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Po úmrtí dlouholeté kronikářky Olgy Katolické jsem převzala vedení kroniky města 

Prostějova. Po navržení na tuto funkci jsem byla schválena zastupitelstvem města 16. 6. 2020. 

Je mně šedesát let a jsem profesí učitelka, absolventka FF UP v Olomouci (obor čeština –

dějepis). Věnuji se také regionální historii a kulturní publicistice. Z těchto důvodů jsem byla 

navržena na kronikářku města.  

Kronika města Prostějova byla zpracována zpětně od 1. ledna do 31. prosince 2020. Obsahuje 

informace o hospodaření města, stavebních investicích, veřejném životě. Další kapitoly jsou 

věnovány rozvoji školství, kultury, sociálním a zdravotním záležitostem včetně 

meteorologických a demografických informací. Nechybí ani sport či stručné výsledky z 

jednání zastupitelstva města. Veškeré informace byly čerpány především z Prostějovských 

radničních listů, webu města, regionálního tisku a Českého statistického úřadu. Závěr kroniky 

tvoří hodnocení roku z pohledu kronikářky jako občanky města Prostějova. 
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2. OBYVATELSTVO 

K 1. lednu 2020 žilo v Prostějově celkem 43 651 obyvatel. V průběhu roku se narodilo 438 

dětí. Zemřelo 559 obyvatel města. Přirozený přírůstek je v záporném čísle -121. Přistěhovalo 

se 816 obyvatel, ale naopak se 965 Prostějovanů odstěhovalo. Migrační přírůstek byl opět 

v záporném čísle -149. Celkový přírůstek tedy činil -270 osob. K 31. prosinci 2020 žilo 

v Prostějově 43 381 obyvatel. 

 

3. POČASÍ 

Průměrná měsíční teplota v roce 2020 byla v lednu – 0,4 ° C, v únoru 5,5 °C, v březnu 6,3 °C, 

v dubnu 10,9 °C, v květnu 12,9 °C, v červnu 18,6 °C, v červenci 19,9 °C, v srpnu 21,3 °C. 

V září bylo průměrně 15,9 °C, v říjnu 10,7 °C, v listopadu 5 °C. V prosinci klesla průměrná 

teplota na 3 °C .  

 

Průměrná teplota za rok 2020 byla 10,86 °C, což bylo o 1,31 °C méně oproti roku 2019. 

Lednová maximální teplota byla naměřena 31. ledna, a to 11,1 °C, zatímco 7. ledna bylo –7,2 

°C. V únoru byla maximální teplota hned 1. února, kdy bylo naměřeno krásných 14,5  °C, ale 

9. února bylo naměřeno –4,1 °C , což byla nejnižší únorová teplota. 25. března byla naměřena 

nejnižší březnová teplota  –3, 7 °C, nejtepleji bylo 12. března, kdy se rtuť teploměru vyšplhala 

na 20,3 °C. Na Apríla, 1. dubna , bylo pořád velmi chladno, bylo naměřeno jen – 4, 5 °C, ale 

už 9. dubna bylo nádherných 23 °C. Nejchladnějším květnovým dnem byl 13. květen, kdy 

bylo naměřeno jen – 0,8 °C, zato o pouhých šest dnů později (19. května) byl nejteplejší  

květnový den o teplotě 25,6 °C. Červen byl poměrně kolísavým měsícem. 4. června byla 

naměřena nejnižší teplota 10,1 °C, ale 13. června bylo 31,5 °C, tedy první tropický den roku. 

V červenci bylo nejchladněji 12. července, kdy teplota dosáhla 9,4 °C, naopak nejtepleji bylo 

28. července, a to 34 °C. Nejchladnějším srpnovým dnem byl 28. srpen o teplotě 9,2 °C, zato 

7. srpna bylo nejtepleji, a to 32,3 °C. Zářijové teploty pokračovaly v kolísavém tempu. 

Zatímco 15. září bylo 28,7 °C,  28. září bylo pouhých 5,7 °C. 3. října bylo krásných 24,2 °C, 

ale 20. října už pouhých 2,5 °C. Ještě na Dušičky 2. listopadu bylo příjemných 15,3  °C, zato 

22. listopadu už teplota klesla pod nulu na –3,3 °C . Nejchladnějším prosincovým dnem byl 

druhý den v měsíci, kdy bylo –5,2 °C, nejtepleji bylo 5. prosince, a to 11,5 °C. Nejvyšší 

teplota v roce 2020 byla zaznamenána 28. července, a to 34 °C, nejnižší pak 7. ledna, kdy 

bylo  –7,2 °C. 

 

Z průměrných teplot vyplývá, že srpen s průměrnou teplotou 21,3 °C byl nejteplejším 

měsícem roku 2020. Meteorologové v tomto měsíci zaznamenali 22 letních dnů ( poznámka: 

letní den je den, kdy teplota dosáhne nebo překročí 25 °C).  Letní dny byly už v květnu (dva), 

v červnu 9, v červenci 21 a dalších 7 ještě v září.  Tropických dnů bylo v roce 2020 celkem 12 

(poznámka: tropický den je den, kdy teplota dosáhne nebo překročí 30°C). Jeden den byl 

v červnu (13. června), další dva dny v červenci a devět v srpnu. Tropická noc byla jen jedna – 

v měsíci srpnu (poznámka: tropická noc je noc, kdy teplota nesmí klesnout pod 20 °C). Dále 
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bylo 58 dnů mrazových (tj. dnů, kdy minimální teplota klesla pod bod mrazu). Nejvíce jich 

bylo v lednu – 25, v únoru bylo 7 mrazových dnů, v březnu 11, v dubnu 5 a v prosinci 10. 

Ledových dnů bylo celkem šest, všechny v měsíci lednu (poznámka: ledový den je takový 

den, v němž se teplota po celý den drží pod bodem mrazu). Meteorologická stanice 

prostějovské hvězdárny nezaznamenala žádný arktický den (poznámka: arktický den je 

den,kdy se teplota pohybuje po celý den pod –10 °C). 

 

V roce 2020 spadlo srážek celkem 593,6 mm na m2, což bylo o 20 mm méně ve srovnání s 

rokem 2019 (celkem 613 mm). Bylo to způsobeno deštivým červnem, ve kterém napršelo 

celkem 171,7 mm. Červen byl také nejdeštivějším za posledních šedesát let. Nejvíce srážek 

spadlo 26. června – 36,6 mm, což bylo nejvíce za rok. Druhým „nejdeštivějším dnem“ byl 23. 

květen, kdy napršelo 25,9 mm. Nejméně srážek spadlo v dubnu (pouhých 2,3 mm, z toho 

nejvíce 13. dubna – 2 mm). V lednu spadlo 10,2 mm srážek, v únoru 19 mm. V březnu 

napršelo 17,5 mm, v květnu 60,7mm, v červenci 53,3 mm, v srpnu 67,1 mm , v září 92,7 mm, 

v říjnu 68,1 mm, v listopadu 14, 7 mm a v prosinci 16,3 mm. 

 

Přehled srážek za posledních deset let 

 

2010    746,1 mm 

2011    394,6 mm 

2012    533,2 mm 

2013    621,6 mm 

2014    555,5 mm 

2015    414,5 mm 

2016    458,4 mm 

2017    585,0 mm 

2018    334,8 mm 

2019    613    mm 

2020    593,6 mm 

 

Z tabulky vyplývá, že za poslední dva roky byl průměr srážek vyšší, například ve srovnání 

s rokem 2018. Přesto byl rok nadále suchý a potýkáme se stále nedostatkem vody. 

 

„Největrnějším“ měsícem byl únor s průměrnou rychlostí větru 2 m/s, poněkud větrněji bylo 

v březnu a v prosinci (1,5 m/s) V únoru byl také zaznamenán nejsilnější vítr, a to 24. února, 

kdy maximální rychlost věru dosáhla 23,7 m/s 

V roce 2020 nebyly žádné meteorologické anomálie. Jen 14. října 2020 v důsledku dešťů 

došlo k lokálnímu vylití Romže v zátopové zóně u viaduktu ve směru na Držovice. Došlo 

proto k upouštění vody z přehrady (do 4,5 m3 /s)  do říční soustavy, aby na soutoku Romže a 

Hloučely ve Valovou nedošlo k zatopení území v této lokalitě.  
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4. EKONOMIKA 

Rozpočet města, hospodaření 

16. června 2020 schválilo zastupitelstvo města závěrečný účet města za rok 2019. Rozpočtové 

hospodaření skončilo záporným saldem příjmů a výdajů ve výši 45,63 mil. Kč. Toto saldo  

bylo plně kryto z vlastního přebytku hospodaření minulých let. Hospodářského výsledku se 

podařilo dosáhnout díky úspoře na výdajové stránce rozpočtu města, kde celkové výdaje byly 

čerpány na 92,87 %. Celkové příjmy dosáhly výše 1 146,86 milionu korun. Provozní výsledek 

hospodaření tj. rozdíl mezi běžnými příjmy (daně, nedaňové příjmy a provozní dotace) a mezi 

běžnými výdaji (provoz města a jeho organizací, dosáhl přebytku 196,12 mil. korun. Celkový 

výsledek hospodaření města byl podstatnou měrou ovlivněn výší kapitálových výdajů, které 

v roce 2019 činily 30,48 mil. korun. Hospodářský výsledek města ověřila auditorská 

společnost AUDIT TEAM, s. r. o. Olomouc. 

Výsledek je dokladem toho, že město se řádně stará o obnovu a údržbu svého majetku. 

Významným faktorem je nulový ukazatel dluhové služby, který je dán tím, že město ke svým 

dobrým finančním výsledkům nepotřebuje žádné bankovní úvěry a je schopno tak vysoké 

investiční výdaje financovat ze svého rozpočtu a vlastních finančních rezerv. 

Schválený a upravený rozpočet města na rok 2020 vykazuje díky zařazeným investičním 

akcím požadavek na schodkové hospodaření. Průběžné hodnocení hospodaření za 1. pololetí 

roku bylo v plusových číslech a vykazovalo kladné saldo ve výši 87,54 milionu korun. 

Skutečný objem přijatých prostředků převýšil výdaje a to i přes dopady koronavirové krize, 

s nimiž se město muselo vypořádat. Ekonomické dopady se do plnění daňových příjmů 

promítly až v květnu. Propad příjmů v 1. pololetí nebyl významný, byly plněny na 48,16 %, 

celkové na 51,1 %. Město už na začátků vyhlášení nouzového stavu učinilo řadu opatření ke 

zmírnění dopadů koronavirové krize, zejména omezením provozních a investičních výdajů. 

Celkové výdaje byly čerpány jen ve výši 38,67 % celoročně rozpočtových výdajů. Magistrát 

za dané období evidoval výpadek příjmů ze sdílených daní ve výši 57,08 milionu korun. 

Z toho 54,5 mil. korun, tedy 1200 Kč na jednoho občana bylo v srpnu 2020 vráceno ze 

státního rozpočtu jako kompenzace výpadku daňových příjmů, o které obce a kraje přišly 

kvůli výplatě tzv. kompenzačního bonusu. V červnu byl evidován propad příjmů ze sdílených 

daní 16 milionů, v srpnu už byla inkasována obvyklá výše příjmů ze sdílených daní. Byly 

omezeny investice tím, že došlo k pozastavení staveb, oprav a rekonstrukcí za 30 mil. korun. 

Zbylé investiční akce proběhly ve 2. pololetí roku 2020. Město mělo ve fondu rozvoje a 

rezerv 113,3 mil. korun a ve všech rezervách a fondech částku 143,3 mil. korun. 
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Rozpočet města Prostějova na rok 2021 

Byl schválen Zastupitelstvem města Prostějova 18. listopadu 2020. Byl koncipován jako 

schodkový. Předpokládá příjmy běžného rozpočtového období v celkovém objemu: 907. 

884 050 Kč a výdaje: 997. 909 750 Kč. 

Neinvestiční výdaje budou činit…………………………………….. .. 820 294 350 Kč 

Ostatní investiční výdaje………………………………………….. ….    10 215 400  

Celkové investiční výdaje a výdaje na opravy a stavební údržbu…….  167 400 000  

Z toho stavební investiční výdaje ……………………………………   148 550 000  

Opravy a údržba staveb………………………………………………..    18  850 000  

Neinvestiční příspěvky zřizovaným p. o. organizacím ……………….    96  079 780   

Ostatní neinvestiční výdaje se budou týkat kapitol 10 odbor kancelář primátora, 11 správa a 

zabezpečení, 13 Městská policie, 15 informační technologie, 50 správa a nakládání 

s majetkem města, 62 územní plánování a památková péče, 90 správa a údržba majetku 

města.V návrhu rozpočtu se předpokládá zapojení vlastních finančních zdrojů ve výši 114 

9961 630 Kč.   

Oproti roku 2020 došlo ke snížení v oblasti investic (167 mil. Kč), V roce 2020 činily 

investice 250 mil. korun. Projevil se dopad pandemie na odsunutí investic. I v této oblasti 

však budou probíhat velké investiční akce (severní obchvat, opravy Vrahovické ulice, 

rekonstrukce sídliště Bohumíra Šmerala, rekonstrukce kuchyně a odpadů Národního domu, 

rekonstrukce domu služeb v Olomoucké ulici, zimní stadion - šatny). Prioritní akcí bude 

rekonstrukce Kulturního a společenského centra. Zde by si město mohlo vzít úvěr. Kompletní 

znění rozpočtu je na webu města v sekci samospráva – usnesení zastupitelstva. 

 

Péče o majetek města 

Město se pečlivě stará o údržbu a správu majetku, do něhož patří budovy škol, mateřských 

škol, komunikace, chodníky, zeleň, revitalizace sídlišť aj. Má svůj podíl v městských 

společnostech, které spravují majetek města. Stoprocentní podíl má magistrát v Domovní 

správě a Lesích města Prostějova, s. r. o. ,v akciové společnosti Vodovody a kanalizace má 72 

%, ve společnosti FCC 25 % a v dopravní společnosti FTL 10 %. FCC má ve správě likvidaci 

odpadů, provoz sběrných dvorů, údržbu zeleně, opravy komunikací a údržbu hřišť.  

Město získalo pozemky po demolovaném objektu Depa místního nádraží Objekty byly 

demolovány na jaře 2020, část Depa patřící ČD byla prodána městu už v lednu 2019, 

zbývající část byla městu k odprodeji nabídnuta v květnu 2020. V daném prostoru by mohla 

vzniknout tělocvična, sportovní hala či parkoviště. 
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Domovní správa města Prostějova udržuje bytový fond, provozuje tepelné hospodářství, 

městské lázně, zimní stadion a obě koupaliště (Vrahovice, aquapark).   

V září 2020 už byl plně obsazen komunitní dům v Sušilově ulici, všech 27 bytových jednotek 

mělo své nájemníky. Bydlí zde starší i mladší nájemníci a v případě uvolnění bytu, tento bude 

již určen výhradně pro seniory. Domovní správa Prostějov s.r.o. provozuje čtyři kogenerační 

jednotky (Tylova, Mozartova, sídliště Svobody a Krasická) instalované společností ČEZ 

Energo, s. r. o.  Další jednotka schválená radou města z důvodů úspor vznikne v ulici 

Holandská. Energetici do ní investují přes 12 mil. korun a v provozu září 2021. Bude 

zjišťovat kombinovanou výrobu tepelné a elektrické energie. Vyrobená tepelná energie se 

využije k vytápění nebo ohřevu teplé vody a elektrická energie bude distribuována do 

elektrické rozvodné soustavy. V Prostějově fungují ještě dvě tyto jednotky. Využívá je 

Nemocnice Prostějov a sladovny Soufflet ČR. 

Bytový dům v ulici Marie Pujmanové v Prostějově-Vrahovicích prošel rekonstrukcí a 

energetickými úspornými opatřeními (nová střešní krytina, výměna oken, dveří, opravy lodžií, 

zateplení objektu). Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu činila 4, 2 mil. 

korun, celkové náklady jsou 10,7 mil. korun. Zhotovitelem je Prostas s. r.o. Na rok 2021 je 

plánovaná výstavba kotelny. 

Špatné výsledky a sezónu měly bohužel obě koupaliště provozované Domovní správou. 

Koronovirus, časté deště a chladné počasí sezóně nepřály. Obě koupaliště – v aquaparku a ve 

Vrahovicích otvírala a zahájila sezónu 12. června. Provoz probíhal za dodržování platných 

hygienických přepisů.  Aquapark měl dokonce nejhorší sezónu za třináct let své existence. 

Návštěvnost činila 39 820 osob, tržby byly 2 mil. 977 000 Kč.  Vrahovice na tom byly 

s návštěvností stejně jako v roce 2019 a vykazovaly tato čísla: návštěvnost 22 297 osob a 

tržby měly 1 mil. 277 000 Kč. 

Průmysl, průmyslová zóna 

Průmyslová zóna ve východní části města je již zcela zaplněna. Rozrostla se o firmy DG 

PACK, PS PLASTY. Nové haly postavily firmy  MUBEA a HOPI. Koncem roku 2019 byly 

vykoupeny pozemky v průmyslové zóně v Brněnské ulici. Více než 1/3 pozemku už byla 

prodána firmě, která připravuje výstavbu nového areálu. Výkup pozemků nebyl jednoduchý. 

Je zde záměr vybudovat zelený prstenec na jihu města, což je dlouhodobá záležitost a vyvíjí 

se v několika fázích. V územním plánu byl pro zelený prstenec vyčleněn prostor asi 30 

hektarů. Vykoupit takové množství pozemků by znamenalo 100 milionů korun. V roce 2019 

bylo zadáno zpracování studie tak, aby se prostor na zelený prstenec optimalizoval a zmenšil 

na 12 hektarů. Město na jižní straně bude na svých pozemcích provádět výsadbu stromů. 

V roce 2020 byl vybudován přivaděč vody do průmyslové zóny Prostějov v Kralickém Háji. 

Finančně se na jeho výstavbě podílely firmy MB TOOL Lutín-Třebčín, TORAY Textiles 

Centre Europe a WINDMŐLLER & HŐLSCHER CZECH.  Nový přivaděč vody o délce  

3147 m propojil stávající výtlačný řád z Hrdibořic do vodojemu Stráž s vodovodem řadu 

v ulici Kralická. Toto propojení umožní zvýšení odběrů v průmyslové zóně až 50 litrů za 
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vteřinu pro investory v průmyslové zóně. Celkové náklady činily 25,8 mil. korun. 

Zhotovitelem byla INSTA CZ s.r.o., investorem Statutární město Prostějov. Práce byly 

ukončeny 28. srpna 2020 a zároveň bylo zažádáno o kolaudaci a předání díla do užívání. Rada 

města vyhlásila záměr nájmu tohoto přivaděče společnosti Moravská vodárenská za účelem 

jeho provozování. Po uzavření pachtovní smlouvy se společností Moravská vodárenská budou 

v součinností se společností Vodovody a kanalizace Prostějov, zahájeny kroky směřující 

k provedení vkladu tohoto majetku do společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov. 

 

Různé  

Na bývalých pozemcích po OP Prostějov se buduje VG park Prostějov. Jedná se o českou 

pobočku nadnárodní společnosti zaměřenou na strojní a elektrotechnickou výrobu. Postavena 

už byla jedna hala a zároveň se budovala infrastruktura, v plánu je výstavba dalších dvou hal. 

Po dokončení by zde mohlo pracovat 743 lidí. Součástí areálu bude také parkoviště pro 515 

aut. 

Na místě staré budovy supermarketu LIDLU v Anenské ulici vyrostl nový objekt prodejny. 

Výstavba proběhla od 21. června 2020 a provozovna byla otevřena 7. prosince. Nová moderní 

budova má prosklenou fasádu a moderní vybavení včetně širokých uliček. Došlo zde i ke 

změnám v parkování (rozšíření parkovacího místa a závorový systém). 

Mnohé obchody v centru města zanikají. Příkladem je rušná Svatoplukova ulice směřující 

k nádraží. Ve směru od nádraží po křižovatku U Milosrdných bylo v minulosti 23 prodejen, 

nyní jich je jen 13. Jedním z důvodů zániku je také nemožnost parkování. 

Budova hotelu GRAND v Palackého ulici je uvařena od května 2019. Důvodem byly rozsáhlé 

rekonstrukce. Majitel měl otvírat v květnu 2020. Bohužel k tomu nedošlo. 

Výročí firem  

KOUTNÝ, s. r. o. 

Tato oděvní společnost oslavila 25 let své existence. Založena byla 24. 4. 1995. Zaměřuje se 

na výrobu uniforem pro armádu ČR a zemí NATO a pánských obleků. Má sedm firemních 

prodejen a pracuje v ní 114 zaměstnanců. Zakladatelem a jednatelem společnosti je Ing. Pavel 

Koutný. Nedávno také výrazně rozšířila a zmodernizovala svoje prostory v Okružní ulici. 

Došlo zde k rozšíření plochy prodejny, administrativních a skladovacích prostor. Firma je 

například nositelem titulu EY Podnikatel Olomouckého kraje (2018). 

MICOS TELCOM 

Firma byla založená v roce 1990, takže si připomněla 30 let své existence. Původním 

předmětem její činnosti byly dodávky výpočetní techniky, poskytování softwarových služeb a 

kabelových televizí. Nyní má čtyři divize: velkoobchod a Office systém, ITS, DANEI – 

instalační činnost pro oblast elektro, TELCOM – vývoj a výroba prvků pro telekomunikační 
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sítě. V roce 2019 se divize TELCOM odštěpila a vznikla samostatná společnost MICOS 

TELCOM, s. r. o., která se spojila s americkou společností Preformed line product. 

Jednatelem je Ing. Svatoslav Novák. 

 

 

5. STAVEBNÍ INVESTICE A ROZVOJ MĚSTA 

Oblast dopravy a komunikací 

V roce 2020 probíhalo několik investičních akcí.  

Předně pokračovala stavba severního obchvatu. Investiční akce za 400 mil. Kč byla zahájena 

v srpnu 2019. Jejím cílem je odtáhnout z centra města všechna vozidla, jejichž řidiči jedou 

z Olomouce nebo obchodních zón do Kostelce na Hané, Ptení a na Konicko. V plánu je také 

druhá etapa obchvatu, která povede z Kostelecké ulice přes Tichou s vyústěním u 

Domamyslic. Obchvat by tak mohli využívat i obyvatelé západní části Prostějova, Mostkovic 

a Plumlova. Práce na této akci probíhaly nepřetržitě po celý rok 2020. V prosinci 2020 se 

připravovalo napojení průmyslového areálu za Olomouckou ulicí směrem od Smržic už po 

nově zbudované části obchvatu. V prvním pololetí 2021 má být dokončeno přemostění přes 

komunikaci u železničního přejezdu na Smržice. Na této investici Olomouckého kraje se 

finančně podílí Statutární město Prostějov. Finanční příspěvek z rozpočtu města činil v roce 

2020 40 milionů korun. Práce probíhaly podle harmonogramu a celý obchvat by měl být 

hotov na podzim 2022. Realizace: firmy Eurovia CS, a.s. a  Strabag, a. s. 

Další akcí byla oprava železničního přejezdu v ulici Vrahovická v období od 8. do 22. června 

2020. Byl opraven Správou železnic. Došlo zde ke kompletní výměně kolejního svršku, 

vyrovnání a instalace nového povrchu na přejezdu. Majitel vlečkového přejezdu – společnost 

Anah, byl informován o plánované opravě přejezdu a požádán o souběžné odstranění starých 

kolejí a vlečky, což také odstranil na vlastní náklady. Patnáctidenní uzavření Vrahovické ulice 

bylo pro obyvatele Vrahovic náročné a veškerá doprava včetně vozidel hasičů a záchranné 

služby byla vedena po okolních komunikacích. K závažným problémům však nedošlo. 

Ve dnech 1. července – 30. srpna 2020 probíhala rekonstrukce ulice Vápenice. Tato jedna 

z nejfrekventovanějších ulic, kterou denně projde až 15 tisíc vozidel, se nacházela ve velmi 

špatném stavu (například vyjeté koleje, praskliny v asfaltu a nerovnosti). Začátek oprav byl u 

křižovatky na Přikrylově náměstí a konec u křižovatky na Vojáčkově náměstí: Celková délka 

úprav je  495 m a náklady rekonstrukce byly 12,5 mil. Kč. Investorem byl Olomoucký kraj ve 

spolupráci prostějovským magistrátem. Stavební práce probíhaly za úplné uzavírky. 

Zahrnovaly například odfrézování původního živičného povrchu a zhutnění podkladových 

vrstev komunikace, úpravy a vyčištění uličních vpustí. Nová vozovka byla opatřena 

dopravním značením včetně obnovení bezpečnostních barevných pásů před přechodem pro 

chodce. Město Prostějov nechalo vyměnit semafory u východu ze sadů do Havlíčkovy ulice. 

Komunikace byla opravena s předstihem, protože se v dalších letech počítá s následnou 
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rekonstrukcí Wolkerovy ulice a v ulici Vápenice se tak zvýší intenzity dopravy. Nově 

opravená komunikace byla otevřena 3. srpna 2020, tedy téměř o měsíc dříve, než bylo 

plánováno. 

Rekonstrukce Kostelecké ulice, ta začala 5. října 2020 a trvala měsíc v úseku od rondelu u 

Martinákovy ulice po kruhovou křižovatku u zimního stadionu. Úsek je ve vlastnictví 

Olomouckého kraje, který toto zajišťoval a financoval. Při opravě byl odstraněn stávající 

povrch vozovky, vyměněny obruby a položen nový povrch vozovky včetně nového 

vodorovného dopravního značení. 

Dále byla rekonstruována křižovatka Tovární-Říční v části Vrahovice včetně odvedení 

dešťových vod. Byla vybudována nová parkovací stání, chodníky a došlo k zatravnění ploch. 

Stavbu realizovala společnost SWIETELSKY stavební, s.r.o. a náklady činily 2,3 mil. Kč.  

