat
úředník, který o dané lokalitě nebude
mít žádné konkrétnější povědomí a jemuž může chybět dosud běžný osobnější přístup,“ komentoval situaci starosta Němčic nad Hanou Jan Vrána, který
to považoval za další ránu pro město.
„Dříve tu fungoval i finanční úřad či
spořitelna. Nic z toho už tu není. Někdy

to vypadá jako by v Praze zapomínali, že
i tady žijí lidé,“ dodal Vrána, podle něhož
na stavebním úřadu pracovali asi tři lidé.
„Zatím nikdo neví, co s nimi bude, zda
přejdou do Prostějova, nebo budou
třeba propuštěni,“ reagoval němčický
starosta.
Jako hlavní argument pro rušení menších stavebních úřadů vláda uvádí
zejména postupující digitalizaci. Dále
podle ní více poboček představuje více
úředních aktů a zároveň větší prostor
pro obstrukce odpůrců staveb. Nový
zákon by měl platit od července 2023,
nejdříve jej však musí schválit vláda
a Parlament.
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BOMBA!

PROSTĚJOV Tady šlo doslova
o vteřiny! V průjezdu rodinného
domu v Čechovicích vzplála zatím z neznámých příčin propan-butanová bomba. Hasiči rychle
lahev vytáhli mimo dům a na
poslední chvíli ji účinnými prostředky ochladili. Přesto oheň
uvnitř domu způsobil zhruba

půlmilionovou škodu a majitel
bude mít nyní co vysvětlovat.
Podle hasičů nebyla nutná evakuace osob.
„Zahoření propan-butanové láhve
řešili v neděli 17. dubna těsně po patnácté hodině profesionální a dobrovolní hasiči v Prostějově. Konkrétně
v Čechovické ulici, přesněji v průjezdu rodinného domku. Po likvidaci
plamenného hoření a bezpečnostního uzavření ventilu hasiči pokračovali v nutném postupném ochlazení
nádoby,“ potvrdil Zdeněk Hošák,
tiskový mluvčí HZS Olomouckého
kraje.
Hasiči zatím prověřují, jak vůbec
mohlo dojít k zapálení propan-butanové bomby. „Naštěstí nebyla
nutná evakuace osob a nehrozilo
bezprostřední ohrožení, vše se tedy
obešlo bez zranění. Na místě provádí šetření a dokumentaci hasičský
vyšetřovatel. Prozatím odhadovaná
škoda je pět set tisíc korun,“ dodal
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PROSTĚJOV Nezdá se to, ale letošní komunální volby se neuvěřitelně
rychle blíží, vždyť prezident České
republiky Miloš Zeman určil jejich termín na pátek 23. a sobotu 24.
září. Večerník se během posledních
dnů snažil a snaží u politických stran
a hnutí zastoupených v prostějovském zastupitelstvu (ale nejen u nich)
zjistit, jak se na rozhodující okamžiky
připravují.
Až na jednu výjimku zástupci politických
uskupení v Prostějově Večerníku potvrdili, že jejich přípravy na zářijový boj o hlasy
voličů jsou už teď v plném proudu. Co
je ovšem zajímavé, tak zatím víceméně
všichni tají jména lídrů, kteří strany a hnutí povedou do komunálních voleb.
„Kandidátní listina musí nejdříve projít
schvalovacím procesem našich městských sdružení,“ shodují se zatím všichni
předsedové nebo dosavadní lídři politic-

kých uskupení v Prostějově. Večerník se
zatím dozvěděl jedinou konkrétní věc.
A to tu, že prostějovské sociální demokraty už do voleb nepovede Alena Rašková! „Myslím, že každý člověk by měl
umět odejít,“ potvrdila současná náměstkyně primátora Alena Rašková s tím, že
na kandidátní listině ČSSD sice figurovat
bude, ovšem podle jejího vyjádření na
nevolitelném místě. Kdo tedy povede
prostějovské sociální demokraty a stane
se tak novým kandidátem na primátora?
O tom se dočtete v příštím vydání Večerníku, kde také najdete avizovaný
první díl servisu ke komunálním volbám, který jsme z provozních důvodů
(mik)
o jedno číslo posunuli.
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KOSTELEC NA HANÉ Škodit.
To je zřejmě jediný účel kovových
čtverců s navařenými hroty hrotů, které byly v průběhu uplynulého týdne objeveny na polních
cestách v blízkosti říčky Romže za
fotbalovým stadionem v Kostelci
na Hané.

Martin ZAORAL
Kromě polních cest byly tyto předměty
nalezeny u Napoleonského pomníčku,
dále u myslivecké střelnice a v okolní
zeleni. „Tyto hroty již poškodily několik vozidel a dokonce poranil jednu
ženu. Posbírali jsme zhruba dvacítku
dvacet těchto nebezpečných předmětů.
Věc řeší Policie ČR ve spolupráci s naší
Městskou policií. Než bude pachatel
odhalen, prosím, všechny občany o větší opatrnost ve zmíněné lokalitě,“ vzkázal všem kostelecký starosta František
Horák s tím, že pokud někdo podobné
hroty objeví, měl by to nahlásit na městské policii.
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Příští týden proběhne zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude věnovat
především změně územního plánu. S kolegy
nás čeká projednání připomínek a námitek
k navržené změně a následně budeme
schvalovat její vydání. Dokument nám v budoucnu umožní pokračovat v některých zásadních projektech. Především je to vybudování nového sídla Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje a Zdravotnické
záchranné služby Olomouckého kraje. Ty
už nebudou muset fungovat v omezených
prostorách v centru města, navíc budou mít
záchranáři snazší dopravu k zásahům po
celém Prostějovsku. Ochrana zdraví, životů
a majetku nás všech si to zaslouží. Změny
v územním plánu nám rovněž usnadní
využití areálu bývalých jezdeckých kasáren
a investice v části bývalého místního nádraží.
A neposlední řadě (přestože část naší opozice tvrdí opak) přibude zeleně u Hloučely.

František JURA,RTKO¾VQT
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