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Zprávy z Prostějovska
Narozeninové pivo
Kovalovice-Osíčany – Už
druhé výročí v pátek oslavil
řemeslný Minipivovar Husar z
Kovalovic-Osíčan. A jak ho
slavil? Samozřejmě pivem. K
příležitosti oslav připravili
majitelé, manželé Schrotterovi,
medový speciál, nabízeli pak i
další piva. Přibyla také pípa,
hlavně ale lidé, kteří si přišli
posedět. Nejen však k pivu,
také ke guláši.
Kdo pak měl zájem o vědomosti, byl na tom správném
místě. Majitelé totiž také návštěvníky provázeli po pivovaru a seznámili je s tím, jak náročným procesem vaření piva
je. Vyvraceli přitom i některé
pověry. „Pivo z pet lahve je
stejně dobré jako ze skla. Navíc
naše živé pivo má díky pružnosti plastu ještě možnost nabýt na objemu,“ uvedl třeba
Ondřej Schrotter při provádění
podnikem, který dříve byl obchodem a předtím nádražní
hospodou.
Mnozí lidé se v pátek dostali
do minipivovaru vůbec poprvé.
Třeba Jitka Janečková. „Jsme tu
poprvé, přitom bydlíme nedaleko. A líbí se mi tu, i prohlídka,“ uvedla žena k pivovaru
Husar. Nyní dodává do dvou
prostějovských obchodů, hostinců v okolí. (sob)

Lampiony rozzářily Určice
Rekordní účast na tradiční
určické akci
JIŘÍ TRUNDA
Určice – Lampiony, zvířátka,
vystoupení dětí, pohádka nebo
tombola. Takový byl páteční
večer v Určicích, kde se konalo
tradiční Uspávání zvířátek
spojené s lampionovým průvodem.
Krátce po půl páté odpoledne vyrazil osvětlený zástup na
cestu obcí. V jednu chvíli to
vypadalo, že nikde nekončí. Po
cestě pak přišlo na řadu několik zastávek, kde na malé návštěvníky čekala zvířátka.
Nejdříve roztomilí králíci, pak
liška, strašidelný vlk, medvěd a
na závěr zajíc.
Cílem průvodu byla sokolovna, kde byl připraven bohatý doprovodný program.
Prostor díky množství lidí
praskal doslova ve švech.
„Opravdu jsme překvapeni.
Nečekali jsme, že přijde tolik
lidí,“ prozradili pořadatelé z
místního sboru dobrovolných
hasičů a kulturního klubu Určice.
Poté se na podiu vystřídaly
se svým vystoupením děti ze

NEKONEČNÝ PRŮVOD. V pátečním podvečeru se Určicemi táhl
lidský had všech generací. Foto: Deník/Jiří Trunda
základní a mateřské školy. Nemohla chybět ani pohádka. Ta
byla tentokrát O sluneční paní
a temné královně. A nehrál ji
nikdo jiný, než ochotníci z
hasičského sboru.
Všichni účinkující sklidili
bouřlivý potlesk
„Na akci chodíme pravidelně.
Především kvůli vystoupení,
ale líbila se nám i zvířátka,“
uvedla Renata Řičicová z Určic.

U Ochoze vyroste největší úložiště
Nedaleko Konice vyroste obří
bateriové úložiště ve střední
a východní Evropě
Ochoz – V průběhu příštího
roku bude skupina Solar Global realizovat výstavbu největšího bateriového úložiště ve
střední a východní Evropě.
Bateriový systém o kapacitě
deset megawatthodin vyroste
v obci Ochoz na Prostějovsku.
Podobné, ale menší zařízení v
těchto dnech dokončují v
Prakšicích na Jižní Moravě.
DVACET TISÍC DOMÁCNOSTÍ
„Elektrická energie, která bude
v baterii akumulovaná, bude
využitelná při výkyvech distribučních soustav nebo při zvýšené poptávce po energii. Baterie s kapacitou deset mega-

watthodin například dokáže
během výpadku dodávek
proudu zásobovat po dobu
jedné hodiny dvacet tisíc domácností,“ uvedl Vítězslav
Skopal, zakladatel společnosti
Solar Global.
OBEC PROJEKT VÍTÁ
Bateriové systémy pro akumulaci energie mají do budoucna obrovský potenciál.
Také vedení obce, kde úložiště
vyroste, tento projekt vítá.
„Firma Solar Global a jí vlastněná společnost FVE 34 v katastru naší obce provozuje fotovoltaiku, částečně na pozemcích obce a částečně na
pozemku, který odkoupila před
výstavbou od dvou občanů z
obce. Na tomto vlastním pozemku hodlá umístit zmiňo-

vané bateriové úložiště a připojit jej na rozvodnou stanici v
Konici“ řekl k výstavbě Martin
Bílý, starosta Ochoze.
ŽIVOT OBČANŮ NEOHROZÍ
Bateriové úložiště by pak nemělo mít ani vliv na život v
obci. Dotčený pozemek se totiž
nachází přibližně pět set metrů od zástavby a jiná zástavba
okolních vesnic blíž není. „Nepředpokládám, že by umístění
úložiště mělo zásadní vliv na
okolí. V projektu je také počítáno s ozeleněním okolí místa,“ doplnil starosta Martin Bílý.
Podle jeho slov má obec s
firmou kladné zkušenosti a z
provozu fotovoltaiky také významný příjem do obecního
rozpočtu. (trn)

„Mně se nejvíc líbil medvěd,
který se se mnou i mazlil,“ radovala se pětiletá Jůlinka, která čekala ve frontě na párek v
rohlíku
Nejen, že se během večera
pobavila celá vesnice, ale pořadatelé podpoří dobrou věc.
Výtěžek z dobrovolného
vstupného poputuje na dobročinné účely a udělá radost
dalším lidem.

Piškvorky na GJW
Prostějov – Především fyzikáři
nenáviděná hra se na chvíli
stala podporovanou. Ano, řeč
je o piškvorkách, v nichž se na
Gymnáziu Jiřího Wolkera
uskutečnilo okresní kolo turnaje. Čtrnáct družstev se zde
utkalo v lítých bitvách. Týmy
zde mají po pěti členech. Dva
nejlepší pak postupují do
krajského kola,“ sdělil za pořadatele Jan Malíř. Samotná akce
se konala ve čtvrtek 16. listopadu.
Vítězi se stali zástupci CMG
a GJW. Jejich spolužáci je ocenili potleskem i mexickou vlnou.
Mezi oceněnými byl také
Adam Dittman. „Neprohrál
jsem ani jednou, pouze mám
jednu remízu,“ prozradil student, jenž startoval v okresním
kole již potřetí. (sob)