Rekonstruována byla ulice Tichá (mezi Domamyslicemi a výpadovkou na Kostelec). Akce 

probíhala od srpna do 18. 12. 2020 v hodnotě 42 mil korun. Silnice dostala nový asfalt, byly 

zpevněny krajnice, odvodněny příkopy a zřízeno nové dopravní značení. 

V Prostějově máme velmi dobrou síť cyklostezek (celkem 33,3 kilometrů). V plánu je dalších 

5,5 km a výhledově dalších 18,9 km. V ulici Josefa Lady byla vybudována smíšená dlážděná 

cyklostezka pro cyklisty a chodce s navazujícími chodníky a přechody pro chodce. Celkové 

náklady na stavbu činily 2,5 mil Kč a v rámci programu Olomouckého kraje se podařilo získat 

dotaci ve výši 591508 korun.  Stavbu realizovala firma INSTA CZ,s.r.o. Cyklostezka byla 

otevřena 11. listopadu 2020. Připravují se také další cyklostezky, například cyklostezka 

k azylovému domu na Určické ulici, na Průmyslovou ulici,  v ulici Pod Kosířem, cyklostezka 

Vrahovice-Vrbátky, cyklostezka propojující Olomouckou a Vrahovickou ulici (zde trasa od 

Olomoucké ulice po železniční přejezd v lokalitě u pivovarského rybníčka  je v podobě 

projektové dokumentace). Jsou připraveny projekty na cyklostezky v ulicích Okružní a 

Anenská. 

V roce 2020 probíhaly opravy chodníků v ulicích Kotěrova (k bytovým domům 2-4), 

Nerudova (západní strana), Pod Kosířem (východní strana od Daliborky po Hanačku), 

Daliborka (severní strana) a sídliště Svobody (za blokem 5) a kpt. Nálepky (od ulice 

Smetanovy po Jana Rokycany). Zároveň došlo k rozšíření chodníku na západní straně v ulici 

Martinákova po ulici Palečkovu. Hodnota oprav činila 3 mil. Kč a na základě smlouvy je 

prováděla společnost FCC. 

Plánované akce na rok 2021 

Z důvodů dané situace byla odložena již poněkolikáté rekonstrukce Vrahovické ulice. Její 

rekonstrukce proběhne kompletně ve dvou etapách během roku 2021. Rekonstrukce bude 

zahrnovat dešťovou kanalizaci, opravy komunikace včetně obrub, položení nového povrchu, 

opravy zastávek MDH, rekonstrukce přechodů a opravy obou mostů přes Hloučelu a Romži.  

Byla podepsána smlouva o dílo s vítěznou společností PORR. Práce měly být zahájeny od 1. 

února 2021. K úplné uzavírce dojde v polovině března. Souběžně se začne opravovat estakáda 

Haná.  
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Rekonstrukce nebezpečného sjezdu na Prostějov střed (v polovině estakády Haná). Dálnice 

D46 kolem Prostějova byla vystavěna v letech 1986–1987, což znamená, že již nevyhovuje 

svými parametry ani požadavky.  Stavba přinese zvýšení bezpečnosti silničního provozu na 

mimoúrovňové křižovatce Prostéjov-střed a to zřízením odbočovacích pruhů pro větve 

Vyškov-Prostějov 2 a Olomouc-Prostějov a připojovacího pruhu pro větev Prostějov-Vyškov. 

Rekonstrukce byla slavnostně zahájena 29. září 2020 poklepem na kámen v těsné blízkosti 

sjezdu na centrum města v Dolní ulici za účasti hejtmana Olomouckého kraje Ladislava 

Oklešťka, jeho náměstka Jiřího Zemánka, primátora města Prostějova Františka Jury a 

zástupců Ředitelství silnic a dálnic. Přípravné práce zahájilo ředitelství správy silnic a dálnic 

24. srpna 2020 celá akce bude trvat 29 měsíců. Hodnota díla je 196 mil. Kč. V říjnu 2020 byla 

zahájena rekonstrukce mostu na D 46 u bývalé Vitany. 

Doprava v Prostějově, charakteristika, výhledy 

Koncepce dopravy klade důraz na bezpečnou dopravu a průjezdný Prostějov. K tomu také 

přispívají vybudované okružní křižovatky. Velké výhody poskytuje jižní kvadrant 

vybudovaný na náklady města a severní obslužná komunikace, která ulehčí situaci 

v Plumlovské ulici. Právě proto bude kladen důraz na výstavbu rondelů.  V souvislosti 

s výstavbou severního obchvatu a současným vytížením rondelu by měl být rekonstruován 

rondel na křižovatce Olomoucká-Konečná. Urychleně a komplexně bude třeba řešit dopravní 

situaci průmyslové zóny. Neméně důležité bude řešení komunikace za Brněnskou ulicí 

v souvislosti s plánovanou výstavbou objektu budovy složek integrovaného záchranného 

systému. V plánu je také pokračovat v přípravách a doplnění projektů na rondely na 

křižovatkách vnitřního okruhu: Olomoucká-Vápenice, Blahoslavova-Plumlovská-Palackého. 

Došlo také k optimalizaci fungování semaforů na křižovatkách vnitřního okruhu, takže opět 

bude tzv. zelená vlna.  Připravují se radary na měření rychlosti. Město má vytipovány tři až 

čtyři lokality, kde budou stacionární radary umístěny. Dalším problémem je parkování, jednak 

pro obyvatele, podnikatele na stejném místě a návštěvníky v centru města. Byly za tímto 

účelem vypracovány dvě odborné studie a obě počítají s vybudováním parkovacího domu 

v centru města. 

V Prostějově máme dva autobusové terminály. První z nich je na autobusovém nádraží, od 

konce loňského roku funguje terminál na Floriánském náměstí. I v této oblasti se zvažuje o 

dalších digitalizovaných zastávkách autobusů v rámci projektu Smart City a tvorby nového 

strategického plánu rozvoje města. Další autobusový terminál by měl být výhledově v ulici 

Újezd. 

 

Regenerace sídlišť, opravy a budování dětských hřišť 

Prvořadou akcí je sídliště Bohumíra Šmerala. Akce byla zahájena v srpnu 2020 a dokončena 

by měla být v srpnu 2022. Půjde o opravy komunikací, zaústění kanalizačních vpustí do 

stávajícího kanalizačního systému a do nově navržených vsaků. Součástí bude rekonstrukce 
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veřejného osvětlení, výstavba nových chodníků, parkovacích stání, úprava zeleně a výsadba 

nových stromů a keřů. Stavbu bude realizovat společnost SKANSKA a celková cena stavby 

činí 47,7 mil. Kč. Na rok 2020 bylo na stavbu vyčleněno z prostředků města ve schváleném 

rozpočtu 15 mil. korun. Město požádá o dotaci v rámci Programu regenerace veřejného 

prostoru pro rok 2021 vyhlášené Státním fondem podpory investic. 

Byla upravena pískoviště a doplněny herní prvky v ulicích K. Svolinského 3 a 9, Anglická-

vnitroblok a Žeranovská 21. Nové dětské hřiště vyrostlo v areálu TJ Sokol Čechovice. Bylo 

dokončeno v listopadu a pořízeno z finančních prostředků určených pro osadní výbor 

Čechovice. Finanční hodnota díla činí 350 tisíc Kč. Zhotovitelem je firma Flora servis s.r.o. 

Na sídlišti Svornosti bylo hřiště rekonstruováno. Dostalo polyuretanový povrch doplněný 

zámkovou dlažbou, nový plot a další úpravy (branky, basketbalové koše). Realizaci prováděla 

firma MERAT, s.r.o. Nivnice, finanční náklady 3,7mil. korun.  

V biokoridoru Hloučela bylo loni vybudováno discgolfové hřiště určené pro veřejnost. 

Náklady na jeho pořízení činily 700 tisíc Kč a autorem studie je společnost HEPA group.s.r.o 

V roce 2020 proběhly úpravy okolí hřiště, včetně úprav zeleně a úprav letových drah. Tyto 

práce prováděla společnost FCC. Hráči budou mát k dispozici sto disků a provozovatelem 

hřiště je Sportcentrum DDM. Hřiště bylo otevřeno 1. června 2020.  

Byla vypracována studie, která bude řešit další využití Hloučely pro různé herní aktivity 

určené dětem a dospělých. Měla by zde vzniknout čtyři stanoviště určená pro umístění prvků 

pro aktivní pohyb všech generací a poznávacích prvků, například vertikální otáčecí dřevěné 

pexeso, dřevěný xylofon, zookoutek. 

 

Zařízení na záchyt dešťové vody 

Je součástí projektu Efektivní hospodaření se srážkovou vodou – Sportcentrum DDM 

Prostějov. Bude vybudováno v areálu Sportcentra. Město na něj získalo z Operačního 

programu životní prostředí dotaci 3 006 839 korun. Celkové náklady projektu činí 3 537 458 

korun. Vlastní zdroje města jsou tedy jen 15 %. V areálu haly vznikne akumulační nádrž 

určená pro zajištění efektivního hospodaření se srážkovou vodou. Srážková voda bude 

zachycena a odvedena pomocí nové dešťové kanalizace do prostoru navrhované akumulace a 

vsaků na okraji parčíku nacházejícího se v areálu sportovní haly.  

 

 

Rekonstrukce budov škol 

Na budovách škol byla provedena energeticky úsporná opatření, především zateplení stavební 

konstrukce, výměna oken, střešního pláště a byly instalovány rekuperační jednotky. 
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Nejvyšší finanční náklady činily tyto budovy škol:  

ZŠ a MŠ Čechovice 8  851 697 Kč 

MŠ Mozartova 4  518 325 

MŠ Partyzánská 2  926 657 

MŠ Mánesova  1  924 022 

 

Celková částka je tedy 15, 8 mil. korun. Na realizaci byla poskytnuta dotace z Operačního 

programu životní prostředí ve výši 4,3 mil. korun. Stavební akce realizovaly  R & G ZESTA 

spol.. s. r. o. a Prostějovská stavební společnost PROSTAS, s.r.o. 

 

 

Na ZŠ na Skálově náměstí byla opravena podlaha v tělocvičně (nová odpružená podlaha), MŠ 

Partyzánská ul. – rekonstrukce sociálního zařízení a nové rozvody vody a kanalizačních 

odpadů. Na ZŠ v ulici Dr. Horáka byla dokončena rekonstrukce bazénu, provedla se také 

hluková izolace podle požadavků hygieniků. Celkem bylo do dvanácti objektů škol (mezi 

nimi jsou i objekty středních škol v majetku města) investováno 25 mil. korun.  

Sportovní hřiště, budovy, areály 

Přístavba tělocvičny DDM Vápenice 

Celkové náklady na realizaci činí 33,8 mil. korun. Od Olomouckého kraje město dostalo 

dotaci 7 mil. korun. Stavba byla zahájena v květnu a dokončena by měla být v lednu 2021. 

Realizace stavby: stavební společnost NAVRÁTIL, s. r. o. a POZEMSTAV, a. s.  Prostějov. 

 

Přístavba šaten zimního stadionu  

Jedná se však o zázemí pro hokejovou mládež, krasobruslaře, stolní tenisty a vyznavače 

kondičních sportů.  V přízemí bude 14 šaten pro různé kategorie hokejistů. Součástí budovy 

bude multifunkční tělocvična, posilovna a prostory pro hokejové trenažéry.  Jedná se o velkou 

investici v hodnotě 90 mil. korun. Zhotovitelem je na základě výběrového řízení olomoucká 

firma E. PROXIMA s nabídnutou cenou 61 949 696 korun a zárukou 120 měsíců. Byla také 

schválena dotace MŠMT na výstavbu ve výši 40 mil. korun. 18. listopadu 2020 odsouhlasilo 

zastupitelstvo přijetí dotace z Olomouckého kraje ve výši 2 mil. Kč.  

 

Příprava běžeckého tunelu v areálu ZŠ Jana Železného 

Má vzniknout přímo v areálu školy v návaznosti na stávající školní a sportovní areál. Bude se 

jednat o krytý prostor se sociálním zařízením. Bude sloužit jako sportovní zázemí pro 

základní školu i veřejnost.  Vybraná firma Sportovní podlahy Zlín, s.r.o. zpracovala projekt 

pro společné stavební řízení. Projektová dokumentace bude činit 780 tisíc Kč. 

 

Výstavba nového hřiště u Sportcentra DDM pro fotbalovou mládež 

Stavba byla zahájena a má být dokončena v roce 2021. Vznikne zde nové travnaté hřiště 

s umělým povrchem v hodnotě 30 899 2983 Kč. Dotace z MŠMT má činit 21 419 Kč. Město 

Prostějov poskytne částku 3, 4 mil korun na projektovou dokumentaci. Zbývající částku 

79 785 korun dofinancuje 1. SK Prostějov. Areál bude sloužit nejen sportovnímu centru 



14 

 

mládeže 1. SK Prostějov, ale i pro mládežnické družiny, fotbalové kluby z Prostějova a  okolí 

či nedalekou ZŠ E. Valenty. 

 

Rekonstrukce budov sokoloven 

Opravy probíhaly v budově Sokol I Prostějov na Skálově náměstí. Jednalo se o opravy 

elektroinstalace, dřevěného obložení a opravu přilehlého sportovního areálu. Další akcí byla 

dostavba budovy a rekonstrukce šaten TJ Sokol Čechovice. Rada města odsouhlasila také 

bezúplatný převod pozemku města (pod budovou TJ) do vlastnictví organizace. 

 

Veřejné osvětlení – ulice Luční, Dr. Horáka, v ulici Luční bylo umístěno 15 nových stožárů a 

v ulici Dr. Horáka 3 nové stožáry.  Celkové náklady činily 1,3 mil. Kč, zhotovitelem byla 

firma INSTA CZ,s.r.o Olomouc 

 

Památková péče 

Město Prostějov přispívá z městských dotací na památkovou obnovu. V roce 2020 částkou 2 

mil. korun. Olomoucký kraj přispěl částkou 1 115 000 korun a Ministerstvo kultury 920 000 

korun. Finanční prostředky rozdělila Komise pro regeneraci památkové zóny podle dvou sad 

kritérií dotačního programu: a/podle odborné náročnosti prací b/ podle míry památkové a 

umělecké hodnoty objektu. Bylo podáno třináct žádostí. Uspělo deset.  

 

Jedná se o objekty: 

 

 fara při kostele Povýšení sv. Kříže, stavebně-historický průzkum    51 000 Kč 

 fara při kostele Povýšení sv. Kříže, obnova barokních oken a dveří 412 000 

 bašta, Knihařská 5, rekonstrukce krovu     332 000 

 klášter a kostel Milosrdných bratří, restaurování štukového oltáře    40 000 

 městský dům, Kravařova 2, rekonstrukce fasády    130 000 

 městský dům T. G. Masaryka 3 rekonstrukce fasády     65 000 

 nový židovský hřbitov, Brněnská, sanace náhrobků, obnova zdi  233 000 

 domov sester Lidická 57, repliky oken a dveří    240 000 

 kostel sv. Bartoloměje, Vrahovice, obnova krytiny    265 000 

 vila Josefa Kováříka, Vojáčkovo nám. 5, repase oken   232 000 

K porušení památkového zákona došlo u majitele domu č. 3 na náměstí T. G. Masaryka 

(osazení nevhodných dveří ze strany do Kostelní ulice a parter prodejny), dotace proto musí 

být vrácena a proběhne správní řízení. 

Rada města Prostějova (3. 11. 2020) a zastupitelstvo města schválily (18. 11. 2020) Program 

regenerace městské památkové zóny Prostějov pro období let 2021–2025. Jeho obsahem je 

například hodnocení a výčet akcí v letech 2011–2020, finanční účast města na obnově 

památkových objektů a hlavní cíle na další období a přehled stěžejních akcí obnovy na 

příštích pět let včetně odhadu investic. Hlavním cílem regenerace je nejen projevovat 

všestrannou péči o kulturní dědictví a usilovat o oživení kulturních památek, ale také 

podporovat jejich vhodné využití a uchovávat cennou urbanistickou a architektonickou 
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strukturu zóny. Město finančně a metodicky  podporuje vlastníky nemovitostí, podporuje 

zpracování průzkumů objektů, vyvíjí tlak na odstranění nevhodných prvků, zpracovává 

metodické materiály apod.  

Zároveň byl vyhlášen dotační program Péče o historické dědictví města Prostějova v roce 

2020. Všichni vlastníci památek a nemovitostí vyznačující se kulturní a historickou 

hodnotou na území města, kteří chtějí svůj majetek rekonstruovat v souladu s pokyny státní 

památkové péče, mohou v rámci programu získat finanční příspěvek města. Celkem bude 

k dispozici 2 miliony korun. Termín podání žádosti je do 31. ledna 2021. 

 

Další opravená vitráž v Národním domě 

Největší investiční „památkovou“ akcí posledních let byla bezpochyby rekonstrukce 

Národního domu dokončená v roce 2019. Tato národní kulturní památka také získává 

postupně původní podobu i v interiérech. Po loni obnovené vitráži v zadní části sálu nad 

balkonem byla obnovena vitráž ve vstupním vestibulu Národního domu. Jedná se o repliku 

původní vitráže ve stropním světlíku z roku 1907. Světlík byl v rámci necitlivé přestavby za 

protektorátu úplně zazděn a později osazen mléčným sklem. Vitráž byla odvezena a zničena. 

Návrh repliky vitráže vypracovali zaměstnanci odboru rozvoje a investic magistrátu ve 

spolupráci s odborníky a kunsthistoriky a s oddělením památkové péče Krajského úřadu 

Olomouckého kraje na základě dobových fotografií, archivních dokumentů a podobných 

realizací Výrobu a instalaci vitráže zajistil Tomáš Mitvalský z Brna na podzim roku 2020. 

Hodnota díla je 230 tisíc korun. Osazena byla 2. prosince 2020. 

   

 

Výhledy a plány do budoucna na další stavební investice 

 

Ekocentrum regionálního sdružení ČSOP IRIS – novostavba budovy, Husovo náměstí 67 

Tato budova je v povědomí veřejnosti známá jako bývalá „kovárna“ a ochránci přírody v ní 

sídlili a provozovali svoje aktivity už téměř třicet let. Technický stav objektu však byl velmi 

špatný. Město proto organizaci nechá postavit novou budovu za finanční spoluúčasti 

Olomouckého kraje (dotace ve výši 5 mil. korun). Předpokládaná hodnota zakázky je 9,5 mil. 

Kč. Výběrové řízení na zhotovení díla vyhrála firma Pozemstav.  Akce byla zahájena 30. 

listopadu 2020 demolicemi starého objektu. Termín dokončení je 15. června 2021.  Nová 

budova bude dvoupodlažní, nepodsklepená bez půdorysných změn s  vjezdem z veřejné 

komunikace. Její součástí bude zelená střecha, zelená fasáda a použití vsakování a jímání 

dešťových vod. Pracovníci IRIS získali po dobu stavby zázemí v budově školy na Husově 

náměstí. 

 

Městský hřbitov v Prostějově, Brněnská ulice 

1. července 2019 v podvečer bouřka se silným nárazovým větrem způsobila vyvrácení dvou 

mohutných buků z bukové aleje na městském hřbitově. Bylo poškozeno 41 hrobů a hrobek. 

Na základě toho město zabezpečilo odbornou arboristickou firmu, která zhodnotila zdravotní 

stav buků včetně návrhu dalšího postupu. Po provedení tahových zkoušek a posouzení 

zdravotního stavu zbývajících buků bylo doporučeno dřeviny pokácet. V průběhu ledna a 
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února 2020 bylo pokáceno 23 mohutných buků. Počítalo se s obnovením aleje. V létě 2020 

byl opraven chodník položením asfaltu a v listopadu 2020 bylo vysazeno patnáct kusů javorů. 

Město z důvodů poptávky po urnových hrobech nechalo vypracovat návrh na rozšíření 

hřbitova a rada města studii schválila. Nová plocha integrovaných kolumbárií se má 

vybudovat na nevyužívané travnaté ploše za obřadní síní. Nově je počítáno 38 sekcí 

kolumbárií (tj. 342 schránek) a 9 sekcí urnových hrobů (tj. 153 kusů). Studie řeší také 

provedení komunikačních ploch, zeleně, mobiliářem osvětlení. Hlavní vstup bude umístěn do 

stávající hřbitovní zdi. Zpracovatelem studie je CAD PROJEKT PLUS,s.r.o. Prostějov. 

Souhlasné stanovisko vyjádřili také památkáři NPÚ. 

 

Rada města schválila projektový záměr města pro ITI Olomoucké aglomerace „Prostějovské 

hřbitovy“. Jeho obsahem jsou rekonstrukce a opravy městské hřbitova. Jednalo by se o 

pokračování výstavby urnových hrobů ve IV. etapě, obnovu a doplnění informačního systému 

a mobiliáře, přestavbu veřejného prostoru před hřbitovem, především úprava dopravního 

řešení, rekonstrukci obřadní síně (tato funguje v původním stavu od jejího otevření v roce 

1976), rekonstrukce historické brány, okolního zdiva včetně domu správce a zvoničky, 

výstavbu parkovací plochy. Do budoucna by město chtělo vykoupit pozemky sousedící se 

hřbitovem, aby mohla vzniknout nová hrobová místa. 

 

Výstavba budovy hasičského záchranného sboru a záchranné služby 

Současné prostory pro tyto složky ve Wolkerově ulici jsou nevyhovující. Byly proto 

vytipovány vhodné pozemky v majetku města za Brněnskou ulicí ( p. č. 6506/1– orná půda o 

výměře 34,578 m2, k. ú. Prostějov, Brněnská ulice) pro výstavbu nového areálu. Na výstavbu 

by měly být využity prostředky z Integrovaného operačního programu v programovém období 

2021–2027. Odhadnuté náklady na zhotovení projektové dokumentace činí 4 mil. korun. 

Zastupitelstvo města schválilo finanční dar ve výši 2 mil. korun. Ten bude určen na 

financování projektové dokumentace.  

18. listopadu 2020 schválilo Zastupitelstvo jednomyslně Memorandum o spolupráci mezi 

Statutárním městem Prostějov a HZS Olomouckého kraje při zajišťování výstavby areálu 

HZS a ZS. Město Prostějov bude na projektu spolupracovat. Zároveň bude třeba řešit i 

napojení areálu na dálnici. 3. září 2020 si místa, kde vyroste budoucí areál složek IZS, 

prohlédli při návštěvě Prostějova premiér ČR Andrej Babiš a ministryně financí Alena 

Schillerová. 

 

Územní studie jižní části centra Prostějova a rekonstrukce budovy KaS Centra 

V roce 2009 zvítězil ve výběrovém řízení projekt nákupního centra s byty, garážemi a 

společenským sálem společnosti Manthelan. Společnost potom tlačila na město, aby nemusela 

budovat náhradní kulturní sál. Tehdejší vedení města ustoupilo a hledaly se pro něj náhradní 

prostory. Veřejnost a opozice toto kritizovala. Nakonec však společnost ztratila podporu  

nového vedení radnice a následovala řada žalob, které konstatovaly, že smlouvy jsou 

neplatné, protože společnost porušila původní podmínky výběrového řízení.  

14. července 2020 udělal konečnou tečkou za devítiletou kauzou sporů Nejvyšší soud ČR 

svým rozhodnutím o neplatnosti smlouvy na prodej 1550 metrů centra města včetně KASC, 
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parkoviště a tržnice společnosti Manthelan. Zamítl dovolání společnosti Manthelan proti 

pravomocnému rozsudku Krajského soudu v Brně. Společnost Manthelan podala žalobu na 

město s požadavkem odškodnění za zmařenou investici (320 mil. korun a 3 mil. za pronajaté 

pozemky). V soudních jednáních město zastupovala olomoucká advokátní kancelář Ritter & 

Šťastný. 

Město nechalo v roce 2019 vypsat architektonickou soutěž na řešení jižní části centra  

budovy. Vítězný návrh vycházející z volného seskupení architektů Gogolák a Grasse byl 

prezentován na setkání s veřejností konané pod názvem „Budoucnost kulturního a 

společenského centra a jižní části centra“ 3. června 2020 právě v prostorách „KASCA“.  

Vedení města v čele s primátorem Františkem Jurou, jeho náměstkem pro investiční činnost 

Jiřím Rozehnalem a vedoucím odboru rozvoje a investic magistrátu Petrem Brücknerem a 

Václavem Lužným seznámili přítomné s obsahem návrhu. Uvedený návrh podrobně řeší 

uspořádání prostoru mezi náměstími T. G. Masaryka a ulicemi Wolkerovou, Koželuhovou a 

Sušilovou. Zároveň zohledňuje fakt, že se celé toto území nachází v  památkové městské zóně 

a jeho součástí je navíc kostel Povýšení sv. Kříže se zahradou. V projektu se počítá také 

s výstavbou parkovacího domu na místě současné volné plochy mezi Wolkerovou a 

Komenského ulicí, navrženo je zrušení stávající tržnice a její přemístění na severní fasádu 

budovy společenského domu. Na místě dnešní tržnice se uvolní prostor pro výstavbu 

bytového domu. V návrhu se počítá s prvky zeleně a novými malými náměstíčky, dále 

s demolicí vchodového oblouku s terasou. Pracovníci magistrátu informovali občany o historii 

objektu a nutných rekonstrukčních zásazích (rekonstrukce střechy, obvodového pláště, 

výměna okenních otvorů, možnost využití dešťových vod, rozšíření gastroprovozu, úpravy 

dispozice 1. podlaží). V následné diskusi zazněla řada podnětných připomínek občanů 

(například fasáda budovy, zvětšení šaten pro účinkující, přemístění toalet do 1. podlaží, 

zmodernizování pódia, doplnění terasy zelení, umístění více salonků podél sálu pro zvětšení 

kapacity, kvalitnější vzduchotechnika a akustika, využití sklepních prostor pro malé divadelní 

scény. Objekt by měl být multifunkčním kulturním zařízením, které by žilo celoročně nikoliv 

jen pro pořádání plesů. 

