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i .za další část cyklostezky, která ko- , Tesař nám sliboval, že příští, pak zase primátorky Jiří Pospíšil. rekreační cyklostezky ve směru do ské zbrojnice. bude opět u toho!

V ProstěJově vznikl nový
spolek, Hanácký Jeruzalém
PROSTĚJOVNový spolek s názvem Hanácký
Jeruzalém zahajuje v Prostějově svou činnost.
Jednim z jeho cílů je pomáhat pečovat o židov-
ské kulturní dědictví na Prostějovskn a rozví-
jet jeho odkaz ipro budoucnost.

"Jsme přesvědčeni, že židovské společenství
tvořilo u nás až do počátku okupace významnou
kulturní" podnikatelskou i společenskou složku
života. Z předválečné slávy československého
Prostějova těžíme v mnohém dodnes. Všem

nám známý pojem hanáckýjeruzalém však za-
číná ztrácet svůj původní význam, a proto mu
chceme dát živý obsah," vysvětluje předseda
spolku Michal Šmucr.

> > > dokončení na straně 29

Na ZŠ Dr. Horáka se opět PLAVE
PROSTĚJOV Jak Večerník již
podvakrát informoval, kvůli zvýše-
němu výskytu bakterie Legíonella
byl počátkem října uzavřen bazén
základní školy v ulici Dr. Horáka.
Nyní ale příchází dobrá zpráva: od

F uplynulého týdne .se zde již opět
plave.
"Mohu potvrdit, že provoz bazénu
na Základní škole v ulici Dr. Horáka
byl obnoven. Obdrželi jsme výsledky
odběrů, které již po všech stránkách
vyhovují předepsaným normám,"
uvedla pro Večemík prostějovskáhy-
gieníčka Lenka Navrátílová.

Důvod uzavření bazénu spočíval
v tom, že ve vodě tekoucí ze sprch
byl objeven zvýšený výskyt bak-
terie Legíonelly způsobující tzv.
Iegionářskou nemoc. Ta v krajním
případě může skončit i úmrtím. Do
lidského organismu se šíří prostřed-
nictvím výparů z teplé vody,' ve kte-
ré se množí, zejména pokud voda
po delší čas neodtéká. K přemno-
žení bakterií ve školních sprchách
zřejmě došlo v důsledku toho, že
přes prázdniny byl odběr teplé vody
na škole minimální.
Po zjištění výsledků testů odhalují-

cích zvýšený výskyt Legionelly ve-
dení školy učinilo kroky, které vedly
.k nápravě v relativně krátké době.
Od odběru vyhovujících vzorků ke
znovuotevření bazénu totiž muse-
lo uplynout minimálně deset dní,
což je zároveň i nejdelší možná
inkubační doba legionářské nemo-
ci. Žádné onemocnění dle našich
zjištění nakonec nebylo zazname-
náno. "Zvýšíme roční počet kontrol
kvality vody v bazéně a ve sprchách
ze dvou na tři," vyjádřila se již dří-
ve v této souvislosti ředitelka školy
.Petra Rubáčová. (mls)

. ·1