Této akce se bohužel zúčastnila jen hrstka občanů. Důvodem byla zřejmě ještě přetrvávající 

obava z pandemie covidu-19 (akce se měla původně konat 11. března, z důvodů epidemie 

byla přeložena). Všechny náměty a podněty budou podkladem pro přípravu projektové 

dokumentace objektu.  

Rada města se zabývala problematikou rekonstrukce objektu, Doporučeny byly odborníky tři 

varianty oprav: 

- 1. varianta - minimalistická (nejnutnější opravy) 

- 2. varianta, která řeší současný stav a navrhuje podstatné opravy 

- 3. varianta – generální rekonstrukce 

Rada města na svém jednání 3. listopadu 2020 navrhla realizovat 2. variantu v hrubé ceně 200 

mil. korun. Podle ní by objekt prošel rekonstrukcí střešního pláště, dostal by nová sociální 

zařízení, vzduchotechniku, vytápění, klimatizaci, ozvučení, obnoveny by byly podlahy, šatny 

včetně zabezpečovacího požárního systému. Uvedenou variantu bude schvalovat 

zastupitelstvo města. Potom bude vypracována projektová dokumentace a proběhne výběrové 

řízení na dodavatele. Stavební práce by měly být zahájeny na podzim 2021 nebo na jaře 2022. 
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Budova místního nádraží – jeho zachování a příprava rekonstrukce 

V roce 2020 proběhlo několik schůzek s vedením Správy železnic, generálním ředitelstvím i 

olomouckým vedením. Do záležitosti se také zapojili olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk, 

ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček a senátorka Jitka Chalánková. Vlastní 

iniciativu vyvinul také zastupitel a bývalý ředitel ČD Petr Kousal.  Město navrhlo bezúplatný 

převod nemovitosti do majetku města, což nebylo legislativně možné. Proto nabídli 

maximální součinnost Správě železnic, tedy, že budovu dokáže maximálně využít pro potřeby 

České pošty, Policie ČR a magistrátu. 

 

 Na základě dohody Správa železnic budovu na své náklady rekonstruuje v celém rozsahu. 

Tomu bude předcházet stavebně-technický posudek, záměr projektu, projektová 

dokumentace, žádost o stavební povolení a soutěž na zhotovitele.  

V červnu byla zveřejněna v tisku fotografie vizualizace nové budovy, což byla jedna z variant 

řešení – tedy zbourání staré budovy a výstavba nového objektu. Další informace se objevila 

v prosinci na sociální síti facebook , kde podnikatel Richard Benýšek uveřejnil informaci o 

zbourání budovy. On sám totiž podal nabídku o odkoupení budovy a zároveň uvedl, že je jako 

majitel připraven nemovitost zbourat.  Od všech těchto dohadů a zpráv se distancovalo vedení 

města na svých jednáních a zároveň také podrobně informovala zastupitele o jednáních a 

korespondenci se SŽ (jednání zastupitelstva 16. června, 8. září 2020)  

8. prosince 2020 prosadilo hnutí Na rovinu do programu jednání na zastupitelstvu města 

Prostějova informaci o písemných závěrech jednání ohledně zachování a rekonstrukce 

budovy. Vedení města odmítlo nedostatečnou informovanost zastupitelů. Vysvětlilo danou 

situaci a konstatovalo, že v roce 2020 dostali návrh varianty oprav celé budovy a v září 2020 

se na generálním ředitelství SŽ setkali s vedením drah, kde se dozvěděli i termíny realizace 

oprav budovy – a to nejdříve v roce 2022 nebo 2023. Byli také ujištěni, že majitel budovy má 

zájem nemovitost opravit. Na jednání zastupitelstva města 8. 12. 2020 bylo v usnesení přijato, 

že vedení města bude zastupitele pravidelně informovat o všech jednáních a písemné 

korespondenci se Správou železnic. 

 

Regenerace sídliště Mozartova – byla zpracována projektová dokumentace (Alfaprojekt a.s. 

Olomouc) pro společné stavební povolení. 

 

Úprava prostoru bývalého židovského hřbitova  

14. listopadu 2019 byla podepsána dohoda o úpravách starého židovského hřbitova, kulturní 

památky, mezi zástupci města Prostějova, Federací židovských obcí, nadací Kolel Damesek 

Eliezer a spolkem Hanácký Jeruzalém. Zástupcům města byl představen architektonický 

návrh úprav starého židovského hřbitova a blízkého okolí vypracovaný architektem 

Richardem Sidejem.  

Strany se shodly na tom, že investorem by mělo být město Prostějov jako vlastník pozemků. 

To na základě návrhu nechá zpracovat prováděcí projekt včetně položkového rozpočtu. 

Nadace by financovala práce, které by souvisely s plochou starého židovského hřbitova. 
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Proti návrhu úprav vystoupili představitelé petičního výboru „Za zachování stávající podoby 

parku“. 26. listopadu 2019 proběhla jednání jejich zástupců s vedením města. Na základě 

návrhu hnutí Na rovinu! byla zřízena pracovní skupina, která se bude zabývat kompletním 

řešením. Uvedená problematika byla prodiskutována napříč politickým spektrem a 

Zastupitelstvo města Prostějova schválilo na svém zasedání 4. února 2020 složení 

jednadvacetičlenné komise. Předsedou byl zvolen primátor města Prostějova, jejími členy 

jsou zástupci vedení města, politických klubů, židovských organizací, školy, petičního výboru 

a dotčených odborů magistrátu.  

Pracovní komise se sešla v roce 2020 dvakrát. První jednání proběhlo 4. března 2020. Druhá 

schůzka užší pracovní skupiny se konala v září a zástupci města na ní představili návrh 

přesunu odstavné plochy mimo plochu památky. Návrh počítá s průchodem přes hřbitov, 

nikoliv pouze se druhým vchodem, což není z hlediska nadace Kolel Damesek Eliezer 

přijatelné. Nadace nemá problém se zřízením druhého vchodu přes hřbitov, ale tento nemá 

sloužit jako „průchoďák“ do školy či jinde. 

 

Přesunutí stavebních investic na rok 2021 

Kvůli výdajům z městské pokladny během jarního nouzového stavu vyhlášeného vládou kvůli 

nákaze covid-19 byly omezeny stavební investice plánované v roce 2020. Tímto se zabývala 

rada 25. 7. 2020 a na zastupitelstvu města konaném 8. 9. 2020 byl schválen odložený seznam 

investic v hodnotě 25,22 mil. korun.  

 

Na rok 2021 byly přesunuty tyto investice: 

– rekonstrukce kuchyně Národního domu  

– regenerace sídliště Moravská  

– rekonstrukce ulice Vrahovická – doplnění parkoviště 

– oprava hasičské zbrojnice v Domamyslicích  

– kino METRO – rekonstrukce sociálního zařízení 

 

 

 

6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PÉČE O ZELEŇ 

 

V roce 2020 pokračovala jarní výsadba okrasné zeleně v centru města a zatravnění nových 

ploch, výsadba letniček a údržba záhonů. Letničky opět zpestřily centrum města v nádobách 

zavěšených na sloupech a v květinových pyramidách. Byla dokončena výměna keřů za 

trvalkové záhony v v Rejskově ulici a zatravněna nově vzniklá plocha po výsadbě stromů 

podle cyklostezky na Bedihošť. Celkové náklady včetně údržby činily 973 700 Kč. Upravena 

byla také zeleň včetně zatravnění ploch u vchodu do školy na Husově náměstí. 

 

Květnaté louky 

Byla rozšířena plocha květnatých luk. Další květnaté louky tak máme v ulicích Josefa Lady, 

Janáčkova, Dolní, Vrahovická, a lesoparku Hloučela. Na jaře 2020 byly vysety další menší 

plochy (sídliště Svobody, křižovatka Svatoplukova-Olomoucká). Na podzim 2020 přibyly dvě 



20 

 

nové louky: Dolní mezi domy 26 a 28 a na kruhovém objezdu Určická-Okružní. V říjnu zde 

byly zasazeny ladoňky a drobné botanické tulipány. Náklady na výsadbu a úpravy činily: 

Dolní ulice 38 841 Kč, rondelu Okružní-Určická 16 087 Kč. 

Město Prostějov dlouhodobě spolupracuje s odborníky na oblast květnatých luk a druhově 

bohatých trávníků. Díky tomu proběhl na podzim loňského roku experiment s využitím 

regionálních osiv z louky nad Ohrozimí a tak tyto místní rostliny zpestřily letos trávníky 

v lokalitě Močidýlek a na ulicích Kralická a Dolní. Uvedené louky kromě zpestření městské 

krajiny a estetické funkce mají vliv na životní prostředí města. Ve vyšší trávě se zachycuje  

 

prach a nečistoty, umí lépe hospodařit s vláhou a zvyšují biodiverzitu. Zároveň samozřejmě 

snižují náklady na údržbu, protože se sečou jen dvakrát ročně. 

 

Lesopark Hloučela 

O její údržbu se na základě dohody stará společnost FCC Prostějov. V roce 2020 probíhalo 

kácení starých suchých stromů. Dále v místech vybudovaného discgolfového hřiště musely 

být některé vzrostlé stromy speciálně ošetřeny bezpečnostním řezem, redukcí koruny apod. 

V západní části lesoparku podél cyklostezky po ulici Tichá probíhala údržba mohutných 

topolů. Roční náklady na údržbu zeleně se pohybují kolem 600 tisíc korun.  

V roce 2019 zadalo město odborné firmě zpracování inventarizace zeleně v biokoridoru 

Hloučela a zpracování návrhu na hospodaření v této části města na dalších deset let. Projekt 

bude mapovat současný stav stromů podél toku říčky (jejich věk, skladbu, strukturu, další 

zásahy a úpravy, skladbu a zhodnocení podrostu a bylinného patra). Cílem je skutečnost, aby 

park zůstal stále zeleným a atraktivním místem pro občany a návštěvníky. Hloučela nemůže 

zestárnout, proto se bude průběžně omlazovat. Bude podporována výsadba různorodých 

porostů jako zdroje potravy pro živočichy. Tento projekt byl dokončen v závěru roku 2020. 

 

Nový park v Okružní ulici 

Vznikl jako součást tzv. zeleného prstence a má rozlohu 1,4 ha. Jeho výstavba začala v srpnu 

2019. Během roku 2020 byly provedeny terénní modelace, vybudována retenční nádrž pro 

zachytávání dešťové vody z budoucí plánované výstavby (tato bude fungovat jako vodní 

prvek). Byly zpevněny plochy s lavičkami, kmeny na sezení, odpadkovými koši a kamennými 

záhony. Zároveň zde bylo vysazeno několik keřů a 100 kusů nových stromů různých druhů. 

Stavba realizovaná firmou STRABAG, a.s. Praha byla dokončena 30. června 2020. Celkové 

náklady činily 17,9 mil. Kč. Dotace poskytnutá z operačního programu Životní prostředí byla 

ve výši 2,4 mil. Kč. 

21. října 2020 rada města rozhodla o vyhlášení ankety, ze které vzešlo pojmenování parku. 

Občané měli možnost hlasovat od 29. října do 31. prosince 2020 elektronicky na webových 

stránkách radnice nebo telefonicky. Navrženy byly osobnosti spjaté s Prostějovem, po kterých 

dosud není pojmenován žádný objekt města: 

Havránkovy sady    František Havránek – městský zahradník, spoluzakladatel Okrašlovacího 

                                 spolku, budovatel městských sadů, správce městského hřbitova 

 

Winterovy sady       Bruno Winter – továrník ( sladovna, výroba knoflíků), mecenáš města,  
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                                 čestný občan Prostějova in memoriam ( 2018) 

 

Brecherovy sady     Gideon Brecher – lékař, učenec, lidumil a spisovatel 

Ševčíkovy sady      Václav Ševčík – nestor prostějovských fotografů, vynikl především jako 

                                 portrétista, fotil ale také významné památky a stavby 

 

Součkovy sady       Vladimír Souček – stavitel, projektant inženýrských staveb, amatérský 

                                geolog, ochránce přírody a spolupracovník muzea 

 

Mládkovy sady       Jan Mládek – zahradník, zastupitel města za živnostenskou stranu, starosta 

                                prostějovské župy sokolské, umučen v Osvětimi  

 

 

Občané mohli také v anketě navrhnout vlastní název. Na základě hlasování lidé rozhodli o 

pojmenování nového parku Mládkovy sady (196 hlasů). Na dalších předních místech se 

umístily: Ševčíkovy sady (129 hlasů), Havránkovy sady (89 hlasů). Celkem se ankety 

zúčastnilo 564 občanů. Název parku Mládkovy sady schválilo zastupitelstvo města na svém 

zasedání 23. února 2021. 

 

Rozšíření zeleně v Říční ulici  

Byla výrazně rozšířena plocha krajinné zeleně v lokalitě Močidýlek v okolí Hloučely. Akce 

proběhla v rámci Operačního programu životního prostředí na léta 2014–2022 (dotace činila 

371 504 korun). Na ploše 1,7 ha bylo vysazeno 31 listnatých stromů a 1200 keřů. Zároveň byl 

vyset trávník, doplněna cestní síť a pořízen mobiliář. 

Výzva Nadace partnerství „Sázíme stromy“ 

Výsadba proběhla na podzim na pozemcích podél polní cesty v Žešově za ČOV (70 stromů, 

150 keřů),  v Žešově okolo rybníka ( 21 stromů), za krasickým hřbitovem (20 stromů) a podél 

cyklostezky z Prostějova do Bedihoště (64 stromů). Celkové náklady:  790 855 Kč 

 

Akce „Ukliďme Česko“ 

Tradiční akce jarní úklid v biokoridoru Hloučela proběhl kvůli epidemické situaci 

v omezeném počtu. Zúčastnily se ho jen skupinky osob. 

Podzimní akce se konala v sobotu 19. září 2020. Pořádaly ji Ekocentrum IRIS a Okrašlovací 

spolek města Prostějova. Zúčastnilo se ho hodně občanů z řad zástupců města, členů 

uvedených spolků, dobrovolníků, dále žáci a učitelé ze ZŠ E. Valenty a skauti ze střediska 

Járy Kaštila Na úklidu Hloučely tak pracovaly za pěkného počasí tři skupiny. Naplnily 

celkem 20 pytlů kontejneru. Zároveň byly odstraněny větve a napadané kmeny stromů. 

„Duší“ celé akce byla náměstkyně primátora a předsedkyně Okrašlovacího spolku Milada 

Sokolová.  Po úklidu došlo k vypuštění uzdravených poštolek. 

 

Den stromů 

Proběhl v sobotu 10. října 2020 v Kolářových sadech v rámci celosvětové akce a pořádalo jej 

prostějovské Ekocentrum IRIS. Připravena byla přírodovědná stezka zaměřená na stromy a 

keře rostoucí v parku, ve městě a v okolí. Byla doplněna výstavou význam stromů a alejí 
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v přírodě. Vzhledem k aktuální epidemické situaci akce samozřejmě proběhla s dodržováním 

rozestupů apod. 

 

Botanická zahrada má nové zázemí 

V hodnotě 1 mil. korun zde byly vybudovány kancelářské a sanitární kontejnery. Obě buňky 

jsou estetičtější a více zapadají do areálu zahrady a zároveň přinesou i vyšší komfort pro 

zaměstnance zahrady. 

 

Různé 

 ekocentrum IRIS pořádalo sbírku pro malé zachráněné ježky, občané mohli nosit 

příspěvky do areálu bývalé školy ZŠ na Husově náměstí do Vánoc, letos se podařilo 

zachránit skoro 100 ježků 

 na střeše budovy magistrátu ve Školní ulici byly nainstalovány budky, ve kterých se 

zahnízdili rorýsi 

 na zastávkách MDH byly doplněny siluety dravců 

 zastupitel města Prostějova a předseda Spolku za staré Vrahovice Tomáš Peka byl 

nominován na Cenu Josefa Vavrouška za svoji práci v oblasti péče o zeleň a 

arboretum v části Vrahovice. Cenu sice nezískal, ale jeho práce v této oblasti je 

skutečně vidět a zaslouží si uznání občanů i zaznamenání v kronice města 

  máme zde však i negativa, jsou jimi černé skládky ve městě,  u popelnic, 

v biokoridoru Hloučela a také poničení „Stromu republiky“– lípy ve Smetanových 

sadech. Během roku 2020 k němu došlo neznámým vandalem dvakrát, v únoru a 

dubnu. 

 Den země neproběhl , sdružení IRIS připravilo náhradní termín z dubna na sobotu 17. 

října na náměstí T. G. Masaryka, připraveny měly být také různé stánky a aktivity, 

z důvodů epidemiologické situace byla akce zrušena 

 

Dotace do oblasti životního prostředí schválené radou města: 

ČSOP IRIS ve výši 85 tisíc Kč určeno na úhradu zajištění péče o zraněné volně žijící 

živočichy – služby záchranné stanice a provoz sběrného dvora 

Povodí Moravy,s.p. ve výši 50 tisíc Kč, částečná úhrada nákladů na provoz srážecích stanic na 

přítocích do přehrady Plumlov 

 

Likvidace plevele – petice občanů proti používání glyfosátů při údržbě veřejných 

prostranství 

V prosinci 2019 vznikla petice proti používání glyfosátů při údržbě veřejných prostranství. 

Podepsalo ji přes osm set občanů města.  Obsahem petice se zabývalo dvakrát jednání 

Zastupitelstva města Prostějova a Rada města. Rada města Prostějova rozhodla pozastavit 

používání glyfosátů do doby prověření všech alternativních způsobů likvidace plevele a toto 

bylo také schváleno na jednání Zastupitelstva města Prostějova 28. dubna 2020. 

Společnost FCC jako správce zeleně provedla testování alternativních metod likvidace 

plevele. Z testovacích metod likvidace plevele mechanickou cestou vychází jako nejúčinnější 
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a nejpoužívanější metoda likvidace plevele horkou vodou nebo horkou párou. Společnost 

měla k dispozici jedno vozidlo se speciální nástavbou ECLIP M 1000. V roce 2020 si ještě 

zapůjčila další stroj ze Znojma. Oba tyto speciální stroje ničily plevel až osm hodin denně. 

Nevýhodou této technologie je její vysoká časová náročnost a z toho plynoucí náročnost 

finanční. K likvidaci takto dochází pouze u nadzemní části rostliny, a proto je nutné tuto 

metodu v průběhu vegetativní sezóny několikrát opakovat. Navíc likvidace horkou vodou se 

dá použít pouze v místech, kde to cestní síť dovoluje. Dalším testem byla ověřována účinnost  

vybraných alternativních chemických postřiků. Bylo otestováno užití 8% kyseliny octové a 

přípravek Beloukha Garden s účinnou látkou kyselinou pelargenovou. V případě Beloukha 

garden se viditelný účinek dostavil čtvrtý den po aplikaci. Nebyl však plošný a u vzrostlého 

plevele byl naprosto minimální. Likvidoval pouze nadzemní část rostliny. V případě 8% 

roztoku kyseliny octové byl jedenáctý den po aplikaci výsledek na trávě srovnatelný 

s postřikem Roundup Biaktiv. Účinek na vzrostlé plevele byl minimální. Opět likvidoval jen 

nadzemní část rostliny. Nevýhodou obou přípravků je, že jejich účinnost není dostatečná, 

traviny likviduje jen zčásti a na plevele jsou neúčinné. Jejich použití by znamenalo 

neefektivní a neekonomické řešení, které by v konečném důsledku vedlo k nutnosti použití 

vyššího objemu chemických prostředků v krajině.  

Aktuálně jsou tedy chemické prostředky s obsahem glyfosátů jediným účinným chemickým 

prostředkem. Z konzultace s pracovníky z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu 

zemědělského z oddělení rostlinolékařské inspekce vyplývá, že glyfosát je v praxi z pohledu 

ostatních používaných chemických látek jednou z nejméně nebezpečných. Přípravek Roundup 

Biaktiv není nebezpečný pro lidi ani zvířata. Účinná látka glyfosát narušuje biosyntetickou 

enzymatickou dráhu v rostlinách, čímž nedojde k tvorbě bílkovin v rostlině a ta hyne. 

Živočichové tuto dráhu nemají. V kontaktu se zemí se rozkládá na relativně neškodné 

metabolity. Ošetřené plochy není povinností označovat, nejedná se o toxickou látku. Pro 

chemickou likvidaci plevele tedy neexistuje žádná adekvátní alternativa, jak v účinnosti, tak 

v míře rizikovosti. 

Město Prostějov se společností FCC Prostějov bude postupně rozšiřovat plochy ošetřované 

alternativním způsobem (horkou vodou a párou). Nově budou mezi takto ošetřené plochy 

zařazeny cestní sítě v sadech a parcích, autobusové zastávky, chodníky kolem mateřských a 

základních škol, okolí dětských hřišť a psích louček. Aktuálně se připravuje mapa s přesným 

výčtem ulic a lokalit, kde bude alternativní způsob likvidace plevele používán. 

 

Vyjádření autorů petice: 

Postřiky probíhají bez informování veřejnosti předem a bez ohledu na stav počasí (vítr, déšť). 

Poukazují na skutečnost, že uvedená látka způsobuje těžkou újmu na zdraví psů (otravy) a má 

zhoubné ekocidní účinky. Organizace pro výzkum rakoviny při WHO ji považuje za 

karcinogenní. Další vědecké výzkumy uvádějí vyšší pravděpodobnost rakoviny lymfatických 

uzlin. Používání glyfosátů je v Evropské unii povoleno do konce roku 2022.  
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Odpady, péče o čistotu a úklid města 

Velká pozornost byla věnována čistotě a úklidu města. Komunální služby zajišťované FCC 

fungovaly velmi dobře. Dokladem tohoto byl pořádek ve městě, čistota ulic a náměstí. Stejně 

tak byl pravidelně zajišťován odvoz odpadů.  

1. července 2020 bylo uvedeno do provozu devět stanovišť na tříděný odpad osazených 

polopodzemními kontejnery (ulice Cyrila Boudy, Otakara Jaroše, Francouzská, sídliště 

Svobody mezi blokem 18 a MŠ, Dr. Horáka, Čechovická, Čs. armádního sboru, Husovo 

náměstí u polikliniky a u hřiště školy). Na rozdíl od kontejnerů pozemních mají velký obsah, 

takže nedochází k ucpání a odpad se do nich lépe ukládá. Celkové náklady na pořízení činily  

4 772 398 Kč. Byla na ně poskytnuta dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši 

3 790 671 Kč. 

 

Celkové náklady města za sběr a svoz komunálního odpadu se zvyšují. Sazba místního 

poplatku občany činí 600 Kč ročně a platí se k 30. červnu. V roce 2020 činily příjmy 

z poplatku celkem 24 mil. korun, náklady města na odpady byly vynaloženy ve výši 47 mil. 

korun. Bylo rozhodnuto, že v roce 2021 bude výše poplatku zachována, ale rostoucí náklady a 

změny zákonů o odpadech a městských poplatcích by jej mohly ovlivnit v následujících 

letech. Podle výpočtu by měl potom činit až 819 korun. 

 

Negativem byly černé skládky u kontejnerů na komunální odpad. Jednalo se o krabice, plasty, 

ale také i starou elektroniku či nábytek. Jedná se o přestupek na základě zákona o dopadu a 

fyzické osobě hrozí pokuta do 30 000 Kč a právnické osobě do 100 000 Kč. Přestupky jsou 

řešeny ve správním řízení. Navíc řada míst je opatřena kamerovým systémem a mobilními 

kamerami a díky těmto záznamům se podařilo zjistit osoby podezřelé z uvedených přestupků. 

Navíc k uložení jiného odpadu například nábytku, elektroniky slouží dva sběrné dvory na 

katastru města. Dvakrát ročně je také zajišťován odvoz odpadů a nebezpečných odpadů 

prostřednictvím velkých kontejnerů. V souvislosti s danou situací proběhl jarní úklid města 

v odsunutých termínech, stejně jako sběry velkoobjemového odpadů. 

24. srpna 2020 byl zřízen a zprovozněn komunitní kompostér bioodpadu  u bytového domu 

v ulici A. Slavíčka. Bude určen ke kompostování bioodpadu produkovaného sedmi 

domácnostmi rodin žijícími v bytových domech v ulici Antonína Slavíčka. Myšlenku 

podpořila rada města Prostějova. Ta také schválila pronájem pozemku o výměře jednoho m 2 

a další podmínky provozu. Bezpochyby se jedná o velmi dobrý příklad hodný k následování. 

 

Plán zimní údržby komunikací byl schválen Radou města 21. října 2020 a zpracovala jej FCC 

pro období od 1. listopadu 2020 do 31. března 2021. Obsahuje 24 stran. Město Prostějov se 

stará celkem o 98 kilometrů komunikací a 163 kilometrů chodníků a stezek. V prvním pořadí 

jsou úseky městských komunikací, na kterých je vedena MDH včetně hlavních tahů na 

komunikacích v majetku města, úseky chodníků s velkou frekvencí pohybu a zastávky MDH. 

Ve druhém a třetím pořadí jsou ostatní komunikace, chodníky, aleje, přechody pro chodce a 

ostrůvky u chodníků k zastávkám, obchodům, na nádraží apod. Připraven byl posypový 

materiál (200 tun písku, 100 tun drti, 350 tun soli) a vozový park zahrnující 16 

mechanizovaných prostředků. 
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7. ŠKOLSTVÍ 

 

Statutární město Prostějov je zřizovatelem devatenácti mateřských škol, sedmi základních 

škol a ZŠ a Reálného gymnázia města Prostějova. Mateřské školy zajišťovaly výchovu a 

vzdělávání 472 dětem v 58 třídách a základní školy 4521 dětem ve 185 třídách.  

Většina škol prošla v minulých letech rozsáhlou revitalizací v rámci úsporných opatření 

(zateplení, výměna oken a dveří). Celá řada oprav a rekonstrukcí proběhla o letních 

prázdninách roku 2020. Z rozpočtu města bylo zajišťováno vybavení škol. Školy se také 

zapojily do projektových záměrů, které město spolufinancuje.  

 

V roce 2020 je jednalo o dva projekty: 

a/ Přírodní učebny – na ZŠ E. Valenty, ZŠ Majakovského a ZŠ Melantrichova budou 

vybudovány přírodní zahrady, smyslem projektu je poskytovat dětem praktické a teoretické 

vzdělávání v environmentální oblasti, na projekt byla získána dotační podpora v rámci 

programu Národní program životního prostředí. Rada města odsouhlasila 15% finanční 

spoluúčast města, tj. částku 1,5 mil. korun. 

b/Projekt Rozvoje vzdělávání MAP III. Jedná se o Místní akční plán Region Haná. Rada města 

schválila Memorandum o spolupráci při realizaci tohoto projektu. Bude zaměřen pro 

vypracování analýz a nových akčních plánů pro území obce s rozšířenou působností 

Prostějov. Celková částka 3, 8 mil. korun. 

 

 

 

Rok 2020 a jeho průběh na „pozadí“ covidu-19 

 

Naše školy a celé školství zasáhla nákaza covid-19. Školy přešly na distanční výuku. 

Mateřské školy se zavřely 18. 3. a otevřely se 18. 5. Rodiče, kteří neposlali dítě do školy ve 

věku 3–13 let museli doložit definované důvody. Základní školy otevřely 11. 5. pro žáky 9. 

tříd pro účely přípravy na přijímací zkoušky a 25. 5. dobrovolně nastoupili žáci 1. stupně a to 

po neměnných patnáctičlenných skupinách. Zápis prvňáčků proběhl netradičně v době od 10. 

do 24. 4. elektronickou formou podání žádosti nebo po domluvě ve škole s řediteli. 

 

Nový školní rok 2020/2021 byl zahájen v úterý 1. září 2020. Vedení škol se v provozu řídilo 

přehledným manuálem vypracovaným MŠMT. Také slavnostní zahájení školního roku a 

vítání prvňáčků s programem na řadě škol neproběhlo z důvodů protiepidemických opatření. 

Do 1. tříd nastoupilo 453 dětí. 101 dětí mělo povinnou školní docházku odloženou. Nejvíce 

dětí 1. tříd je na ZŠ Jana Železného (90), ZŠ E. Valenty (7), a ZŠ dr. Horáka (67). Základní 

školy dostaly na každého žáka 1. třídy finanční příspěvek v hodnotě tisíce korun. Školy je 

využily na nákup pomůcek pro děti, například sešitů, pastelek, barev apod. Krátce po 

rozběhnutí výuky však přišla podzimní vlna nákazy covid a protiepidemická opatření se 

začala postupně zpřísňovat a vedla nakonec 14. 10. opět k uzavření škol. Školy přešly opět na 

distanční formu výuky. Zde už byla připravenost škol a učitelů lepší, prošli totiž v srpnu 
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odborným školením, takže mohli realizovat on-line výuku a využít při tom různých 

synchronních a asynchronních metod. Před Vánoci (30. 11.) došlo k otevření škol, ale zimní 

prázdniny zase kvůli zhoršení situace byly vyhlášeny od 21. prosince a školy neotevřely ani 4. 

ledna 2021. 

Celý rok 2020 tak byl pro školy, jejich ředitele, učitele, žáky a rodiče mimořádně náročný. 

Zavírání a otvírání škol, přísná hygienická opatření, nezbytné roušky, dezinfekce, výuka ve 

skupinách, rotační výuka paralelních tříd, distanční výuka se všemi klady a zápory a 

samozřejmě chybějící volnočasové aktivity, setkávání se spolužáky a kamarády, kroužky, 

soutěže. Město Prostějov se snažilo jako zřizovatel školám pomáhat a bylo v úzkém kontaktu 

s řediteli. Zajišťovalo hygienické pomůcky a dezinfekci. Zároveň také ocenilo jejich práci a 

obrovské nasazení, zvláště byla oceněna práce mateřských škol, které byly v první linii v boji 

proti viru. Právě ony to neměly lehké a musely fungovat bez omezení. 

 

Řadu volnočasových a vzdělávacích aktivit, kroužků a dalších zajišťovalo Sportcentrum 

DDM. Také zde samozřejmě i zde z uvedených důvodů byla činnost omezena a řada akcí byla 

zrušena.  

Ve Sportcentru má zázemí také Technologický klub. Zakladatelem klubu a ředitelem 

organizace Svět vzdělání je radní Tomáš Blumenstein. Klub poskytuje širokou nabídku 

technicky talentovaných dětem a studentům v oborech robotiky, digitální fotografie a 

animace, programování a 3D tisku, elektrotechniky, strojírenství a dalších technologií.  Klub 

dostal dotaci od města Prostějova v hodnotě 4 miliony korun (celkové náklady činí přes 8 mil. 

korun) na rekonstrukci dvou stávajících vodárenských objektů a vestavbu budovy mezi nimi, 

kde by našel zázemí pro svoji činnost.  Stavební akce je plánovaná na období od 1. července 

2020 do 30. června 2023. 

 

Vyšší odborná škola 

Po zániku Vyšší odborné školy „Baťovky“ v Prostějově dlouhodobě chybělo terciální 

vzdělávání. Toto se rozhodla realizovat škola ART ECON. Plánuje zřízení čtyř oborů: 

personální řízení, multimediální tvorba v propagaci, marketing a finanční řízení. Zatím bude 

otvírat obor mediální tvorba v propagaci. 

 

130. výročí Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose 

130. výročí založení si škola připomněla v měsíci lednu besídkami žáků, výstavou prací žáků 

výtvarného oboru, recitační soutěží Dětská sláva a vyhlášením výtvarné soutěže Krajina pro 

žáky základních škol, středních škol a základních uměleckých škol okresu Prostějov. 

V galerii Špalíček muzea připravila výstavu Výtvarný slabikář (9. 1.– 23. 2. 2020). Byla 

určená školám i veřejnosti. Jednalo se o také o seznámení s kresbou, malbou grafikou a 

prostorovou tvorbou. Vyučující výtvarného oboru školy připravili také komentované 

prohlídky výstavy pro veřejnost. 
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Úspěchy žáků  

Žáci ZUŠ Vladimíra Ambrose se zúčastnili 48. ročníku soutěže Mezinárodní dětské výtvarné 

výstavy Lidice s tématem Krajina. Škola získala medaili za kolekci grafiky a dvě medaile pro 

jednotlivce: Petra Vilémová za autorskou knihu a Kryštof Vybíral za voskovanou batiku. 

 

Celostátní přehlídka Středoškolské odborné činnosti (SOČ)  

Nejlepší ocenění získali studenti Gymnázia Jiřího Wolkera. Martin Čmel v oboru Fyzika 

získal 3. místo s prací Dynamický rozptyl světla. Zároveň získal Cenu děkana Fakulty jaderné 

fyziky ČVUT v Praze a Cenu Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR. 

Tereza Turková v oboru teorie kultury, umění a umělecké tvorby se umístila na 9. místě 

s prací Čínský jazyk. Martin Dolák byl na 12. místě v oboru matematika s prací Parciální 

diferenciální rovnice Gray-Scottova. Autoři v tomto školním roce svoje práce obhajovali on-

line a natočili videoprezentace svých prací. 

 

Gymnázium Jiřího Wolkera vyhlásilo literární soutěž 

Do 3. ročníku soutěže mohli soutěžící zaslat povídku v rozsahu minimálně pěti normostran 

nebo tři básně na volné téma. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích.  Termín odevzdání prací 

30. 11. 2020. Organizátorem soutěže je učitel školy, který vede nepovinný předmět tvůrčí 

psaní Michal Marek. 

 

Ocenění pedagogů 

Olomoucký kraj 25. května 2020 ocenil 15 pedagogických pracovníků, kteří byli navrženi 

řediteli škol. Mezi nimi byli i pedagogové z Prostějova: 

Hana Drnovská – MŠ, ZŠ a SŠ Prostějov 

Petr Janeček – ZŠ a Reálné gymnázium města Prostějova 

Jarmila Vacková – Střední škola designu a módy Prostějov 

SOŠ podnikání a obchodu v Prostějově obdržela za úroveň výuky prestižní Cenu Jana Amose 

Komenského 

 

Stipendijní programy pro prostějovské studenty 

Návrh stipendijních programů přednesl zastupitel města Martin Hájek. Obsahoval čtyři 

programy: financování krátkodobých studijních pobytů v zahraničí pro studenty všech typů 

škol s trvalým pobytem v Prostějově, dále stipendium pro vysokoškoláky, kteří se po 

absolvování studia zaváží pracovat nebo podnikat v Prostějově několik let, po kolik roků 

pobírali stipendium, stipendium pro studenty středních a vysokých škol formou 

jednorázového příspěvku na náklady spojené s účastí na odborné konferenci a stipendium pro 

studenty a absolventy, jejichž kvalifikační práce se týká a je přínosem pro Prostějov. Na 

základě vypracované analýzy možnosti a efektivity vyhlášeného dotačního programu Studijní 

stipendium Prostějova, ve které byly analyzovány předložené návrhy programů zejména 

s ohledem na praxe úřadů, které stipendium zavedly nebo rušily, byla by nejvhodnější 

variantou podpory zvoleno využití individuální žádosti Zásad poskytování dotace o návratné 

finanční výpomoci schválené Zastupitelstvem města Prostějova usnesením č. 15086 ve znění 
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dodatků č. 1, 2, 3, a 4. Podpora studentů formou dotace spadá do oblasti školství a posuzuje je 

komise pro školství a vzdělávaní Rady města. 

 

Personální změny ve vedení středních škol 

V průběhu školního roku došlo ke změnám na pozici ředitelů tří středních škol v Prostějově. 

9. června rezignoval na pozici ředitele Gymnázia Jiřího Wolkera Michal Šmucr z důvodů  

 

zvolení do Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu ČR. Ve funkci ředitele Gymnázia byl od 

roku 2003 a v školství působil od roku 1990. Školní rok dokončil statutární zástupce Michal 

Müller, který také se přihlásil do výběrového řízení a od 1. října 2020 byl jmenován novým 

ředitelem gymnázia.  

31. července 2020 skončila ve funkci ředitelky Střední zdravotnické školy z důvodů odchodu 

do důchodu Ivana Hemerková (v letech 2010–2018 byla náměstkyní primátora). Na základě 

výběrového řízení byl do funkce ředitele školy 27. 8. 2020 jmenován dosavadní učitel a 

zástupce ředitelky Martin Mokroš. 

 

 

 

8. KULTURA  

 

Město Prostějov je zřizovatelem tří příspěvkových organizací (Městská knihovna, Městské 

divadlo, Kino Metro 70). Dále se na kulturních akcích podílelo oddělení odboru školství a 

kultury DUHA. Všechny tyto instituce a stejně tak i kulturní akce a celou kulturu ve městě 

postihl samozřejmě covid-19. Přesto za protiepidemických opatření proběhla řada akcí. 

 

Městská knihovna byla uzavřena od 12. března do 11. května, potom fungovala omezeně 

v on-line režimu a přes výdejní okénko. Další uzavření bylo na podzim a znovu od Vánoc.  

Řada akcí byla proto zrušena. Knihovníci a knihovnice se zaměřili na aktualizace knihovního 

fondu a další práce v knihovně. I přesto si čtenáři do knihovny cestu našli. Velmi pěknou akcí 

byl například piknik pořádaný v sobotu 12. září v prostoru před knihovnou. Proběhly i některé 

besedy a virtuální univerzita třetího věku. 

 

Městské divadlo bylo také řadu měsíců uzavřené, navíc sezóna skončila předčasně. Řada 

představení byla odložena a hledaly se náhradní termíny. V rámci předplatného ale hry 

nerušili a zajistili náhradní termíny. Zrušeno bylo jen jarní představení Járy Cimrmana, kde 

vraceli vstupné. Plánované hry (např. Žítkovské bohyně, Saturnin) byly odsunuty na rok 

2021. Neproběhla ani podzimní přehlídka APLAUS 2020. Počítali s jejím přesunem na jaro 

2021, ale toto rovněž nebude reálné. Dobu „uzavření“ využilo divadlo k různým úklidovým a 

čisticím pracím v objektu, například ve zvukové kabině, v inspici apod. 

 

Kino Metro 70 

V době uzavření mělo dva on-line projekty (Moje kino a vaše kino).  Na jaře například 

neproběhlo přes dvě stě představení a ztráty na tržbách činily 1,5 milionu korun. Po otevření 
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byla návštěvnost mnohem nižší, jen kolem dvaceti diváků. Museli také zrušit řadu premiér 

včetně projekce pro školy. 26. června proběhla premiéra filmu 3Bobule za účasti producenta 

Tomáše Vicana a herců Radima Nováka a Jakuba Uličníka. Ve dnech 3.– 11. července 2020 

se kino zapojilo do velké letní akce TADY VARY. Kladně lze hodnotit zkušební provoz letní 

scény na nádvoří zámku. Promítaly se zde například filmy Kouř, Forrest Gump, Samotáři, 

Pomáda, Psycho, V síti, Vlastníci a Mekky.  

Zrušen byl festival v Cannes, kde měla zasednout v porotě v rámci soutěžní sekce Director´s 

Fortnight ředitelka kina Barbora Kucsa Prágerová.  

 

Dobu uzavření a karantény kino využilo k rekonstrukcím dveří do sálu, výmalbě prostor a 

rekonstrukci kinokavárny. Kino Kafe Bar byl otevřen od července a denně by měl být 

v provozu od 14 do 23 hodin. Provozovat jej bude kino a nabídne řadu lokálních produktů 

včetně zákusků a výběrové kávy. Kino také zmodernizovalo techniku. Díky finanční podpoře 

města Prostějova, Olomouckého kraje a Státního fondu kinematografie má nový laserový 

projektor RGB a posun na 4K rozlišení, nové plátno a nový 3D systém na bázi kruhové 

polarizace. Město Prostějov v roce 2020 investovalo do vybavení kina 6,3 milionu korun. 

 

Kulturní klub u hradeb DUHA, oddělení odboru školství a kultury 

Neuskutečnila se řada plánovaných akcí (např. krajská přehlídka scénického tance, krajská 

přehlídka soutěže O hanáckého kohóta, pokračovací taneční kurzy, nový projekt Vynášení 

smrtky). Skončil program divadla pro školy, programy pro seniory a promítání kina. 

V omezené formě probíhala agenda jubilantů a vítání občánků.  

I přesto proběhly v Duze některé výstavy včetně vernisáží. Na podzim to byly výstavy 

fotografů Milana Samochina Mojí krajinou a Ivana Vikára Poezie kolem nás. Na vernisáži 

konané 28. srpna byla zároveň pokřtěna knížka Ivana Vikára Čehovická povídání, kterou 

finančně podpořilo město Prostějov. Další výstavy byly: Organické zahrady Lukáše Kováčika 

a výstava Sebevědomí je politikum od dvojice kurátorek Darina Alster a Kateřina Olivová.  

Netradiční byla pojízdná vánoční výstava konaná ve dnech 21., 22. a 23. prosince v podvečer. 

Výstavním prostorem se stal nákladní automobil umístěný na náměstí T. G. Masaryka a 

v něm vystavovala svoje fotografie prostějovská fotografka a pedagožka Vendula Burgrová 

na téma Prostějovské rodiny u vánočních stromečků. Absolventka oboru fotografie na 

Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně působící na Střední škole designu a módy již desátým rokem 

dokumentuje rodiny převážně z Prostějova a okolí u jejich vánočních stromečků. Do projektu 

bylo zapojeno sedmdesát rodin. V Duze již svoje fotografie vystavovala dvakrát. 

 

DUHA je tradičním pořadatelem  „velkých“  kulturních akcí – Prostějovské léto, Prostějovská 

zima, Hanácké slavnosti a  Wolkerův Prostějov.  

 

63. celostátní přehlídka uměleckého přednesu a divadel poezie Wolkerův Prostějov proběhla 

poprvé ve své historii až začátkem září (1.– 5. září). Vedle Duhy byly jejími pořadateli Nipos 

Artama, Městská knihovna a Městské divadlo v Prostějově. Záštitu převzali ministr kultury 

ČR Lubomír Zaorálek, hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk a primátor Statutárního 

města Prostějova František Jura. Celá akce probíhala za zvýšených hygienických opatření. 
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Závěrečný večer byl zahájen netradičně na chodníku a schodišti před Duhou, kde interpreti 

recitovali a zazněla zde i tradiční židovská hudba v podání malé kapely. Cenu ve 3. kategorii 

si odnesla bývalá ředitelka DUHY Alice Gregušová, která se poprvé Wolkerova Prostějova 

zúčastnila v roce 1970. Loni si totiž dala úkol, že zde řekne svůj zamilovaný text. Byla jím 

báseň od Wisławy Szymborské Patnáctiletá. Tím udělala jakousi tečku za festivalem. 

Závěrem jedna smutná zpráva. 4. března 2020 zemřel v Praze ve věku pětaosmdesáti let 

dlouholetý člen poroty WP v oblasti divadel poezie Miroslav Kovářík. Do Prostějova na WP 

jezdil nepřetržitě téměř šedesát let. Byl vynikající interpret a znalec poezie, pedagog, 

milovník poezie Jiřího Ortena, Jana Zahradníčka, Jana Skácela, Ivana Diviše, Ivana Blatného  

a Václava Hraběte a autor řady poetických pořadů a programů divadel poezie a kulturní 

publicista známý svým legendárním rozhlasovým pořadem Zelené peří. 

 

Prostějovské léto 

Tento rok dostalo název Prostějovské „doufejme“ babí léto 

I tato akce proběhla v omezené podobě, měnily se termíny vystoupení a samozřejmě vše 

muselo odpovídat platným hygienickým opatřením. Bylo naplánováno pět akcí. Proběhly jen 

tři. 13. srpna 2020 sklidila velký ohlas a nadšení Helena Vondráčková. Vystoupila jako host 

Radima Schwaba. 26. srpna bohužel z důvodů nemoci nepřijela do Prostějova  na plánované 

vystoupení Hana Zagorová. Městu se ale podařilo zajistit plnohodnotnou náhradu. Byla jí 

výborná muzikálová zpěvačka a bavička Monika Absolonová. 27. srpna náměstí rozjásala 

kapela No Name z Košic. Hudební uskupení bratrů Timkových sledovalo přes 2000 

nadšených diváků. Vystoupení Večer s Pokáčem (25. září) a večer s kapelou Laura a její tygři 

(1. října) už byly bohužel zrušeny z důvodů zhoršující se epidemické situace. 

 

XXXVIII. Hanácké slavnosti 

Proběhly 12. a 13. září 2020 rovněž za platných podmínek v souvislosti s hygienickými 

opatřeními před nákazou covid-19 (pódium před radnicí, sektory pomocí mobilních bran a 

omezený počet osob v daném prostoru, omezený počet stánků na sto ve vzdálenosti tří metrů 

od sebe, tyto byly umístěny na náměstí T. G. Masaryka, Pernštýnském a Žižkově). Kvůli 

nárůstu nemoci došlo těsně před slavnostmi k dalším úpravám. Byl zrušen průvod Hanáků a 

přijetí organizátorů a zástupců souborů na radnice. I přes tato opatření se slavnosti vydařily. 

Doprovázeno je krásné počasí. Sice byla návštěvnost některých koncertů nižší. Prostějovany 

zaujaly koncerty například skupiny Děda Mládek Illegal band,Taverny , tria Hodiny a dalších. 

Velký zájem byl o předvádění starých řemesel a projížďky v historických kočárech majitele 

Muzea kočárů v Ćechách pod Kosířem Václava Obra. Zájem sklidily i hanácké komponované 

pořady dětských souborů Jaro na Hané a dospělých souborů Či só hode. Vystoupení 

dospělých moderoval lidový vypravěč a tanečník Jiří Vrba, který nedávno dostal cenu 

„Největší Hanák“. Nechyběla ani tradiční účastnice slavností „tetička“ Marie Pachtová 

z Vyškova. 

 

Prostějovská zima 

Tato akce byla bohužel kvůli pandemii zrušena.  Bylo zrušeno kluziště a kulturní program. 

Vánoční atmosféra však z centra Prostějova rozhodně nezmizela. Na náměstí T. G. Masaryka 
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byl umístěn tradiční vánoční strom, betlém a několik stánků, které nabízely různé vánoční 

zboží, samozřejmě bez občerstvení a punče. Děti z mateřských škol a pracovníci magistrátu 

nazdobili 40 malých stromečků, které také zkrášlily naše náměstí. Vánoční strom byl 

z Lipové. Občané pro něj opět v anketě navrhovali jméno. Rada nakonec vybrala název 

JISKRA NADĚJE. Rozsvícen byl také v netradiční čas bez účasti diváků v pátek 27. 

listopadu v 16:37 hodin. Neproběhl ani tradiční silvestrovský ohňostroj pořádaný městem. 

Rada města schválila 24. listopadu 2020 prodloužení čerpání krajské dotace ve výši 100 tisíc 

Kč na kulturní akce a její převedení na použití v roce 2021. 

 

Výstavy a další kulturní akce 

Kromě městských institucí se na kulturním dění ve městě podílely i instituce zřizované 

Olomouckých krajem, zapsané spolky, amatérská divadla a další. 

 

Město Prostějov také připravilo několik výstav v městské galerii v zámku. První z nich měla 

název Pojďte s námi na zámek.  Jednalo se o výstavu fotografií s tematikou plumlovského 

zámku. Konala se ve spolupráci s fotografy regionu a studenty Střední školy módy a designu 

v Prostějově pod vedením Venduly Burgrové a Pavlíny Novotné. Její vernisáž proběhla 9. 

ledna 2020 a záštitu převzala náměstkyně primátora města Prostějova Milada Sokolová. Další 

fotografická výstava – Pavlína Novotná: Češi odjinud (5. 3.–1. 4.). Na vernisáži představil 

tvorbu autorky Jindřich Šteit. Výstava Krajina na Prostějovsku představila obrazy 

z městského muzea a soukromých sbírek ( 6. 2. – 31. 5. 2020).  

10. června proběhla vernisáž výstavy „Život a dílo fotografa Václava Ševčíka 1900–1971“ 

připravená ve spolupráci s rodinou. Vzpomínal na něj jeho vnuk doc. Karel Tabery. Václav 

Ševčík byl především vynikajícím portrétistou se sklonem k malířství. Byl také i pedagogem, 

který se věnoval odborné přípravě učňů Jeho fotografie zachycovaly život, události, osobnosti 

a stavby tehdejšího Prostějova. Výstava představovala výběr z jeho tvorby všemi 

fotografickými žánry a probíhala do 11. července.  

Po ní se do městské galerie „dostala“ další významná  osobnost – prostějovský malíř Viktor 

Hohaus (1889–1981). Tento rodák z Brna prožil v Prostějově  přes padesát let a stal se jeho 

jakýmsi výtvarným kronikářem. Zachycoval jeho obyvatele, uličky, náměstí, trh od dvacátých 

do šedesátých let minulého století. Vernisáž konaná 10. září byla také hojně navštívená. 

Výstava probíhala do 30. listopadu a jejím kurátem byl Miroslav Macík. Byly zde vystaveny 

Hohausovy obrazy z depozitáře prostějovského muzea a soukromých sbírek. 

 

Muzeum a Galerie v Prostějově rovněž připravilo celou řadu akcí.  

Například výstavy malířky Markéty Zlesákové, Podvodní svět skláře Jaroslava Proška či 

výstavu ze sbírek Muzea Blanenska Umělecká litina podávající přehled výrobního sortimentu 

blanenských železáren. 19. května byl otevřen nově zrekonstruovaný Červený domek Petra 

Bezruče v Kostelci na Hané. Od dubna do října zde budou moci návštěvníci zhlednout 

expozici „Básník slezského lidu Petr Bezruč“.  

K vidění byly i dvě velké výtvarné výstavy: Miroslav Šmíd 70 ( 17. 7.– 27. 9. ) Prostějovský 

archeolog a amatérský malíř na ní představil výběr obrazů ze své soukromé sbírky. Rodák 

z Horního Štěpánova působil jako archeolog v prostějovském muzeu, v letech 1980–1987 byl 
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jeho ředitelem a potom až do odchodu do důchodu v roce 2014 pracoval jako vedoucí 

prostějovské pobočky Ústavu archeologické a památkové péče v Brně. Malování se věnuje už 

od roku 1967 a inspiroval se hlavně hanáckou krajinou, kterou výtvarně transformoval do 

výrazně barevné náladové až snové roviny. V Prostějově měl už třetí svoji výstavu, v muzeu 

vystavoval poprvé. 

Jaroslav Franc – Krajina a příběh (25. 9.– 6.12. ) – byla souborná výstava děl z umělcovy 

pozůstalosti uspořádaná k nedožitým pětaosmdesátinám a třicátému výročí úmrtí. Tento 

nesmírně skromný člověk a amatérský malíř byl spjatý s Žešovem, kde žil a pracoval a s prací  

v zemědělství. Jeho dílo je velmi rozmanité, například hanácká krajina s rybníky a poli, 

atmosféra před bouří a za deště, kytice, figurální kompozice s kubistickými prvky i obrazy 

s duchovní tematikou. Jeho tvorba zanechala v našem regionu nesmazatelnou stopu, 

v prostějovském muzeu byla představena už popáté. Bylo zde vystaveno kolem padesáti 

obrazů ze soukromých sbírek rodiny zásluhou vdovy po malíři MUDr. Miroslavy Francové. 

Kurátorkou výstavy byla Kamila Husaříková. 

Výstava Cesty do pravěku aneb ve stopách Zdeňka Buriana ( 8. 10.– 9.12.) zase představila 

svět živočichů obývajících naši planetu před miliony let, nechyběli ani dinosauři či srstnatý 

mamut. Pětice autorů malířů v rámci projektu PAS tak rekonstruovala dávný svět a jeho 

rostliny. Byly zde také ukázky zkamenělin živočichů z muzejní sbírky. Kurátorkou výstavy 

byla geoložka Vladimíra Jašková. Obě výstavy byly v souvislosti s pandemickou situací a 

opětovným uzavřením muzea prodlouženy do 17. února 2021. Muzeum také připravilo na 

webových stránkách jejich virtuální prohlídky. 

 

V budově galerie „Špalíček“ v Uprkově ulici se konaly dvě velmi zajímavé výstavy: 

Barokní synagogy v českých zemích (24. 7. – 27. 9.), tato výstava mapovala na patnácti 

panelech židovské modlitebny a synagogy na našem území ze 17. a 18. století. Byla doplněna 

o historii vybraných prostějovských synagog a rabínů. Součástí byly i ukázky synagogálních 

textilií, vitráže z olomoucké synagogy nebo tzv. mírovská tóra, která byla vystavena dokonce 

ve Westminsteru. Výstavu připravilo prostějovské muzeum ve spolupráci s Židovským 

muzeem Praha, Statutárním městem Prostějov, spolkem Hanácký Jeruzalém, Muzeem 

Komenského v Přerově a z. s. Respekt a tolerance v Lošticích. 

Masaryk a Svatá země ( 1. 10.–29. 11. ) 

Patnáct panelů pojednávalo o zásluhách Masaryka a jeho syna Jana na vzniku státu Izrael. 

Zabývaly se také jeho vztahem k židovství a návštěvou tehdejší Palestiny v roce 1927. 

Výstava byla realizovaná ve spolupráci s Velvyslanectvím Státu Izrael, Statutárním městem 

Prostějovem, spolkem Hanácký Jeruzalém a Židovským muzeem Praha.  Na vernisáži výstavy 

1. října 2020 byli přítomni také významní hosté – velvyslanec Státu Izrael v ČR Daniel 

Meron, primátor města Prostějova František Jura, ředitel Národního úřadu pro kybernetickou 

a digitální bezpečnost a bývalý velitel 601. skupiny vojsk v Prostějově Karel Řehka a 

předseda Federace židovských obcí v ČR Petr Papoušek. Koncem roku 2020 byly výstavní 

panely přesunuty do prostor kostela Církve československé husitské. Zde je mohli zhlédnout 

návštěvníci po domluvě s farářkou Ivanou Krejčí či při bohoslužbách.  

Ve „Špalíčku“ byla koncem roku 2020 výstava papírových betlémů z dílny přerovského 

betlemáře Stanislava Dostála, který se této zálibě věnuje padesát let. Byl zde vystaven také 
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velký valašský betlém. Výstava se konala do 24. ledna. Situace s nákazou covid-19 také 

značně zasáhla do práce muzea, bylo několik měsíců uzavřené, několik dalších zase 

fungovalo omezeně a prohlídky byly samozřejmě v rouškách. Pracovníci muzea využili této 

doby k údržbě, výmalbě prostor, přístavbě a dokončení depozitáře v areálu staré nemocnice 

apod. Také astronomické oddělení muzea -  hvězdárna omezovalo akce, probíhaly zde 

intenzivní opravy a rekonstrukce a prostory pro návštěvníky. 

 

Se složitou situací se samozřejmě vyrovnávaly i další instituce, amatérská divadla, kroužky 

apod. Studentské divadlo Point při Gymnáziu Jiřího Wolkera přišlo o účast na divadelních 

přehlídkách, divadlo bylo uzavřeno, přestali i zkoušet. Nekonal se také Majáles, jehož jsou 

hlavním pořadatelem. Na podzim připravovali také novou hru – Britney goes to heaven od 

Petra Kolečka v režii Jakuba Hendricha. Ani její listopadová premiéra však neproběhla. Dobu 

uzavření divadla věnovali úpravám prostor a stavbě nového jeviště.  

 

Další kulturní akce 

 

Pocta Edmundu Husserlovi 

Na začátek dubna byla plánována řada akcí k uctění památky prostějovského rodáka, 

významného filozofa a zakladatele fenomenologie Edmunda Husserla (1859–1938). Ve 

dnech 7.–9. dubna měla proběhnout akademická konference „Edmund Husserl a znovuzrození 

evropského racia“ za účasti pětadvaceti předních filozofů z Evropy, Asie a USA. 8.dubna 

bylo plánováno odhalení pamětní desky Edmundu Husserlovi, vernisáž výstavy Husserl Art-

Active a křest tematického čísla revue Kritika & Kontext věnovaného Husserlovi a 

Prostějovu. Na těchto akcích se podílelo Statutární město Prostějov. Bohužel i do jejich 

realizace v daný termín zasáhl covid-19.  

5. března byla v budově muzea otevřena výstava Husserl Art-Aktive. Potom se muzeum 

uzavřelo a opožděná vernisáž této výstavy proběhla 28. května.  Svoje díla zde vystavovali 

sochař Miloš Karásek a malíř Luděk Bárta. Byly zde různé podoby a portréty tohoto 

významného filozofa a učence nejen z jejich pohledu, z pohledu fenomenologie, ale i jako 

fenomenologické aproxiace, tedy, jak by slavného filozofa viděli významní světoví malíři, 

například Gustav Klimt, Joan Miró, Paul Klee, Pablo Picasso, Salvador Dalí, Paul Gaugin, 

Alfons Mucha, Josef Lada, Josef Čapek a Jiří Kolář.  

Náhradním termínem pro husserlovské akce byl 9. červenec 2020. Na budově Finančního 

úřadu v Křížkovského ulici byla odhalena pamětní deska Edmundu Husserlovi. Právě naproti 

stál rodný dům slavného filozofa (rozhraní ulic Lutinovova  9 a Křížkovského 2). V 

lednu1959 z důvodů havarijního stavu byl asanován na základě rozhodnutí odboru výstavby 

Městského národního výboru.  

Slavnostní akt odhalení provedli primátor města František Jura a autor desky sochař a 

architekt Miloš Karásek. Přítomni byli rektor Bratislavské mezinárodní školy liberálních 

studií BISLA a šéfredaktor revue Kritika & Kontext Samuel Abrahám a vedoucí Archivu Jana 

Patočky při Filozofickém ústava AV ČR v Praze Jan Frei.  

Účastníci akce a hosté se potom odebrali do budovy muzea, kde proběhla finisáž výstavy 

Husserl Art-Active a zároveň křest aktuálního čísla revue Kritika & Kontext (No. 58 Volume, 
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XXII. ročník 2019–2020) věnovaného Edmundu Husserlovi a Prostějovu. Sborník vydávaný 

občanským sdružením K & K Association Bratislava s podporou BISLA obsahuje příspěvky 

řady vědeckých osobností, které se zabývají E. Husserlem, například Ivana Blechy 

z Filozofické fakulty UP v Olomouci, Klause Nellena, Hainse Rainera Seppa a Jana Sokola. 

Cenné jsou také publikované vzpomínky Husserlovy manželky Malvíny rozené 

Steinschneiderové, překlady dopisů, které si Husserl vyměňoval s T. G. Masarykem a dopis 

adresovaný prostějovskému učiteli a znalci filozofie Františku Jančíkovi. Uvedenou revui si 

mohli zájemci zakoupit v Turistickém informačním centru města. Mezinárodní vědecká 

konference byla přesunuta na rok 2021. 

 

Výstava Vladimíra Franze 

Galerie výtvarného umění Jindřicha Spáčila, Zlatá brána a farnost Povýšení sv. Kříže 

uspořádali výstavu velkoformátových obrazů hudebního skladatele, výtvarníka a 

vysokoškolského pedagoga Vladimíra Franze Má /vlast/ malby (Zlatá brána, 24. 6.–31. 8.) 

Proběhla pod záštitou primátora města Františka Jury a připravil ji kurátor a galerista Jindřich 

Spáčil. Na výstavě umělec představil díla ze svých dvou cyklů: Třeboň a inspirace Šumavou a 

další cyklus inspirovaný osobností rakouského skladatele a varhaníka Antona Brucknera. 

Vernisáži výstavy předcházel Franzův varhanní koncert v kostele Povýšení sv. Kříže. 

 

Různé: 

Výstava prostějovské výtvarnice Kamily Opletalové v senátu Parlamentu ČR 

Prostějovská rodačka, ilustrátorka a výtvarnice Kamila Opletalová se řadu let věnovala 

ilustrování knih a rytí do dřeva. Od roku 2002 trpí roztroušenou sklerózou, je upoutaná na 

lůžko a vozík. Žije trvale v prostějovské Charitě. V senátu vystavovala svoje prstomalby pod 

názvem „Ještě žiju“. Vernisáže konané 10. září v budově senátu se zúčastnili náměstkyně 

primátora Alena Rašková a náměstek primátora Jan Krchňavý. Kurátorem výstavy byl Miloš 

Forst. Začátkem roku 2021 však došla smutná zpráva. Kamila Opletalová zemřela 18. ledna 

2021po těžké nemoci v Prostějově.  

 

Další umělecká díla přibyla do městské sbírky 

Rada města schválila na základě doporučení komise pro nákup uměleckých děl tato díla: Aljo 

Beran: Kravařova ulice (akvarel), dále obraz Prostějov (olej na plátně), Miroslav Šmíd: 

Vánoce na Hané (olej), František Sysel: Autoportrét, Richard Novák: Národní dům 

v Prostějově. 

 

 

Videodokument Prostějov XXI. století 

Připravuje jej Theodor Mojžíš z Prostějova. Finančně jeho zpracování a výrobu schválila rada 

a zastupitelstvo města (145 tisíc korun) 

 

Na programu ČT2 České televize byla 8. září uvedena premiéra dokumentárního filmu Helios 

o osudech amatérského fotografa slunečního zatmění Miloslava Druckmüllera. Na vzniku 

filmu se podíleli prostějovští filmaři ze společnosti Cine4net v režii Ondřeje Sovíka. 
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Národopisný soubor Mánes – 75. výročí založení 

Vznikl jako národopisná skupina po skončení 2. světové války. Navázal na předválečné 

národopisné tradice v Prostějově a začal spolupracovat s jejich představiteli, kterými byli Jan 

Zbořil, Jan Poláček a Cecilie Třísková. V jeho čele stála řada vynikajících osobností, 

například zakladatelka a první předsedkyně Věkoslava Parobková, choreograf Jan Kadlec, 

vedoucí muziky Radomír Kubáník a Jaroslav Šebestík, choreografka Eva Flašarová a 

znalkyně krojů Věra Možná. 

U příležitosti výročí vydal publikaci „Mánes tančí již 75 let“. Jejím autorem je hospodář 

souboru David Blahák. Publikace byla pokřtěna 28. února 2020 na tradičním Hanáckém bálu 

v Národním domě v Prostějově. Celým pořadem provázel lidový vypravěč a tanečník Jiří 

Vrba. K poslechu a tanci hrály skupiny Romantica a Burčáci z Míkovic. 

 

Cestovní ruch, turismus 

 

Den průvodců 

První akcí byly komentované prohlídky „Po stopách středověkého Prostějova“, které proběhly 

v sobotu 22. února 2020 v rámci Mezinárodního dne průvodců. Zúčastnilo se jich kolem 

stovky Prostějovanů ve třech skupinách. Průvodkyněmi byly studentky oboru cestovní ruch 

SOŠ podnikání a obchodu. Prohlídková trasa začala u pozůstatků městského opevnění ve 

Smetanových sadech. První zastávka patřila měšťanskému domu na široké ploše v Kravařově 

ulici. Jeho zachované jádro pochází z roku 1439. Účastníci se dále seznámili s historií 

měšťanských domů U sv. Rocha a U Měsíčka. Dále si prohlédli kostel Povýšení sv. Kříže 

spojený s existencí augustiniánského kláštera založeného Petrem z Kravař a vypáleného 

vojsky Albrechta Rakouského roku 1431. Zavítali do staré sakristie a kaple Nejsvětější 

Trojice postavené na základech kapitulní síně kláštera. Akce byla ukončena na bývalém 

rajském dvoře. 

 

Noc kostelů 

Poběhla 12. června od 18 do 22 hodin a otevřeny byly jen tři kostely: Povýšení sv. kříže, sv. 

Cyrila a Metoděje a sbor Ćeskobratrské církve evangelické. Noc kostelů byla zahájena 

krátkým úvodním slovem děkana a faráře farnosti Povýšení sv. Kříže Aleše Vrzaly a 

primátora města Františka Jury. Následovaly komentované prohlídky připravené studentkami 

SOŠ podnikání a obchodu, tentokrát na věž kostela. V evangelickém sboru mohli návštěvníci 

zhlédnout film Bohové z Molenberku a vystoupení sboru EXAUDI. V kostele sv. Cyrila a 

Metoděje vystupovala tamní Schola probíhaly komentované prohlídky. 

O letních prázdninách byla zdarma nabízena pro návštěvníky města a další zájemce 

průvodcovská služba. Zajišťovala ji SOŠ podnikání a obchodu. Tři prohlídkové okruhy 

v podobě komentovaných prohlídek: radniční věž a radnice, historické centrum města, kostel 

Povýšení sv. Kříže. Poprvé se otevřena nová radnice, kde si návštěvníci mohli prohlédnout 

reprezentační prostory radnice – vstupní halu, obřadní síň a přilehlé salonky. Vrcholem 

turistické sezóny byly speciální prohlídky s primátorem konané 10. července a 4. září. Při nich 
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se zájemci dostali také do pracovny primátora a zasedací místnosti rady. Za letní turistickou 

sezónu proběhlo 300 prohlídek a zúčastnilo se jich 1300 návštěvníků města. 

 

Dny evropského dědictví  

Začaly v sobotu 5. září v 10 hodin prohlídkou kina Metro 70. Zájemci se dostali do běžně 

nepřístupných prostor včetně promítací kabiny či dvora s kopulí. O akci byl velký zájem, 

celkem bylo pět skupin a sto návštěvníků. 

6. září se konala prohlídka protileteckých krytů na Husově náměstí a krytu pod budovou 

školy. Prohlídku vedl vedoucí krizového řízení magistrátu Adolf Labák. 

12. září se mohli zájemci podívat na Prostějov z výšky radniční věže a zároveň si prohlédli 

secesní salonky radnice. 

10. září proběhla komentovaná prohlídka výstavy Barokní synagogy v českých zemích 

v galerii Špalíček. Průvodcem byl kurátor výstavy a historik Muzea a galerie Filip Gregor. 

Zájemci se dozvěděli řadu informací o historii prostějovských synagog (staré synagogy, nové 

synagogy přestavěné v kostel Církve československé husitské a synagogy v Demelově ulici 

Beth-ha midraš) i o osobnostech prostějovských rabínů Ludvíka Schapa, Cvi Jehošui 

Horowitze a Leopolda Goldschmieda. Spolupořadatelem akce byl spolek Hanácký Jeruzalém. 

Ve dnech 13. a 20. září mohli zájemci nahlédnout do interiéru Národního domu. Dostali se 

také do zákulisí divadelního sálu a do secesních salonků. Průvodkyní byla ředitelka 

Městského divadla Jana Maršálková. 

Zákoutími kostela Povýšení sv. Kříže provázeli 19. září studenti SOŠ podnikání a obchodu. 

Komentovanou prohlídku s odborným výkladem vedl také prostějovský děkan a farář Aleš 

Vrzala. Byla zde rovněž výstava starých ornátů, které byly od padesátých let skryté očím 

veřejnosti. 

Poslední akcí byla prohlídka sladovny Castello v Blahoslavově ulici konaná 26. září. Jedná se 

o tradiční humnovou sladovnu vyrábějící slad klíčením na tzv. humnech. Historie sladovny je 

spojená s bratry Winterovými a byla založena koncem 19. století. Průvodcem byl majitel 

sladovny Drahotín Horňák. Akci připravil spolek Hanácký Jeruzalém. O prohlídku byl velký 

zájem. Sešlo se zde téměř osmdesát účastníků. Dvě skupiny si objekt prohlédly 26. září. Další 

prohlídka připravená na sobotu 24. října už se z důvodů epidemické situace nemohla 

uskutečnit a proběhne v následujícím roce. 

 

Nový průvodcovský okruh – Prostějov židovský 

Komise pro cestovní ruch a podporu podnikání doporučila radě města rozšířit průvodcovské 

okruhy o trasu zaměřenou na historii prostějovské židovské komunity. Pracovní název okruhu 

je Prostějov židovský. Bude zahrnovat trasu od zámku přes ulici Školní, náměstí S. Čecha, 

ulici Demelovu, Křížkovského a Uprkovu včetně bývalého ghetta ve Školní ulici, synagog a 

tzv. Špalíčku. Tento okruh byl také 8. října představen členům komise pro cestovní ruch a 

podnikání. Komentovanou prohlídku vedla vedoucí oddělení vnějších vztahů odboru 

kanceláře primátora Jana Gáborová.  

Turistické informační centrum spustilo v létě také facebook, na kterém byly například 

uveřejněny i reportáže z historie Prostějova publikované v časopise Travel. 
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Uvítací tabule 

Během měsíce června se objevilo několik uvítacích tabulí na příjezdových komunikacích 

k Prostějovu. Vítězný návrh vybrala a odsouhlasila komise pro cestovní ruch a podnikání. 

Tabule měly návštěvníky zaujmout, mělo na nich být krátké a výstižné sdělení a navíc se 

měly odlišit barevně od dopravních značek, aby více upoutaly řidiče a osádky vozidel, které 

přijíždějí k Prostějovu. Pestrobarevné banery však vyvolaly svými barvami a nevkusem 

kritiku občanů na sociálních sítích a opozičních zastupitelů na jednání zastupitelstva města 

Prostějova 16. června 2020. Na základě kritických připomínek byla jejich výroba a osazování 

zastaveno. Bude učiněna dohoda s grafikem, že předloží nové návrhy. Tyto předloží nejdříve 

předsedům politických klubů v zastupitelstvu. 

 

Z činnosti spolků 

Také činnost spolků byla poznamenána pandemií covid-19. Mnohé akce musely být proto 

rušeny, jiné zase přesouvány na další rok. I přesto se konala řada akcí, i když často 

v omezeném a komorním pojetí. 

 

Okrašlovací spolek  

Uskutečnil například podzimní úklid Hloučely a v lednu a únoru tradiční rozdávání teplých 

polévek bezdomovcům u místního nádraží  

Ve spolupráci se spolkem Dobré místo pro život uspořádal tradiční akci Strom splněných 

přání. Během ní sociální pracovníci vytipovali klienty z řad seniorů a dětí. Dárky také mohli 

posílat dobrovolníci a občané prostřednictvím webových stránek Dobrého místa pro život. 

303 vánočních dárků potom putovalo do Domova seniorů v Prostějově v Nerudově ulici, 

Centra sociálních služeb v Prostějově, ADP Sanco ve Vrahovicích, Azylového domu pro 

rodiče s dětmi, Charity Prostějov, Léčebny dlouhodobě nemocných, domova seniorů v Jesenci 

a dětských domovů v Konici a Plumlově. Každodenně také na jaře a na podzim členové 

spolku vozili drobné občerstvení zdravotnímu personálu testovacího místa u nemocnice. 

Spolek musel zrušit tradiční akce, například vaření kotlíkových gulášů, Restaurant Days, 

Dýňová stezka odvahy. 

 

Klub historický a státovědný  

Třetí úterý v měsíci. To je den, kdy klub pořádá (kromě letních prázdnin) v přednáškovém 

sále Státního okresního archivu přednášky pro veřejnost. Prostějovany jsou hojně 

navštěvované a oblíbené. V tomto roce ale proběhly jen dvě. Klub byl spolupořadatelem 

přednášky o Golemovi konané 25. června 2020 v divadelním sále Národního domu. 

Uspořádal Výstavu s fotoklubem Prostějov. Její vernisáž proběhla v přednáškovém sále 3. 3. 

2020. 5. února připravil v přednáškovém sále Národního domu křest publikace historika 

Slezského muzea v Opavě Kamila Rodana Neklidné století Aneb žít se ctí. Publikace mapuje 

životní a profesní příběhy pětadvaceti studentek a studentů oktávy A dívčího reálného 

gymnázia v Prostějově (1933–1941). Jednou z absolventek školy byla i autorova babička 

Leopoldina Peřinová-Rodanová. Právě jí byla publikace věnována. Kamil Rodan v minulých 

letech představil na přednáškách klubu osudy dvou absolventek školy – kunsthistoričky Věry 
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Běhalové a pedagožky Zdeny Soldánové. Publikaci pokřtil primátor města Prostějova 

František Jura za účasti náměstkyně Milady Sokolové.  

 

Hanácký Jeruzalém, spolek pro židovské kulturní dědictví 

9. března 2020 proběhla v podkrovním sále Městské knihovny v Prostějově akce nazvaná 

Nejen Purim s Hanáckým Jeruzalémem. Účastníci setkání se seznámili s historií tohoto 

nejveselejšího židovského svátku. Dále se seznámili s historií křesťanského hřbitova u kostela 

sv. Petra a Pavla a starého židovského hřbitova v dnešní Studentské ulici včetně pojetí 

hřbitovů v křesťanství a židovství. Připomenuty byly i významné židovské osobnosti 

Prostějova, například vrchní rabín Cvi Jehošua Horowitz, továrník Veith Ehrenstamm a lékař 

a učenec Gideon Brecher. Byl představen architektonický návrh úprav plochy starého 

židovského hřbitova a okolí. Diskutovalo se i o možnostech přínosu úprav pro občany a 

veřejnost z hlediska využití tohoto potencionálu jako kulturní památky. Moderátorkou akce 

byla členka rady spolku Jana Gáborová. 

Čtení jmen obětí holocaustu Jom-ha-šoa v rámci Dne obětí holocaustu (21. dubna) proběhlo 

jen ve virtuální podobě. 

 25. června proběhla akce ukládání kamenů zmizelých přesunutá z 28. dubna. V ulicích 

Prostějova přibylo třináct kamenů zmizelých. Byly uloženy za čtrnáctiletou Evu Redlichovou, 

její matku Julii Brammerovou a nevlastního otce Pavla Brammera v ulici Hvězda, dále za 

bratry Ludvíka, Rudolfa a Josefa Bauerovy před jejich někdejší konfekční továrnou (dne 

funguje jako mateřská škola) v ulici Hanačka, za Alexandra Brattera, jeho dceru Kláru 

Eisenstädterovou a devítiletého vnuka Petra v ulici Fanderlíkova, za Mindee a Salomona 

Sternkükerovy v Palackého ulici. Ukládání kamenů vyvrcholilo téhož dne ve 13 hodin na 

Pernštýnském náměstí, před domem č. 6, kde byly umístěny kameny za Salomona a Annu 

Kleinerovy, rodiče prostějovské výtvarnice Alžběty Zelené. Zde proběhl pietní akt za účasti 

předsedy poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radka Vondráčka, velvyslance Státu Izrael 

Daniela Merona, předsedy Federace židovských náboženských obcí ČR Petra Papouška, 

olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, primátora města Prostějova Františka Jury a 

dalších hostů. Po projevech navštívili hosté a další účastníci akce starý židovský hřbitov 

v Prostějově. Doprovodným programem byla přednáška v Městském divadle v Prostějově na 

téma „Fenomén Golem mezi tradicemi a mystikou“. Pronesl ji diplomat, hebraista a 

zmocněnec pro holocaust, mezináboženský dialog a svobodu vyznání na Ministerstvu 

zahraničních věcí ČR Robert Řehák. 

V polovině května byl instalován na místě někdejšího vchodu do starého židovského hřbitova 

označník informující o historii hřbitova a osobnostech zde pohřbených. Součástí jsou i dobové 

fotografie. Spolek vydal sadu letáčků o židovských objektech a osobnostech města.  

Koncem léta vyšel dotisk (v počtu sto kusů) knihy prostějovské rodačky Maud Beerové (nar. 

7. 4. 1929) žijící v Tel Avivu  Co oheň nespálil. Jedná se o vzpomínky na dobu dětství a 

mládí stráveného v Prostějově, vězení v době války v Terezíně, návrat domů a život a práci 

v Izraeli. Kniha vyšla v roce 2005 za přispění města Prostějova a Muzea Prostějovska. Byla 

však už rozebrána. Spolek Hanácký Jeruzalém díky finanční dotaci města připravil proto 

dotisk knihy. Součástí bude i audioverze knihy namluvená členy divadla Point. Jednu 
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z kapitol zde čte i samotná autorka Maud Beerová. Audioverze byla koncem roku 2020 před 

dokončením.  

Spolek byl spolupořadatelem dvou výstav konaných ve Špalíčku (Barokní synagogy 

v českých zemích, Masaryk ve Svaté zemi) a prohlídky sladovny Castello v rámci Dnů 

evropského dědictví.  

12. listopadu 2020 proběhlo pietní setkání k uctění památky rabína Cvi Jehošua Horowitze u 

náhrobku ve Studentské ulici. Konalo se u příležitosti 204. výročí od rabínovy smrti. 

Z důvodů koronaviru proběhla akce za přísných hygienických opatření. Přítomno bylo jen 

patnáct účastníků. Modlitbu vedl vídeňský rabín Arie Folger. Přítomen byl také předseda 

Federace židovských obcí v ČR Petr Papoušek. Další plánované akce spolku už bohužel 

v roce 2020 neproběhly. Patří mezi ně Dny Izraele a ukládání zbývajících pěti kamenů 

zmizelých. 

 

 

9. VÝROČÍ ROKU 2020, OSOBNOSTI MĚSTA 

 

630 let města Prostějova 

27. března 1390 je datum, kdy markrabě moravský Jošt udělil Prostějovu právo konání 

výročního trhu, což fakticky znamenalo udělení městských práv. Výroční trh se měl konat 

v den Nanebevstoupení Páně – tedy ve čtvrtek v šestém týdnu po Velikonocích. O toto právo 

se přičinil tehdejší majitel Prostějova – nejvyšší komorník olomouckého soudu a prozíravý 

šlechtic své doby Petr z Kravař. Významně tím posílil obchod a řemesla. V roce 1391 založil 

v Prostějově augustiniánský klášter, který měl podpořit vzdělání ve městě a také vykonával 

duchovní správu města. Dalším jeho počinem bylo v roce 1406 spojení Starého a Nového 

města v jeden celek. Nové město bylo jakýmsi předměstím ležícím kolem dnešního Jiráskova 

náměstí. Měšťané také získali odúmrť, fojtství, mýto a byly upraveny tržní poplatky. 

 

Toto výročí bylo také centrem akcí pořádaných městem a dalšími institucemi. 

Odstartoval jej XXX. Městský ples konaný 10. ledna 2020 v prostorách Národního domu. 

Historické vstupy připravila agentura Gryff a ples se nesl v duchu výročí a středověku včetně 

výzdoby sálů, stolů a ukázek středověkých tanců. Ples moderovali Petr Salava a Aleš 

Procházka. Součástí byla tradiční tombola, jejíž výtěžek v hodnotě 45 tisíc korun převzal 

prostějovský děkan a farář kostela Povýšení sv. Kříže Aleš Vrzala a bude použitý na 

humanitární účely. 

 

V sobotu 22. února proběhl na náměstí T. G. Masaryka tradiční masopust pořádaný městem 

a agenturou Gryff. Součástí byly masopustní masky, lidová zabíječka, stylový jarmark 

s občerstvením a řeznickými krámky. 

Hlavní oslavy, jejichž součástí měl být stylový jarmark a další akce na náměstí T. G. 

Masaryka, byly naplánovány na květen. Z důvodů pandemické situace byly přeloženy na 

sobotu 3. října. Bohužel i tento termín byl zrušen a akce byla odložena na rok 2021. Zrušeny 
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byly také muzejní noc na náměstí T. G. Masaryka (5. 11.) a výstava v promenoáru městského 

divadla Současný Prostějov ve fotografiích.  

K uvedenému výročí tak proběhly jen dvě následující akce. Byla to přednáška historika a 

ředitele Státního okresního archivu ve Vsetíně Tomáše Balatky (15. září) připravená Klubem 

historickým a státovědným v Prostějově. Konala se v přednáškovém sále archivu a Tomáš 

Balatka zde přednášel na téma Páni z Kravař ve středověkém Prostějově. Další akcí byl 

koncert kytarového souboru Non Mesure ZUŠ Vladimíra Ambrose v kapli Nejsvětější Trojice 

(7. října) pod vedením Tomáše Růčky.  Zazněla zde díla barokních skladatelů, například 

Henryho Purcella, který skládal hudbu pro Shakespearovy hry. 

 

Výročí hradeb 

Dvoje výročí také měly naše hradby – uplynulo 525 let od počátku stavby a 510 let od 

počátku výstavby malé tzv. parkánové zídky kolem města.  

27. února 1495 Vratislav z Pernštejna za přítomnosti městské rady osobně položil kámen 

k výstavbě hradeb. Celý fortifikační systém zahrnoval 13 bašt, 4 brány (Plumlovská, 

Olomoucká, Brněnská, Kostelecká), 2 vodní příkopy a val. Prvním zásahem do hradeb byla ve 

20. letech 16. století stavba zámku. Byla zbourána Kostelecká brána a zámek byl napojen na 

hradby a kolem něj byl vybudován vodní příkop.  

Další výrazné poškození bylo při pobytu švédských vojsk generála Torstensona v létě roku 

1643. Nařídil pobořit hradby a zapálit zámek. V 80. letech 17. století byly sice hradby zčásti 

opraveny, ale na dalším poškození se podepsal velký požár Prostějova 27. dubna 1697. 

V 18. století však už hradby ztrácely svůj vojenský význam. Staly se překážkou 

hospodářského, stavebního a dopravního rozvoje města. Zastupitelstvo města proto v prosinci 

1865 přijalo usnesení o postupném zboření hradeb, nejprve v okruhu Olomoucké brány. Tyto 

práce byly dovršeny v roce 1872. Na uvolněných prostranstvích vznikly komunikace a parky 

(například Jungmannovy, nynější Smetanovy sady).  

Další zásahy poznamenaly zbytky hradeb v souvislosti s likvidací židovské zástavby ve 

Školní ulici, při výstavbě kina Metro a kulturního domu ve Hradební ulici v 60. 70. a 80. 

letech 20. století. Dnes se z rozsáhlého opevnění zachoval jen zlomek. Jedná se o nárožní 

polygonální baštu (v 80. letech 20. století byla opravena a pseudorenesančně zastřešena) a 

k ní přilehlou třistametrovou zeď – kurtinu ve Školní ulici a malou část hradeb v Knihařské 

ulici s baštou (opravený dům č. 5).  

V roce 2012 přibyly na část hradební zdi ve Školní ulici malby domů připomínajících 

existenci zdejšího židovského ghetta. V letech 2014–2017 prošly hradby ve Školní ulici 

rozsáhlými opravami s cílem zajistit korunu zdiva proti zatékání a usazování náletových 

dřevin. Hradby patří mezi nemovité kulturní památky a představují pozůstatek pozdně 

gotického opevnění města. 

 

120. výročí narození básníka a prostějovského rodáka Jiřího Wolkera 

Byl básníkem vynikajícího talentu, humanistou a ušlechtilým člověkem. Objevoval a hledal 

pravdu, přátelství, lásku, spravedlnost. Těšil se z darů života. V Prostějově se narodil ( 29. 

března 1900 v domě č. 22 na dnešním náměstí T. G. Masaryka). Prožil zde svoje dětství a 

mládí. Zde studoval na gymnáziu, zde měl řadu přátel, zde rozvíjel svoje zájmy a také zde 
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vznikaly jeho první básně. Zde také 3. ledna 1924 v nedožitých čtyřiadvaceti letech zemřel. 

Jeho lyrické verše, balady a sociální básně nadále oslovují čtenáře a milovníky poezie. Host 

do domu, Svatý Kopeček, Těžká hodina – to jsou stěžejní díla tvorby. Napsal také i pohádky, 

dramata, polemiky. 

Městská knihovna v Prostějově připravila a vydala za finanční podpory města Prostějova a 

Olomouckého kraje k tomuto výročí čtyřdílnou publikaci Wolkerovy poezie a prózy. Její křest 

proběhl 5. března 2020 v podkrovním sále knihovny a provedli jej náměstek hejtmana 

Olomouckého kraje Ladislav Hynek a primátor města Prostějova František Jura. Členové 

divadla Point uvedli zhudebněné básně a zazněly zde i ukázky z vydané knihy. Na koncepci a 

přípravě knihy se podílela Městská knihovna a redaktorkou publikace je Lenka Sehnalová. 

Jedná se o souborné dílo obsahující básně i prózu. Nejedná se o dílo kompletní, ale nejde ani 

o fragmenty. Wolkerovo dílo se tímto edičním počinem dostává ke čtenářům po několika 

desetiletích. V roce 1941 bylo vydáno první souborné Wolkerovo dílo obsahující hlavně 

poezii. Další soubor vyšel v roce 1948 a v letech 1953–1954 vyšly sebrané spisy v kritickém 

vydání. Potom vycházely různé Wolkerovy výbory, například Wolker pracujícím (Praha 

1987). 

„Svaté nic nebolí. Raděj se svatými nestaňte, raděj tu s námi zůstaňte“. Tento verš z básně 

Jiřího Wolkera Kázání na hoře je uveden na pamětní desce na budově Městské knihovny 

v Prostějově. Jejím autorem je sochař Miloš Karásek a odhalena byla téhož dne za účasti 

autora a dalších hostů. Pamětní deska tak bude připomínat našeho významného rodáka. Je zde 

v jakési symbióze s jeho přítelem a spisovatelem Edvardem Valentou. 

 

Sto dvacet let od založení městského hřbitova 

Stávající křesťanský hřbitov v ulici Lazarety (nyní Lidická) u kostela sv. Petra a Pavla se  

nacházel nedaleko centra města. Svým umístěním, rozlohou už samozřejmě nevyhovoval. 

Byly zde také důvody estetické a hygienicko-zdravotní.  Proto se město rozhodlo vybudovat 

nový hřbitov na zakoupených pozemcích za Brněnskou ulicí.  

Byl vybudován v letech 1898–1900 podle plánů městského stavitele Jana Skoupila. Autorem 

výsadby zeleně byl městský zahradník a první správce hřbitova František Havránek. Hřbitov 

byl vysvěcen 27. května 1900 P. Ludvíkem Hofmannem a první pohřeb se konal 1. července 

1900.  

Celý areál byl koncipován jako park s pravoúhlým systémem cest rozdělený do patnácti 

hrobových polí. Vchod na hřbitov tvoří novorenesanční brána doprovázená bohatou štukovou 

výzdobou a různými symboly. Na vrcholu je naděl s polnicí symbolizující poslední soud, 

najdeme zde letopočet založen (1900) a písmena alfa a omega symbolizující počátek a konec 

života.  

Z objektů hřbitova můžeme uvést novorenesanční arkády s hrobkami významných 

prostějovských měšťanských a podnikatelských rodin (například Rolných, Wichterlových , 

Binkových, Skálových) zhotovené na základě plánů města stavební firmou Čeňka Venclíka 

(1902, 1907), urnový háj, kolumbárium z roku 1931 od architekta Václava Jeřábka, obřadní 

síň z roku 1976 od architekta Blahoslava Adamíka a vsypovou loučku z roku 1991. 



42 

 

Hřbitov je od roku 1958 nemovitou kulturní památkou s památkově chráněnými hroby 

manželů Vojáčkových, básníka Jiřího Wolkera, novináře Josefa Krapky, hudebního skladatele 

Františka Neumanna a prostějovského faráře, překladatele a básníka Karla Dostála-Lutinova. 

Vyniká řadou uměleckých náhrobků, například od Stanislava Suchardy, Bohumila Kafky, 

Jano Köhlera, Jana Třísky, Julia Pelikána, Václava Becka, Karla Hořínka, Vladimíra Pleského 

a Josefa Bernauera.  

Hřbitov je místem posledního odpočinku řady významných osobností. Patří mezi ně například 

spisovatelé a básníci Jiří Wolker, Edvard Valenta, Viktor Návrat, František Dohnal, Rudolf 

Závodný, hudebníci Ezechiel a Vladimír Ambrosovi, Jan Faustin Procházka, Karel Hejdušek, 

Jan Poláček, malíři Alois Doležel, Antonín Kameník, Hilar Václavek, Vladimír Pukl, Josef 

Paterna, Otakar Hubšil, historikové Jan Kühndel, P. František Starý a Vojtěch Janoušek, 

přírodovědci Bohumil Hacar, Václav Spitzner, Adolf Neckař, odbojáři Josef Duda, Vilém 

Sacher, Jindřich Prokop, veřejní činitelé a starostové města Karel Vojáček, Ondřej Přikryl, 

Stanislav Manhard a Vilém Otáhal. 

Hřbitov je cenný i po stránce dendrologické. Za respektování původní Havránkovy koncepce 

se do vstupní části vrátil „líbezný sad“ složený z vonných a kvetoucích keřů. Byly obnoveny 

stromové aleje a přibyly nové stromy (například okrasné hrušně, višně chloupkaté, dvojřada 

liliovníku tulipánokvětého). Za uplynulá tři desetiletí prošel městský hřbitov řadou oprav a 

rekonstrukcí. V poslední době proběhly čtyři etapy rozšíření urnových hrobů a kolumbárii.  

Městský hřbitov je největším a nejkrásnějším městským sadem a pestrou mozaikou 

funerálního umění. 

 

Celostátní výročí 

 

170 let od narození T. G. Masaryka 

6. března 2020 si zástupci města, Sokola, Československé obce legionářské a občané 

připomněli 170. výročí narození prvního československého prezidenta T. G. Masaryka (1850–

1937) pietním aktem a položením květin u pomníku T. G. Masaryka na náměstí. 

 Filozof, sociolog, vysokoškolský pedagog, diplomat, vědec byl také bytostným demokratem, 

humanistou a ušlechtilým člověkem Byl také autorem významných prací, například Česká 

otázka, Sociální otázka, Jan Hus, Karel Havlíček Borovský, Ideály humanitní, Rusko a 

Evropa a Světová revoluce.  

Rodák z Hodonína měl také velmi blízký vztah k Prostějovu. Pocházel z něho jeho dědeček 

z matčiny strany Josef Kropáček. Jeho mladším přítelem byl prostějovský rodák, filozof a 

zakladatel fenomenologie Edmund Husserl. Masaryk se stal jeho mentorem, přivedl ho ke 

studiu filozofie a kontakty spolu udržovali po celý život. Přítelem a podporovatelem 

Masaryka byl sociálnědemokratický předák, novinář a literát Josef Krapka-Náchodský 

působící v Prostějově od roku 1903 až do své smrti v roce 1909. Masaryka také Prostějované 

podpořili při volební kampani na poslance do říšské rady v letech 1907 a 1911. Na pozvání 

sociální demokracie přednášel v letech 1902 a 1903 v Dělnickém domě. Přednášel také pro 

prostějovské Sdružení pokrokových lidí. Doložena je jeho přednáška o Janu Husovi a 

sociologii hospodářství v Dělnickém domě a účast na táboru lidu v roce 1910.  
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Z Prostějova pocházeli také Masarykovi blízcí spolupracovníci – literární tajemník a archivář 

Vasil Kaprálek Škrach (1891–1943) a pedagog a psycholog Jan Uher (1891–1942), který 

krátce pracoval jako Masarykův soukromý knihovník. Ve funkci prezidenta navštívil T. G. 

Masaryk Prostějov 18. září 1921 a 16. června 1929. 

 

75. výročí od konce 2. světové války už mělo důvodů epidemické situace komorní ráz. Pietní 

vzpomínka proběhla 7. května na městském hřbitově za účasti primátora Františka Jury, 

zástupců města, legionářské obce a vojáků. Byly položeny věnce k hrobům a památníkům 

vojáků a československých letců. Na hrůzy války nesmíme nikdy zapomenout a zároveň 

nedopustit, aby se někdy opakovaly. Na doplnění dodejme, že na přístupech k městu 

Prostějovu položilo na konci války svůj život 840 sovětských, 135 rumunských a 10 

československých vojáků. 

 

V komorním duchu byla připomenuta následující výročí:  

 21. srpen 1968 (52. výročí srpnové okupace a střelby včetně smrti tři prostějovských občanů 

u pomníčku obětí na náměstí T. G. Masaryka), 14. září – 83 let od úmrtí T. G. Masaryka, 27. 

října – 102 let od vzniku Československa, 11. listopad – Den československých veteránů a 16. 

listopadu 31. výročí od sametové revoluce. 

8. října 2020 si připomněla Sokolská župa prostějovská v čele se starostou Svatoplukem 

Tesárkem Památný den sokolstva. Byly položeny věnce k pomníku T. G. Masaryka a minutou 

ticha uctěna památka členů Sokola, kteří položili svůj život za svobodu a demokracii. 

Připomenuty byly tragické události z 8. října 1941, kdy gestapo v rámci akce Sokol zatklo 

1500 sokolských činitelů z ústředí, sokolských žup a jednot. Mezi nimi bylo i pětatřicet 

prostějovských sokolských činitelů. 

 

3. dubna 2020 byl do základů Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze 

zabudován pískovcový blok s nápisem PROSTĚJOV darovaný městem Prostějovem. Město 

Prostějov jako město, na jehož katastru se nachází Mariánský sloup z roku 1714, věnovalo 

v roce 2013 dar Společnosti pro obnovu sloupu v hodnotě 28 tisíc korun. Replika 

mariánského sloupu byla instalována na Staroměstském náměstí 5. června 2020 jako symbol 

smíření. Byl tak po 102 letech napraven neuvážlivý čin našich předků, kdy byl sloup 3. 

listopadu 1918 stržen. Na obnově díla se významně podílel prostějovský občan, publicista, 

církevní a kulturní historik Karel Kavička, který je spoluzakladatelem Společnosti pro obnovu 

Mariánského sloupu v Praze a jejím prvním místopředsedou. 

 

V roce 2020 bylo také vzpomenuto výročí významných osobností, rodáků či osob 

v Prostějově působících. Jednalo se o tyto osobnosti: 

 

Bohuslav Eliáš ( 1920–2005)  – 6. ledna – 100. výročí narození, pedagog, filozof, regionální 

historik, publicista a překladatel. Po studiích (1947) působil jako asistent na FF UP 

v Olomouci, v roce 1950 musel z politických důvodů z vysoké školy odejít. Působil potom 

jako učitel na středních školách v Olomouci a Prostějově, v letech 1956–1959 a 1962–1980 

byl středoškolským učitelem na gymnáziu Jiřího Wolkera. Měl aprobaci na pět předmětů 
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(latina, filozofie, čeština, němčina, dějepis). Zabýval se regionální historií Prostějova a 

Prostějovska. Publikoval v odborných časopisech a regionálním tisku. Zvláště zajímavé byly 

jeho „historické seriály“ z historie Prostějova, významných rodů, o stavbách a měšťanských 

domech, významných osobnostech (například J. Wolker, O. Přikryl, J. A. Hanke 

z Hankenštejna)  či z historie oděvního průmyslu uveřejňované v tehdejší Stráži lidu a 

Prostějovském oděváři. 

 

Josef Vincourek (1900–1976) –23. ledna –120. výročí narození, rodák ze Suchdolu nad 

Odrou, hudební skladatel a dirigent, prožil mládí a studentská léta v Prostějově,v letech 1911–

1916 studoval na prostějovském gymnáziu, spolužák Jiřího Wolkera. Zhudebnil některé 

Wolkerovy básně a v Prostějově dirigoval studentský hudební soubor. V roce 1919 absolvoval 

studia na konzervatoři a působil v olomouckém divadle a brněnské opeče a především jako 

dirigent Slovenského národního divadla a šéf opery Slovenského národního divadla. 

 

Jan Machner (1837–1920) – 6. března –100. výročí úmrtí, profesí byl tkadlec, zakladatel 

Sokola v Prostějově, první náčelník Sokola v Prostějově, byl vojákem i učitelem šermu, 

v letech 1871–1887 učil tělesnou výchovu na reálce v Prostějově . Byl také spoluzakladatelem 

a prvním vedoucím Českého klubu velocipedického v Prostějově. Byl nevlastním dědečkem 

Jiřího Wolkera. Jiří ho velmi miloval a často také navštěvoval v domě v Olomoucké ulici č. 

28. Po jeho smrti napsal báseň Stařeček umřel. 

 

Josef Nedělník (1850–1931) – 10. března –170. výročí narození, národní činitel, stavitel, 

rodák z Vrahovic, v roce 1886 absolvoval studia stavebního inženýrství. Od roku 1887 měl 

stavební firmu s Rudolfem Konečným (J. Nedělník & R. Konečný), podnikatelství staveb. 

Podílel se na veřejných i soukromých stavbách, školách, připravoval projekty, vykonával 

stavební dozory a kolaudace. V Prostějově se podílel na realizaci řady staveb, například vily 

Josefa Kováříka, městské spořitelny, hotelu Grand, výstavbě nové radnice aj. Nechal si také 

postavit vlastní vilu v Rejskově ulici č. 16 (plány z r. 1898). Po jeho smrti převzal firmu syn 

Josef Nedělník ml. a fungovala až do znárodnění v roce 1946. 

 

Josef F. Buček (1870–1951) – 17. března –150. výročí narození, rodák z Bzové u Bojkovic se 

vyučil knihkupcem v Prostějově u Viléma Pittnera, knihkupeckou koncesi získal v roce 1898, 

nejprve v domě č. 13 na dnešním náměstí T. G. Masaryka, později v č. 15. Byl také 

nakladatelem. Vydal kolem osmdesáti knih různých žánrů. Patřily mezi ně například 

regionální historické práce, hudebniny, učebnice a praktické příručky. Například knihy básní 

a próz Ondřeje Přikryla, historiků Jaroslava Mathona, a Antonína Gottwalda, písně a 

hudebniny od Josefa Křičenského. Byl také aktivním členem Orlice a Sokola. V roce 1923 

převzal knihkupectví syn František. 

 

František Neumann (1850–1932) - 12. dubna – 170. výročí narození, národní, spolkový a 

komunální činitel města, obchodník a živnostenský podnikatel (majitel řeznictví a uzenářství 

od roku 1883 v domě U Zlaté studny č. 21 na hlavním náměstí). Narodil se v Kroměříži, 

dětství a mládí prožil v Přerově a v roce 1873 se přestěhoval do Prostějova, kde si otevřel 
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menší řeznický obchod v Komenského ulici. Byl členem řady spolků, například Orlice, 

Sokola, Besedy a členem redakce Hlasů z Hané. V letech 1886–1919 byl zastupitelem města a 

řadu let radním. Pracoval v různých komisích, například pro výstavbu obchodní akademie, 

gymnázia. Významný podíl měl také na stavbě národního domu a nové radnice. 

 

Jaroslava Zárecká-Muchová (1940–2003) –12. dubna nedožité osmdesátiny, středoškolská 

učitelka výtvarné výchovy, malířka a grafička, absolventka oboru český jazyk a výtvarná 

výchova na Filozofické fakultě UP v Olomouci byla žákyní profesorů Aljo Berana, Františka 

Bělohlávka a A. Kučery. Působila jako učitelka na Střední průmyslové škole oděvní 

v Prostějově, kde vyučovala dějiny a estetiku odívání, figurální kreslení a zabývala se také 

navrhováním oděvů. Věnovala se i vlastní výtvarné tvorbě. Ovládala různé výtvarné techniky 

– akvarel, olej, tuš a hlavně pastel. Obrazy jejích květin jsou laděny do teplých a něžných 

oranžových tónů. Součástí její tvorby je i užitá grafika (pamětní listy, diplomy, novoročenky). 

Na počátku sedmdesátých let 20. století se podílela na vytváření a vybavování obřadních a 

smutečních síní na Prostějovsku. 

 

Vilém Otáhal  (1870–1954) – 28. května – 150. výročí narození, pedagog, komunální činitel 

a starosta města. Byl celým svým životem spjatý s Prostějovem. V letech 1899–1932 působil 

jako středoškolský učitel na obchodní akademii. V letech 1924–1928 byl zastupitelem a 

členem rady města za sociální demokracii, v letech 1928–1932 byl starostou Prostějova. 

Výraznou měrou se podílel na zlepšení hygienických, zdravotních a sociálních poměrů ve 

městě. Byl členem městské školní rady, předsedou Kuratoria botanické zahrady, feriální 

osady Karly Vojáčkové na Stražisku a Kuratoria muzea. Byl také budovatelem 

prostějovského muzejnictví. Byl jeho správcem od roku 1905 a podílel se na rekonstrukci 

budovy muzea a umístění muzea v budově staré radnice a instalaci a rozšiřování muzejních 

sbírek. V roce 1924 byl spoluzakladatelem Muzejního spolku a výrazně podporoval vydávání 

muzejní ročenky. 

 

Bedřich Seliger (1920–2012) – 19. června – 100. výročí narození, prostějovský rodák, 

válečný veterán, plukovník v záloze. Pocházel z židovské rodiny. V Prostějově v roce 1938 

úspěšně odmaturoval na gymnáziu. Po udání na gestapu pro údajné přechovávání marxistické 

literatury byl zatčen a vězněn. Utekl z tábora v Nisku nad Sanem a přešel na sovětské území, 

kde pracoval a koncem roku 1941 vstoupil do Československé vojenské jednotky v Buzuku. 

V ní měl funkci velitele minometné čety a prodělal s ní těžké boje u Sokolova, Kyjeva, Bílé 

Cerkve a v Dukelském průsmyku. Návrat do rodného Prostějova v roce 1945 pro něj byl 

velmi smutný. Rodiče, dvě mladší sestry a osmnáct dalších příbuzných zahynulo 

v nacistických koncentračních táborech. V roce 1947 z armády na vlastní žádost odešel a 

pracoval v textilním a krajkářském průmyslu v Aši a Teplicích. V Teplicích také s rodinou 

bydlel. Prostějov navštívil až koncem dubna roku 2012. Byl přijatý na radnici a besedoval se 

studenty gymnázia Jiřího Wolkera. Plukovník v záloze Bedřich Seliger je nositelem řady 

vyznamenání, například Čs. válečného kříže 1939 a Řádu rudé hvězdy. 

 



46 

 

Václav Ševčík (1900–1971) –12. července –120. výročí narození, nestor prostějovských 

fotografů, rodák z Vysokého Mýta pracoval a žil v Prostějově od roku 1927 až do své smrti. 

Jeho dům s ateliérem na dnešním náměstí E. Husserla č. 8 (postavený v roce 1939 podle plánů 

arch. Antonína Navrátila) se stal skutečným „pojmem“ nejen pro obyvatele Prostějova. 

Věnoval se fotografii portrétní, ale i plenérové. Na základě doporučení historika Jana 

Kühndela fotil také významné prostějovské budovy, stejně tak i osobnosti tehdejšího 

kulturního a veřejného života. Po znárodnění podniku pracoval pod výrobním družstvem 

Fotografie Olomouc. Věnoval se také praktické přípravě učňů – budoucích fotografů a ve 

Fotografii Olomouc byl vedoucím učňovského střediska. 

 

Hana Wichterlová (1903–1990)  – 29. srpna – 30. výročí úmrtí, akademická sochařka, 

významná osobnost meziválečné avantgardy, první dáma českého moderního sochařství, 

pocházela z rodiny prostějovského továrníka a majitele továrny na hospodářské stroje 

Wichterle & Kovářík Karla Wichterleho. V roce 1925 absolvovala obor sochařství na AVU u 

profesora Jana Štursy. Potom krátce pobývala v Paříži. Ovlivnily ji směry kubismus a 

expresionismus, ale zůstala svá. Je představitelkou jiného modernismu, jehož základem je 

duchovní prožitek. Uplatňovala vegetativní náměty, figurální plastiky a reliéfy ( například 

Hudebnice, Mrtvý pták, Pupen, Pecka, Lusk, Černá hlava, Mahulena). Její dílo bývá řazeno 

po bok významné světové sochařky Barbory Hepworthové. V Prostějově její památku 

připomíná pamětní deska na domě č. 53 ve Svatoplukově ulici, místo posledního odpočinku 

v rodinné hrobce rodiny Wichterlovy v severních arkádách prostějovského hřbitova a jediné 

funerální dílo – náhrobek na hrobě Jana Weisze na židovském hřbitově v Prostějově. Tři její 

díla jsou v depozitářích Muzea a galerie v Prostějově. Naposledy byla její tvorba představena 

na jaře roku 2013 na výstavě „Momenty růstu“ v prostorách Muzea a galerie v Prostějově 

v rámci putovní výstavy připravené Galerií Karlovy Vary a Michalem a Evou Jůzovými, kteří 

jsou také autory stejnojmenného katalogu. 

 

Vladimír Ambros (1890–1956) – 18. září – 130. výročí narození, hudební skladatel, dirigent 

a pedagog, zakladatel hudební školy v Prostějově. Působil jako sbormistr pěveckých spolků 

Orlice a Vlastimila a dirigent Orchestrálního sdružení. V letech 1927–1938 byl ředitelem 

hudební školy v Břeclavi, ale s Prostějovem udržoval nadále kontakty. Jeho dílo obsahuje 135 

děl, hlavně klavírní, orchestrální a symfonické skladby. Například trilogie Beskydy, 

symfonická báseň Veliký návrat, cyklus písní na Nezvalovy verše Sbohem a šáteček. Jeho 

památku v Prostějově připomíná název základní umělecké školy, ulice, pamětní deska na 

domě č. 25 v Rejskově ulici, zachovaná korespondence uložená v Muzeu a galerii 

v Prostějově a rodinný hrob na městském hřbitově. 

 

Vilém Steinmann (1880–1962) – 31. října – 140. výročí narození, hudební skladatel, 

pedagog a sbormistr, rodák z Oplocan u Tovačova a absolvent učitelského ústavu 

v Kroměříži. V letech 1899–1918 učil na obecné a hudební škole v Prostějově a zároveň se 

podílel na rozvoji zdejšího hudebního života. Byl členem a zástupcem dirigenta Pěveckého 

sdružení moravských učitelů, od roku 1906 Orlice, později i Orchestrálního sdružení a 

Vlastimily. Orlici reformoval podle vzoru svého učitele Františka Vacha. Sbor dosáhl 
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vynikajících kvalit, například kantátou Na Soláni Čarták uvedenou 23. 3. 1912 v městském 

divadle. Další jeho hudební působení je spjaté s Brnem, kde byl vedoucím a zakladatelem 

pěveckého sdružení OPUS (Obec přátel umění sborového) a učil na konzervatoři a JAMU. 

Složil také řadu sborů a úprav lidových písní, některé z nich věnoval také prostějovských 

sborům. 

 

Jaroslav Franc (1935–1990) –10. listopadu – nedožité pětaosmdesátiny, malíř hanácké 

krajiny, patřil mezi malíře-samouky, kterým nebylo umožněno z politických důvodů 

vysokoškolské výtvarné vzdělání. Žil a tvořil v Žešově, kde také 21. 1. 1990 zemřel. Pracoval 

v zemědělství, v JZD Výšovice. V letech 1959–1961 absolvoval dálkový kurz malby a kresby 

u profesora Vladimíra Košvance. Ve Francově díle je vidět láska k hanácké krajině 

v proměnách ročních období. Najdeme zde i figury zakomponované do krajiny s obdělanými 

poli a chalupami. Z malířských technik uplatnil hlavně temperu, akvarel a kvaš. 

V prostějovském muzeu měl pět výstav, poslední proběhla koncem roku 2020. Další se 

konaly například ve Vyškově, Boskovicích a Kostelci na Hané. 

 

Radoslav Lošťák (1935–1992) – 11. listopadu – nedožité pětaosmdesátiny, divadelní 

dramaturg a dramatik, olomoucký rodák, absolvent prostějovského gymnázia (1953) po 

studiích češtiny na VŠP v Olomouci působil od roku 1961 v Prostějově jako metodik 

uměleckého přednesu. Zde také založil divadlo poezie Větrník (1961–1965), které uvádělo 

řadu pořadů z děl G. Appolinaira, J. Préverta, P. Eluarda, V. Majakovského a text-

appealových pořadů. Velký úspěch měla experimentální inscenace podle Nezvalova 

Akrobata, která v roce 1962 získala Cenu poroty Wolkerova Prostějova. Potom působil jako 

dramaturg činohry v Divadle Oldřicha Stibora v Olomouci (1969–1978) a  činohry Národního 

divadla v Praze (1979–1992). Je také autorem psychologických her ze současnosti (Chůze po 

kamení, Opožděný ptačí zpěv, Dům, kde nesněží). Mnohé z nich byly uvedeny i 

v prostějovském městském divadle. 

 

Jan Hoch (1860–1925) – 22. prosince –160. výročí narození, prostějovský advokát, kulturní a 

spolkový činitel, rodák z Hrubčic, kde jeho otec Josef Hoch byl řadu let starostou, ale byl také 

významným rolnickým, národním a politickým činitelem na Prostějovsku. Po právnických 

studiích si otevřel v Prostějově advokátní kancelář (1883) a aktivně se zapojil do zdejšího 

veřejného a kulturního života. Byl členem českého politického spolku, aktivním členem 

Sokola, Orlice a redakčního kruhu Hlasů z Hané. Jako člen komise měl na starosti organizaci 

slavnosti při otevření budovy spolkového a národního domu (30. 11.– 1. 12. 1907).  Řadu 

příspěvků uveřejnil v Hlasech z Hané, Selských listech a Humoristických listech. Je autorem 

jediné prozaické knihy Hanácké obrázky, ve které zachytil život hanácké vesnice v době 

svého dětství a mládí. V Prostějově bydlel ve Svatoplukově ulici č. 35. V roce 1907 si nechal 

firmou R. Konečný & J. Nedělník vybudovat dům v Komenského ulici č. 14 ( nyní sídlo 

Katastrálního úřadu). Zemřel v Prostějově a jeho ostatky jsou uloženy v rodinném hrobě na 

hřbitově v Hrubčicích. 
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Významní jubilanti roku 2020 

 

Jiří Pořízka, PhDr., M.A.B.Sc.  *7. února 1940 v Prostějově, osmdesátiny  

Po maturitě na obchodní akademii a vojenské službě studoval od roku 1962 na provozně 

ekonomické fakultě VŠZ v Brně. Za práci v ilegálním skautském hnutí byl v roce 1962 zatčen 

STB a odsouzen nepodmíněně na dva a půl roku vězení. Potom pracoval v dělnických 

profesích. V roce 1968 emigroval do Švédska, kde na lundské univerzitě vystudoval literaturu 

a historii a na Vysoké škole zdravotnické ergonomii. Pracoval jako ředitel ergonomického 

institutu při nemocnici v Lundu. Po roce 1990 rozvíjel v České republice aktivity v rámci 

švédské mise řádu Maltézských rytířů, která vybavovala sociální ústavy v ČR, například 

domov důchodců Milosrdných bratří v Prostějově. V Prostějově založil Svatolazarskou 

komendu. V ČR stál u zrodu magistrální delegace Řádu božího hrobu. Po roce 2006 se vrátil 

do České republiky natrvalo. Je nositelem řady vyznamenání, například velký komtur Řádu 

sv. Řehoře Velikého, velkodůstojník Řádu maltézských rytířů, velkokřižník Vojenského a 

špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského. Za jeho charitativní činnost mu byla v roce 2006 

udělena Cena města Prostějova.  Z oblasti lékařství, historie, filozofie a etiky. Knižně u nás 

vyšly tři publikace věnované historii řádu Maltézských rytířů Je autorem řady článků a studií. 

Poslední kniha je z roku 2008 : Řád maltézských rytířů z Palestiny a Via Condotti. 

 

Miroslav Zikmund, Ing.  *2. května 1940 v Prostějově, osmdesátiny 

První polistopadový starosta města Prostějova zvolený ve svobodných volbách v listopadu 

1990. V Prostějově absolvoval gymnáziu. Potom vystudoval na VUT v Brně obor stavební 

inženýrství (1963). Odtud odešel pracovat do tehdejšího Okresního ústavu národního zdraví 

jako technik. Začátkem března 1990 byl jako aktivní účastník sametové revoluce za Občanské 

fórum kooptován do pléna Městského národního výboru a byl zvolen prvním místopředsedou. 

Po listopadových volbách byl zvolen starostou města. Funkci starosty zastával do konce roku 

1994. V čele města stál ve složité době, kdy město získalo zpět historický majetek, byl 

vypracován nový územní plán města, řešeny otázky komunálního odpadu, vzniku městské 

policie, privatizace vodovodů a kanalizací aj. V dalším volebním období byl krátce 

místopředsedou. V letech 1998–2002 zastával funkci ředitele Domovní správy. Je známý také 

jako aktivní hudebník. Složil scénickou hudbu pro různé soubory a HaDivadlo. 

 

Karel Kavička, Mgr., PhDr.  *20. června 1940 v Prostějově, osmdesátiny, po studiích na 

Pedagogické fakultě UP v Olomouci (obor matematika – zeměpis) učil na základních školách 

na Prostějovsku. V roce 1968 se postavil proti okupaci tehdejšího Československa Sovětskou 

armádou a inicioval petici pracovníků ve školství. V roce 1970 byl nucen ze školství odejít. 

Dvacet let potom pracoval v různých dělnických profesích, například na pile, v cukrovaru a 

jako řidič a strojník na stavbách po celé Moravě i v zahraničí.  Přitom dálkově vystudoval 

v Brně stavební průmyslovku. V roce 1990 se stal ředitelem Městského kulturního střediska v 

Prostějově a založil družstvo Credo. V roce 1997 se stal kancléřem olomouckého 

arcibiskupství a v letech 2000–2011 byl vedoucím arcidiecézního archivu. Věnuje se církevní 

historii a církevnímu umění. Je autorem téměř patnácti publikací, které pojednávají o 

prostějovských kostelích Povýšení sv. Kříže, sv. Cyrila a Metoděje, sv. Jana Nepomuckého, 
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sv. Petra a Pavla, sv. Bartoloměje v Prostějově-Vrahovicích, Bílkově Křížové cestě, ale také o 

kostelích sv. Michala v Olomouci či ve Křtinách. Poslední rozsáhlé monografie jsou: Jano 

Köhler (Kartuziánské nakladatelství Brno, 2018) a Svatý Jan Sarkander (Nakladatelství 

Flétna, Orlické Podhůří-Říčky, 2020). Velké úsilí věnoval také obnově prostějovských 

církevních památek (v roce 1988 kostel sv. Cyrila a Metoděje a kostel Povýšení sv. Kříže). Je 

zakládajícím členem a prvním místopředsedou Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu 

na Staroměstském náměstí v Praze. K letošní instalaci repliky sloupu připravil další 

historickou monografii. 

 

Naděžda Hořínková   *26. října 1929 v Prostějově, devadesátiny, mistryně ČR ve sportovní 

střelbě, manželka olympijského medailisty z roku 1956 Otakara Hořínka se rovněž aktivně 

věnovala střeleckému sportu. V roce 1955 byla zařazena do střelecké reprezentace 

v malorážce, v roce 1958 vystřílela československý rekord v malorážce, v roce 1963 se stala 

mistryní Československa v malorážce, v roce 1964 získala bronzovou medaili na Velké ceně 

v Budapešti. V letech 1971–1975 byla trenérkou reprezentace žen a juniorů. V roce 1972 

obdržela titul mistryně sportu. 28. února 2011 byla uvedena do Síně slávy prostějovského 

sportu. Je také členkou Českého klubu olympioniků. 

 

Milan Čečman  *18. listopadu 1940 Prostějov, osmdesátiny, byl vynikajícím sprinterem přes 

překážky a předsedou Atletického klubu v Prostějově. Stal se čtyřnásobným mistrem 

republiky na 110 m překážek a pětinásobným šampionem Československa na 200 m 

překážek. Československo reprezentoval v jednadvaceti mezistátních utkáních včetně Dnů 

evropského poháru. Po ukončení závodnické činnosti byl trenérem a šéfem klubu a ředitelem 

Velké ceny města Prostějova. Působil v různých oddílech (například Tatran, Železárny a 

Slovan v Prostějově, Dukla Praha, Slavia Praha). 

 

Krásného životního jubilea – sta let se dožily tyto občanky Prostějova: 

Jaroslava Kopecká  

Hedvika Otrubová  

Květoslava Přidalová 

Larisa Šimeková 

Věra Rozbrojová  (103 let) 

Osobně jim k tomuto výročí blahopřáli primátor města Prostějova František Jura a zástupce 

klubu Duha. 

V Domově seniorů v Radíkově Lhotě se v červnu dožila krásných sto šesti let bývalá 

prostějovská občanka Anna Sedláčková, která žila od čtyř do devětadevadesáti let 

v Prostějově a je nejstarší občankou Olomouckého kraje. 

 

Opustili nás…  

Čest jejich památce! 

V roce 2020 zemřely významné osobnosti spjaté s Prostějovem nebo zde žijící. Byly jimi: 
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Zuzana Bratterová, Bc., LLM., dlouholetá předsedkyně MS ČSSD v Prostějově, byla také 

členkou komise sociální a zdravotní při řadě města Prostějova, pracovala v sociální oblasti, 

zpočátku jako sociální pracovnice na magistrátu v Přerově a od roku 2009 byla ředitelkou 

Domova seniorů v Jesenci. Zemřela 15. ledna 2020 ve věku 51 let. 

 

Jaroslav Svozil, Mgr., dlouholetý vedoucí odboru sociálních věcí prostějovského magistrátu, 

řadu let pracoval v sociální oblasti a jeho spolupracovníci si ho vážili pro jeho vstřícnost, 

čestnost a obětavost. Zemřel 17. ledna 2020 náhle na infarkt svých 67 letech. 

 

Jindřich Tomeček, MUDr., známý a oblíbený prostějovský lékař – chirurg, primář 

chirurgického oddělení prostějovské nemocnice v letech 1986–1991. V roce 1973 s MUDr. 

Janem Luklem implantovali první kardiostimulátor na okresním chirurgickém pracovišti 

v Československu. Závěr své lékařské kariéry strávil ve své privátní chirurgické ambulanci 

společně se svým synem. Zemřel 21. února 2020 v 86 letech. 

 

Vojtěch Zatloukal, ředitel závodního klubu OP, později KaS Centra (od roku 1990 do roku 

2006). Byl kulturně činný, například v ochotnickém divadle, doprovázel loutky při 

loutkových představeních. Připravoval a organizoval různé společenské a kulturní akce a 

filmy v klubu OP i v městském divadle. Byl také členem výboru přehlídky Wolkerův 

Prostějov. Zemřel 11. března 2020. 

 

Petr Hanzlík, diskžokej, zpěvák a fanoušek rockové hudby, údajně jediný prostějovský 

signatář Charty 77. Na začátku sedmdesátých let musel opustit republiku. STB vyhrožovala 

jemu i dětem. Emigroval do Rakouska a po listopadu 1989 se vrátil do Prostějova. Začal 

podnikat a pořádal i hudební produkce. Zemřel v dubnu 2020 v 75 letech. 

 

Antonín Drahovzal, Mgr., významná osobnost prostějovského školství. Rodák 

z Protivanova svou kantorskou dráhu spojil s Gymnáziem Jiřího Wolkera, na kterém působil 

čtyřicet let (v letech 1963–2003) jako středoškolský učitel, zástupce ředitele a v letech 1994–

1998 ředitel. Byl náročným učitelem matematiky a deskriptivní geometrie. Zemřel 17. dubna 

2020 v 78 letech. 

 

Vlastimil Kadlec, dlouholetý sportovní novinář. Začínal psát reportáže jako člen výboru 

fotbalového klubu TJ OP Prostějov do Prostějovského oděváře. Koncem sedmdesátých let se 

stal externím sportovním redaktorem Stráže lidu. Přispíval také do celostátního tisku 

(Československý sport, Mladá fronta, Rovnost). Od devadesátých let spolupracoval 

s Prostějovským deníkem. Byl autorem řady reportáží, rozhovorů a článků. Za svoji práci 

obdržel Cenu města Prostějova. Zemřel v době, kdy připravoval písemné vzpomínky na dávné 

sportovní doby v Prostějově. Už je však bohužel nedokončil. Zemřel 18. dubna ve věku 85let 

v Prostějově. 

 

Olga Katolická, prostějovská rodačka působila původně na propagačním oddělení OP, na 

úseku závodního rozhlasu a podnikových novin Prostějovský oděvář. V roce 1976 přešla do 
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Městského kulturního střediska jako redaktorka rozhlasu po drátě. V letech 1984–1991 

pracovala na úseku obchodní politiky a vedení propagace obchodního domu Prior. V roce 

1991 se vrátila k žurnalistice a nastoupila do redakce Prostějovského týdne (později 

Prostějovského deníku), kde působila jako redaktorka, editorka a od roku 1998 do roku 2006 

jako šéfredaktorka. Od počátku roku 2008 byla ve starobním důchodu. V této době vážně 

onemocněla a podrobila se operaci. Spolupracovala s internetovým serverem Prostějovské 

novinky. V letech 2005–2019 byla kronikářkou města Prostějova. Zemřela 25. dubna 2020 po 

těžké nemoci v nedožitých 69 letech. 

 

Alois Mačák, bývalý vynikající prostějovský hokejista, fotbalista a tenista, aktivně se věnoval 

hokeji až do svých pětapadesáti let, působil v dresu fotbalového oddílu TJ Železárny a 

Čechovice. Byl sportovcem tělem i duší. Ještě loni aktivně hrál tenis. Zemřel 29. května 2020 

ve věku 80 let. 

 

Milan Začal, sportovní fotograf, působil ve Stráži lidu, Prostějovském týdnu a spolupracoval 

s Večerníkem, svým fotoaparátem reportážním způsobem zachytil neopakovatelné okamžiky, 

ve kterých hlavní roli hrála řada sportovních legend města, okresu a státu. Zemřel 2. srpna 

2020 v 87 letech. 

 

Jiřina Prekopová, PhDr., dětská psycholožka, rodačka z Prostějova, autorka řady publikací, 

laureátka Ceny města Prostějova, objevila léčebnou terapeutickou metodu „pevného objetí“, 

která se stala jedním z prostředků obnovy lásky v rodině, z politických důvodů nemohla 

studovat vysokou školu, žila v Prostějově a pracovala v různých profesích, jako uklízečka, od 

roku 1968 jako pracovnice tehdejšího Domu kultury a vzdělávání a odpovědná redaktorka 

kulturního časopisu Prostějovska Štafeta, v roce 1970 emigrovala do tehdejší Německé 

spolkové republiky, kde dokončila studia psychologie. Žila a pracovala ve Stutgardu. Po roce 

1989 často jezdila do Prostějova, kde prezentovala svoje knihy a byla kmotrou mateřského 

centra Cipísek. Zemřela 7. září 2020 ve věku 90 let v  Praze. 

 

Bohumil Teplý, doc. Mgr., sochař, vysokoškolský pedagog, medailér, restaurátor a 

portrétista, žil a pracoval v Olomouci, jeho díla najdeme v řadě měst a obcí celé střední 

Moravy, v Prostějově jsou díla: kašna na náměstí T. G. Masaryka, řetěz starosty města 

Prostějova, pamětní deska s portrétem Edvarda Valenty na budově městské knihovny, 

pamětní deska věnovaná filozofu a rodákovi Edmundu Husserlovi na budově radnice a lipová 

plastika Nový život umístěná v lodžii muzea. Byl nositelem Ceny města Olomouce a 

Olomouckého kraje. Zemřel 13. října 2020 v Olomouci ve věku 88 let. 

 

Květoslava Šťastná, Mgr., zakladatelka a ředitelka Domu domácí péče SANCO v Prostějově 

-Vrahovicích, 24. září převzala v obřadní síni prostějovské radnice za svoji práci v péči o 

seniory Cenu města Prostějova. Zemřela 6. listopadu 2020 po těžké nemoci v 59 letech 

v Prostějově. 
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10. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST 

 

Nemocnice AGEL v roce 2020 

Začátkem března 2020 byl přijatý na infekčním oddělení první pacient s nemocí covid-19, 

manažér firmy Toray. Začátkem února navštívil nemocnici primátor města František Jura 

s hejtmanem Olomouckého kraje Ladislavem Oklešťkem, aby zjistili, jak je infekční oddělení 

připraveno na možný příjem pacientů s nemocí covid-19. 23. března začalo fungovat 

v nemocnici nové odběrné místo pro pacienty na covid-19. Vybudovali ho vojáci 601. 

skupiny speciálních sil a primátor Prostějova František Jura sem dodal 400 respirátorů a 100 

roušek pro zdravotníky. Tenisté a sportovci Prostějova vybrali pro nemocnici částku 300 000 

Kč. Šek předal ředitelce nemocnice Marii Marsové primátor města Prostějova František Jura. 

Zatímco v jarní vlně byly hospitalizovány nízké počty pacientů, také počty pozitivně 

testovaných se na Prostějovsku pohybovaly týdně kolem čtyřiceti osob, druhá vlna na podzim 

udeřila v daleko větší intenzitě a síle.  Středomoravská nemocniční, a. s., nemocnice AGEL 

Prostějov, se na druhou vlnu připravila rozšířením laboratoře lékařské mikrobiologie oddělení 

laboratorní medicíny. Byla zde i posílena technika (například tři laminární boxy, nový 

extraktor nukleových kyselin RT PCR). Toto pracoviště zároveň sloužilo pro vyšetřování 

vzorků pacientů ze tří nemocnic Středomoravské nemocniční, a.s., tedy z Přerova, Šternberku 

a Prostějova. 23. září nemocnice ve spolupráci se statutárním městem Prostějov otevřela nové 

odběrové místo na testy na covid-19 před pavilonem dětského oddělení. V polovině října sem 

magistrát dodal mobilní toalety. Denně zvládlo odběry až 140 pacientů a výsledky se mohli 

dozvědět do 48 hodin. Od poloviny října byly odběry posíleny i o sobotní dopolední provoz. 

Pomoc také zajišťovali od začátku října studenti SZŠ a medici na výzvu hejtmana 

Olomouckého kraje. Nahradili nemocniční personál na jiných odděleních. 20 % personálu 

totiž chybělo z důvodů karantény, nemoci, ošetřovného apod. Třicet studentů SZŠ tak 

pomáhalo jako sanitáři na chirurgii, interně, neurologii a ortopedii.  

Zároveň také narůstaly počty hospitalizovaných. Koncem měsíce srpna bylo 6 

hospitalizovaných se středně těžkým průběhem, začátkem měsíce září 4 pacienti, začátek října 

20 osob. Zároveň bylo pro pacienty s covidem vyčleněno 45 lůžek a v polovině října byla 

navýšena kapacita ARO lůžek a zajištěno dalších pět ventilátorů. 6. listopadu byla otevřena 

další covidová jednotka s deseti lůžky. Zároveň skokově rostl počet nakažených na 

Prostějovsku. Koncem října je uváděno 1000 nakažených během týdně a aktuálně se 

s covidem léčilo 1569 osob. 18. října bylo v nemocnici hospitalizováno 40 osob na ARO a 

JIP, 23. října 78 pacientů (z toho 12 na ARO ve velmi těžkém stavu), 1. listopadu už 83 osob, 

vrcholem je 13. listopad, kdy je hospitalizováno 99 pacientů (16 ve vážném stavu a 12 na 

plicní ventilaci).  K 22. listopadu je uváděno 87 hospitalizovaných.  

Od poloviny listopadu začal počet nakažených a hospitalizovaných mírně klesat. K 6. prosinci 

bylo hospitalizováno 56 osob, nemocnice začala obnovovat plánované operační zákroky a do 

práce se vrátil personál. Poslední údaj - z 31. prosince uvádí 67 hospitalizovaných a aktivně 

pozitivních na Prostějovsku na covid-19 za týden byl 1157. Index PES byl 94 bodů.  



53 

 

Od března byl zároveň zákaz návštěv na všech odděleních, nemocnice také se dle situace 

omezovaly plánované zákroky a poskytovala jen akutní péči. Od poloviny prosince byla také 

možnost testování na covid-19 antigenními testy, o které byl velký zájem. Denně bylo 

prováděno až 140 testů, a to i mezi vánočními svátky. Celkem bylo otestováno přes dva tisíce 

zájemců a 10 % bylo pozitivních. V  nemocnici k 6. prosinci 2020 na covid zemřelo za rok 

2020  90 osob.  Většinou se jednalo o těžce nemocné polymorbidní pacienty ve vyšším věku.  

27. prosince však opět vstoupila v platnost přísná opatření a ČR se vrátila do 5. stupně 

systému PES. Světlem na konci tunelu je očkování. První očkování proběhlo v zemi 27. 

prosince. Do Olomouckého kraje vakcína dorazila se zpožděním. První byli očkováni 

zdravotníci Fakultní nemocnice Olomouc od 31. prosince. V Prostějově se začalo očkovat až 

od pondělí 4. ledna. Nejprve půjde od lidi v první linii – zdravotníky na covidových 

jednotkách, domovy seniorů, ostatní lékaře a zdravotnický personál. 

 

Sociální zařízení 

Nákaza covid postihla i naše sociální zařízení, zvláště na podzim. Už na začátku září se 

nákaza objevila u deseti seniorů a zaměstnanců DPP Sanco ve Vrahovicích. Další případy 

byly v Domově seniorů Nerudova ulice a Centru sociálních služeb v Lidické ulici v polovině 

října. Nákaza se začala šířit skokově. Nejvyšší počty byly v listopadu (DS Nerudova 28 

nakažených, CSS 44 nakažených). Do uvedených zařízení nastoupili na výpomoc 

dobrovolníci. V CSS vypomáhalo šest studentek sociálních oborů UP Olomouc, v domově 

v Nerudově ulici byli zase dobrovolníci. Tito nahradili nakažený personál. Od listopadu také 

probíhalo testování zaměstnanců a pracovníků zařízení antigenními testy. Celkem proběhla tři 

kola testů.  

5. listopadu 2020 předali zástupci prostějovské pobočky Rotary klubu vedení Centra 

sociálních služeb v Lidické ulici přístroj Chroma II. určený na testování covidu. Rotary klub 

jej zakoupil a bude jej půjčovat organizacím pečujícím o seniory. Olomoucký kraj jako 

zřizovatel sociálních zařízení pomáhal zajišťovat ochranné pomůcky (kombinézy, respirátory 

třídy FFP2, dezinfekční prostředky). 

 Za přísných podmínek a testů byly v domově v Nerudově ulici povoleny návštěvy 

příbuzných. CSS v ulici Lidická se bohužel koncem roku opět uzavírá. Nejprve byl uzavřen 

kvůli nákaze stacionář a od 24. prosince bylo Centrum sociálních služeb v izolaci kvůli 

pozitivním testům čtyř uživatelů. 

 

Sociální oblast  

Běžně fungoval odbor sociálních věcí, kde mohli senioři získat různé informace včetně 

zajištění pomoci v podobě vydaných letáků. Sociální služby poskytovaly jednak organizace 

zřizované Olomouckých krajem a dalšími subjekty. Novinkou bylo zřízení linky pro sluchově 

postižené s tlumočením a pojízdný úřad pro vyřizování záležitostí. 

Byl zajišťován senior taxi. Tato služba funguje v Prostějově už pátým rokem a je určena pro 

seniory nad 65 let na cesty k lékaři, na úřady, do sociálních zařízení apod. Poskytovatelem 

služby je Rosi Logistik, s.r.o. v Ostravě. Byla zavedena přísnější opatření (roušky, klient seděl 

vzadu, častá dezinfekce automobilů). V běžném období této služby využívalo průměrně 1200 

zákazníků za měsíc. V době nouzového stavu se počet zákazníků výrazně snížil (kolem 350–
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400 osob měsíčně). Jízdy byly také omezeny na nezbytně nutné odvozy klientů k lékaři nebo 

do zdravotnických zařízení. 

 

 

Azylové centrum  

V posledních letech došlo k nárůstu počtu lidí, kteří se dostali do obtížné životní situace 

spojené se ztrátou bydlení. Služby centra byly i přes velkou obměnu klientů využívány i přes 

letní měsíce. Poskytované služby Azylového centra: azylový dům pro muže a ženy (34 míst) 

noclehárna (19 míst), nízkoprahové denní centrum  (21 míst), terénní program určený lidem 

bez domova a azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi ADDAR ( 10 rodičů a maximálně 30 

dětí) v Pražské ulici. Probíhala spolupráce s potravinovou bankou a místními supermarkety a 

všichni klienti toho také využili.  

V době nouzového stavu na jaře a na podzim byla dodržována epidemiologická nařízení 

včetně dezinfekce prostor, nošení ochranných pomůcek, měření teploty a omezení kontaktů 

mezi klienty a pracovníky. V době nouzového stavu byl zaveden karanténní režim pro nově 

přijímané klienty po dobu deseti dnů. Byly nakoupeny bezkontaktní dávkovače a teploměry. 

Složitější situace byla mezi bezdomovci na ulici, kde je kontaktoval terénní pracovník. 

Sledoval jejich zdravotní stav, dodával jim roušky a zároveň je informoval o možnostech 

pomoci a kontaktech na úřady a zdravotnická zařízení. V případě zjištění nákazy zde byla 

možnost spolupráce s městem a přímo s krizovým štábem. V průběhu roku nebyla v tomto 

zařízení žádná nákaza nemocí covid-19.  

Za finanční spolupráce města proběhly opravy objektu v Určické ulici (opravy oken, dveří, 

nové sociální zařízení) a dovybavení elektrickými spotřebiči.  Zároveň se rozšířila kapacita 

azylového centra v Určické ulici o dvanáct nových míst. Koncem měsíce srpna byly 

dokončeny a zkolaudovány obytné kontejnery. Jedná se o ubytovací jednotky s kuchyňkou a 

sociálním zařízením včetně napojení na rozvody vody, kanalizace a elektřiny. Součástí akce 

bylo také nové zpevnění plochy a oplocení části azylového domu. Celá investice stála 2,2 

milionu korun a finančně ji hradilo město Prostějov. Realizace: firma J/M Dynamic Projekt, 

s.r.o. 

 

Charita Prostějov 

Uspořádala na zahradě v Martinákově ulici tradiční Den Charity.  Byly zde ukázky výrobků 

klientů a zaměstnanců včetně prezentace služeb Charity (odlehčovací a pečovatelské služby). 

Nechyběla ani módní přehlídka moderovaná Michalem Muchou. Charita si také připomněla 

svoje 29. výročí trvání. 

21. listopadu 2020 uspořádala Charita Prostějov v supermarketu Albert v Plumlovské ulici 

potravinou sbírku, nakupující tak mohli přispět darováním trvanlivých potravin, drogistického 

zboží a dalšími. Prostějované  darovali celkem 804 kg zboží. 

21. prosince 2020 převzali představitelé prostějovské Charity v čele s ředitelem Františkem 

Hynkem nový elektromobil určený pro městský provoz. Vůz v ceně 340 000 Kč byl pořízen 

na finančního přispění města Prostějova, Olomouckého kraje a z prostředků Tříkrálové sbírky. 

Bude sloužit k rozvozu obědů a pečovatelek. Slavnostnímu aktu byl přítomen primátor města 

Prostějova František Jura. 
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Pečovatelská služba Centra sociálních služeb 

29. září 2020 byl za účasti hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka, primátora města 

Prostějova Františka Jury, náměstkyně primátora Aleny Raškové a ředitelky Centra sociálních 

služeb Heleny Vránové otevřen nový opravený objekt v areálu staré nemocnice v ulici 

Lidická. Přestěhovala se tam pečovatelská služba Centra sociálních služeb dosud sídlící 

v Bezručově ulici č. 2. K dispozici bude mít nově opravený pavilon s administrativním 

zázemím, šatnami a garážemi. Pečovatelskou službu mohou využívat obyvatelé Prostějova, 

okolních obcí Držovice, Mostkovice, Žešov a město Němčice nad Hanou. Nabízí pomoc při 

zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (osobní hygiena, poskytování stravy, zajištění 

chodu domácnosti). Služby jsou poskytovány od 6 do 20 hodin. Původní budova v Bezručově 

ulici č. 2 patří Olomouckému kraji a bude zde fungovat středisko sociální pomoci. 

 

Chráněná dílna Senza 

Založilo ji občanské sdružení Lipka 7. listopadu 2000 jako jedno z prvních sociálních 

družstev v České republice. Funguje tedy úspěšně již dvacet let. Vznikla tehdy za podpory 

města Prostějova v prostorách nevyužívaných jeslí a bývalé mateřské školy. Zároveň získali 

dotaci 1.3 mil. korun s cílem akutní integrace a sociálního začleňování lidí se zdravotním 

postižením. V současnosti zaměstnávají 67 zaměstnanců. Z toho je 93 % se zdravotním 

znevýhodněním. Jsou to lidé s různým mentálním, sluchovým a fyzickým postižením.   

Výrobní program je zaměřen na služby pro veřejnost a malé firmy. Součástí je vývařovna 

s jídelnou zajišťující 200 –220 obědů, prádelna mandlovna a univerzální dílna. Dílna má tři 

provozy a provádí kompletaci drobných výlisků kontrolu plastových výrobků apod. 

Iniciátorkou založení družstva je předsedkyně Lipky Renata Čekalová. Magistrát města 

věnoval chráněné dílně dar v podobě kancelářských stolů a židlí v pořizovací ceně 40 tisíc 

korun. 

 

Sportovní hry seniorů 

3. ročník her proběhl 20. srpna 2020 na koupališti ve Vrahovicích. Přítomno bylo 27 

účastníků. Nejstarší měl 89 let. Akci pořádaly Domovní správa, s.r.o. Prostějov a Zdravé 

město Prostějov pod záštitou náměstkyně primátora Aleny Raškové. Soutěžilo se v osmi  

disciplínách, například šipky, plavání na 25 m, petanque, hod kroužky. „Duší“ celé akce je 

tradičně Marie Hájková. Výrazně také pomáhali i zástupci Městské policie, především při 

přípravě laserové střelnice. 

 

Kytičkový den proti rakovině 

Proběhl tentokrát nikoliv květnu, ale až na podzim, ve dnech 30. září a 1. října. 24. ročník 

Českého dne proti rakovině se zaměřil na problematiku onemocnění ledvin a toto zaměření 

měly i letáčky vydané Ligou proti rakovině. V Prostějově měl organizaci Dne a rozdávání 

žlutých kytiček na starosti spolek Diana sdružující ženy, které prodělaly rakovinu prsu. 

Celkem měly čtyři tisíce kytiček a téměř všechny prodaly a dostaly přitom 97 298 korun. 

Sdružení se také muselo vyrovnat i se skutečností, že akce probíhala v době zhoršující se 

pandemické situace, pomoc také odřekla většina škol a akci také doprovázelo nevlídné počasí. 
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Navzdory situaci však aktivně pomáhaly rodiny a studenti Střední zdravotnické školy a 

Střední odborné školy podnikání a obchodu. 

 

Bílá pastelka 

21. ročník akce probíhal od 12. do 14. října a pořádalo jej prostějovské sdružení SONS. I přes 

nepříznivé počasí a zhoršenou epidemiologickou situaci byla akce hodnocena kladně. 

Pomáhali také žáci základních škol Jana Železného, Dr. Horáka a E. Valenty. 

 

Potravinová sbírka pořádaná městem 

Probíhala 3. a 4. prosince 2020 v prostorách radničního dvora a Turistického informačního 

centra. Občané mohli darovat především trvanlivé potraviny, například konzervy, těstoviny, 

přesnídávky a drogistické zboží. Potraviny darovali také zástupci vedení města v čele  

s primátorem Františkem Jurou, náměstkyněmi Alenou Raškovou a Miladou Sokolovou.  

Primátor František Jura a první náměstek Jiří Pospíšil je předali zástupcům potravinové 

banky. Budou bezplatně distribuovány do charitativních a humanitárních organizací, které je 

předají klientům. Část sbírky byla určena do azylového centra pro matky a děti v Prostějově. 

 

Finanční sbírka magistrátu Prostějova 

Na výzvu primátora Františka Jury přispěli pracovníci magistrátu na předvánoční finanční 

sbírku určenou na pomoc sociálním službám postiženými epidemickou situací. Celkem bylo 

vybráno 55 000 Kč. 17 500 Kč v podobě symbolického šeku předal primátor František Jura 

ředitelce Centra sociálních služeb v Prostějově Heleně Vránové.  Další částky byly určeny 

Dětskému domovu v Plumlově, Dětskému domovu v Prostějově a Domovu seniorů 

v Nerudově ulici v Prostějově. 

 

 

 

11. MĚSTO V ROCE 2020 

 

Rada Statutárního města Prostějova se sešla celkem 35 x na svých zasedáních a to ve dnech: 

8. ledna, 22. ledna, 28. ledna, 4. Února, 18. února, 2. března, 10. března, 24. března, 31. 

března, 7. dubna, 16. dubna, 28. dubna, 5. května, 19. května, 26. května, 2. června, 16. 

června, 24. června, 7. července, 14. července, 28. července, 10. srpna, 25. srpna, 8. září, 22. 

září, 30. září, 7. října, 20. října, 3. listopadu, 6. listopadu, 24. listopadu, 30. listopadu, 1. 

prosince, 7. prosince a 22. prosince.  Jednání probíhala z důvodů nouzového stavu a 

respektování platných epidemických opatření převážně v obřadní síni radnice. 

Zastupitelstvo města Prostějova se sešlo celkem 7 x na svých zasedáních a to ve dnech 4. 

února, 10. března, 28. dubna, 16. června, 8. září, 18. listopadu a 8. prosince. Od dubna 2020 

probíhala jednání v sále KaS centra v Komenského ulici.  Usnesení a zápisy z jednání rady a 

zastupitelstva jsou uveřejněny na webu města www.prostejov.eu v sekci veřejná správa. 

 

 

 



57 

 

 

Hlavní body z jednání Zastupitelstva Statutárního města Prostějova 

 

14. zasedání Zastupitelstva města Prostějova konané 4. února 2020 

 

 Zastupitelstvo schvaluje: 

- bezúplatné nabytí válečného hrobu poručíka Ernesta von Franckenbergera z vlastnictví  

  spolku Komitét pro udržování památek z války roku 1866, z. s. ,  Hradec Králové, na  

  pozemku p. č. 4730 v k. ú. Prostějov 

 

schvaluje dotaci z rozpočtu města Prostějova: 

- ve výši 600. 000 Kč Azylovému centru Prostějov, o. p..s. na dofinancování provozu AC pro  

   rok 2020 

 

schvaluje dotace do sociální oblasti z rozpočtu města Prostějova /kapitola 21/: 

- ve výši 200. 000 Kč Mateřskému centru Cipísek Prostějov, na provoz mateřského centra 

- ve výši 70. 000 Kč. Společnosti Podané ruce, o. p., pobočka Prostějov na provozní,  

   materiálové, nemateriálové a osobní náklady 

- ve výši 250. 000 Kč společnosti Podané ruce, pobočka Prostějov, na kontaktní centrum v 

  Prostějově na provozní, materiálové, nemateriálové a osobní náklady 

- ve výši 100. 000 Kč společnosti Podané ruce, na nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v 

  Prostějově (náklady materiálové, nemateriálové, provozní a osobní) 

- ve výši 30. 000 Kč společnosti Podané ruce, na terénní programy pro děti a mládež v  

  Prostějově  

- ve výši 100. 000 Kč SOS dětským vesničkám na SOS KOMPAS Prostějov, rodinné  

  meditace 

- ve výši 96. 000 Kč Lipka, z. s. Tetín 1, Prostějov- na poskytování sociálně akviziční služby  

  pro seniory 

- ve výši 10. 000 Kč , Člověk v tísni, o. p. s. Praha, Šafaříkova 24, na podporu sociálně  

  akviziční služby pro rodiny s dětmi 

-ve výši 11. 000 Kč, Člověk v tísni, na podporu sociální služby Terénní programy 

-ve výši 50. 000 Kč, Charita Prostějov, Martinákova 9, na domov Daliborka chráněné bydlení  

 (vybavení cvičné kuchyně) 

- ve výši 77.000 Kč, Charita Prostějov, Martinákova 9, na domov Daliborka, odlehčovací 

   služby (evakuační křeslo) 

- ve výši 100. 000 Kč, Charita Prostějov, Martinákova 9, na pečovatelksou službu 

- ve výši  80. 000 Kč, Svaz tělesně postižených ČR, okresní organizace, Prostějov,  

   Kostelecká 17, na  náklady spojené s činností okresní organizace 

- ve výši 55. 000 Kč Svaz tělesně postižených ČR, místní organizace Prostějov, na  

   resocializaci a rekondici zdravotně postižených a seniorů 

- ve výši 100. 000 Kč , Pomocné ruce, z. s. , Školní 32, Prostějov, na služby osobní asistence 

- ve výši 30. 000 Kč, Podané ruce – osobní asistence  Frýdek-Místek (projekt Důstojný život  

  s osobní asistencí 2020) 
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Dále schvaluje Dotace na rok 2020 

- dotační titul 3 „Podpora celoroční sportovní činnosti se spoluúčastí žadatele“ 

- žádost o dotaci  z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 8. 000 000 Kč – Přístavba tělocvičny  

  DDM ul. Vápenice (Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení  

  v obcích Olomouckého kraje v roce 2020) zároveň vyjadřuje souhlas s realizací akce 

- žádost o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 8. 000 000 Kč – Zimní stadion, šatny 

  pro hokejovou mládež, zároveň vysloven souhlas s realizací akce 

 

Dále zastupitelstvo schvaluje: 

- dotační program Péče o historické dědictví města Prostějova 

- žádosti o dotace v oblasti cestovního ruchu ve výši 115. 000 Kč z Programu na podporu  

   cestovního ruchu a zahraničních vztahů Olomouckého kraje na rok 2020 na akci „Podpora  

   infrastruktury cestovního ruchu v Prostějově“ 

- pojmenování nové ulice  Na Lukách, k. ú. Krasice 

 

zřizuje:  

- ustavení pracovní skupiny pro úpravu prostoru bývalého židovského hřbitova v Prostějově 

 

15. zasedání Zastupitelstva města Prostějova konané 10. března 2020 

zastupitelstvo schvaluje: 

- udělení čestných ocenění strážníkům Městské policie, Policie ČR a Hasičského záchranného  

   Sboru 

- zadávací řízení veřejné zakázky „Zimní stadion- přístavba šaten“ (včetně informace o 

   průběhu řízení a odsouhlasení dokumentace) 

 

 

16. zasedání Zastupitelstva města Prostějova  konané 28. dubna 2020 

 

 Zastupitelstvo schvaluje:: 

- na návrh Rady města doplnění členů správní rady Národního domu: Ing. Jiří Pospíšil, 

Mgr. Milada Galářová 

schvaluje: 

-ve výši 2 000 000 Kč návratnou půjčku a dotaci  Národní dům, o. p. s.  Prostějov 

k dofinancování vzniklé provozní ztráty v důsledku opatření přijatých v souvislosti 

s koronavirovou nákazou, splatnost půjčky : do 31. 12. 2023 

- ve výši 1,18 mil. Kč dotaci o. p. s. Národní dům, poslouží jako náhrada za prokazatelnou 

ztrátu na tržbách Národního domu za březen, duben a květen 

 

Dále byly schváleny dotace: 

- ve výši 50. 000 Kč společnosti Gaudeamus na akci studentský Majáles 

- ve výši 120. 000 Kč českému skautu, středisku děti přírody Prostějov, na podporu celoroční 

   činnosti 
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- ve výši 15. 000 Kč Sdružení dobrovolných hasičů Krasice, na podporu činnosti mladých  

   hasičů 

- dotace do oblasti sportu v rámci Dotačního titulu 1 – podpora jednorázových sportovních 

  akcí, částka 1 230 000 Kč pro osm oddílů a spolků 

- ve výši 80. 000 Kč, Národopisný souboru Mánes, na celoroční činnost 

- ve výši 120. 000 Kč Gymnázium Jiřího Wolkera Prostějov, na činnost studentského divadla 

  Point 

- ve výši 75. 000 Kč mobilní hospic „Nejste sami“ , z. s. Olomouc na specializovanou  

  paliativní péči 

-výši 500. 000 Kč, město Plumlov, na výstavbu cyklostezky okolo Plumlovské přehrady 

-ve výši 200. 000 Kč, spolek Junák, Český skaut, středisko Járy Kaštila, na rekonstrukci 

  skautské klubovny v ul. Sokolská 

- dotace na rok 2020 společnosti Národní dům z finančních prostředků města ( FRR) ve výši 

  854. 000 Kč na veškeré provozní náklady za březen a ve výši 327. 000 Kč na „ořezané“ 

  finanční náklady 

- dotace  ve výši 300. 000 Kč TJ Sokol I. Prostějov na dokončení tartanového povrchu na  

  víceúčelovém hřišti a na vybavení hřiště 

 

dále schvaluje: 

 -Rozvoj a investice – cvičební prvky pro seniory ve Vrahovicích ( rozšíření o dva samostatné 

  prvky) – 150. 000 Kč 

  veřejné osvětlení, ulice Dr. Horáka  – 300. 000 Kč 

  MŠ Hanačka – zadání výtahu – 1 mil. 400 000 Kč 

  Rekonstrukce DDM Vápenice – tělocvična – 8 mil. 100 tisíc Kč 

  Zimní stadion – rekonstrukce trafostanice  – 2 mil. Kč 

Dále projednalo a schválilo: 

- Závěrečnou zprávu projektu Zdravé město a místní Agendu 21 za rok 2019 

 

bere na vědomí: 

- informaci Rady města o pozastavení používání glyfosátů s tím, že až do doby prověření  

  všech alternativních způsobů likvidace plevele se nebudou chemické postřiky používat, o  

  řešení bude informováno Zastupitelstvo města v nejbližším termínu 

ukládá: 

- Radě města Prostějova zpracovat a předložit na zastupitelstvu města adaptační strategii 

  Prostějova reagující na důsledky změny klimatu 

 

17. zasedání Zastupitelstva města Prostějova konané 16. června 2020 

   

Zastupitelstvo schvaluje: 

- usnesení č. 1070 – udělení Cen města Prostějova za rok 2019 

- nominace do orgánů Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje ( Mgr. Jiří Pospíšil,  

  Bc.Miloš Sklenka) 

- účetní uzávěrku a závěrečný účet města za rok 2019 
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dále schvaluje: 

- podání žádosti o dotaci ve výši 5. 000 000 Kč z rozpočtu Olomouckého kraje na novostavbu  

  Budovy ČSOP IRIS v Prostějově 

-přijetí dotace z Olomouckého kraje ve výši 30. 000 Kč – podpora průvodcovských služeb  

 Turistického informačního centra  

 

Dále byly schváleny dotace z rozpočtu Olomouckého kraje: 

- ve výši 100. 000 Kč Sbor dobrovolných hasičů Prostějov (dopravní prostředek) 

- ve výši 45. 200 Kč, SDH Prostějov, pořízení technického vybavení 

- ve výši 10. 000 Kč na akceschopnost jednotky SDH 

- ve výši 586. 351 Kč na stezku v ulici Josefa Lady 

- ve výši 7. 000 000 Kč na přístavbu tělocvičny DDM v ul. Vápenice 

- ve výši 180. 000 Kč na restaurování obrazů Jana Preislera 

 

schvaluje: 

- na podporu prevence kriminality z dotačního programu pro sociální oblast č. 1 – podporu ve  

  výši 92. 000 Kč na úhradu nákladů projektu „Prostějov – pracoviště MKDS pro analytickou  

  práci se záznamy“ v rámci prevence kriminality 

 

schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města: 

- ve výši 550. 000 Kč, Lipka, z. s. Prostějov (výměna oken a dveří) 

- ve výši 4. 000 000 Kč, Technologický klub Prostějov, na výstavbu budovy klubu a přeložky  

  inženýrských sítí 

- ve výši 450. 000 Kč, Sokol II. Prostějov, rekonstrukce podlahy a základního vybavení 

 

dále schvaluje: 

- 85. 000 Kč z prostředků kap. 40 -  životní prostředí, ČSOP- IRIS, Prostějov, na péči o volně  

  žijící živočichy v Prostějově – služby záchranné stanice 

 

Péče o historické dědictví na obnovu památek a městské památkové zóny pro rok 2020  je 

alokováno výše 2 mil. Kč, žadatelé mohou o toto žádat 

 

bere na vědomí: 

- informace o jednání vedení města se zástupci Správy železnic ohledně budovy místního 

  nádraží 

 

rozhodlo: 

- o pozastavení výroby uvítacích panelů a zároveň rozhodlo, že grafik bude požádán o  

  vypracování nového návrhu 
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18. zasedání Zastupitelstva města Prostějova konané 8. září 2020 

 

 

Zastupitelstvo uděluje: 

- Čestné občanství města Prostějova in memoriam genmjr. letectva Josefu  Dudovi,CBE 

 

bere na vědomí: 

- zprávu o Plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběh hospodaření jím zřízených 

a založených právnických osob k 30. 6. 2020 

 

 

vydává: 

- obecně závaznou vyhlášku o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí 

s účinností od 1. 1. 2021 

 

schvaluje: 

- uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace návratné finanční výpomoci sjednané 

24. 4. 2020 mezi Statutárním městem Prostějovem a příjemcem Národním domem 

 

schvaluje: 

- návrhy změn stanov delegace Statutárního města Prostějova na valné hromadě obchodní 

  společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s. a deleguje na valnou  

  hromadu společnosti (konanou 21. 10.) a další valné hromady konané v daném období jako 

  zástupce Statutárního města Prostějova náměstka primátora Ing. Jiřího Rozehnala a jako  

  náhradníka náměstkyni primátora RNDr. Alenu Raškovou 

 

navrhuje: 

- do funkce členů představenstva  společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s. Lukáše 

   Andrýska a Bc. Miloše Sklenku 

 

jmenuje: 

- členem správní rady o. p. s. Národní dům Prostějov Ing. Jana Navrátila 

 

schvaluje: 

- poskytnutí peněžního daru ve výši 2. 000 000 Kč HZS Olomouckého kraje za účelem 

  spolufinancování zpracování projektové dokumentace na výstavbu požární stanice a sídla 

  územního odboru HZS v Prostějově 

- slevu na nájemném v souvislosti s dotačním programem Ministerstva průmyslu a obchodu  

  COVID – Nájemné (za duben, květen, červen) nájemcům nebytových prostor v majetku  

  Statutárního města Prostějova 

- aktualizaci projektu Regenerace sídliště B. Šmerala a podání žádosti o dotace na druhou část  

  1. etapy a 2. etapu včetně dofinancování realizace projektu 
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- dotační programy v oblasti sportu na rok 2021 a program na podporu pořádání  

  jednorázových sportovních akcí v roce 2021 z rozpočtu Statutárního města Prostějova 

 

dále schvaluje dotace do oblasti vzdělávání: 

- ve výši 30. 000 Kč Hasičský sportovní klub ODL v Prostějově, na okresní dětskou ligu 

v požárním útoku 

- ve výši 10. 000 Kč Harward Summer School (zkoušky, vzdělávací program) 

 

dotace z rozpočtu města Prostějova (FRR): 

- ve výši 150. 000 Kč TTV Sport Group CZ, s. r. o. Praha na pořádání 12. ročníku Czech  

  Tour 2020 , světový pohár v silniční cyklistice 

dotace z rozpočtu města Prostějova ( kapitola 20, školství, sport) 

- ve výši 145. 000 Kč Mgr. Theodoru Mojžíšovi na přípravu první části videodokumentu 

   Prostějov XXI. století 

dotace z rozpočtu města Prostějova: 

- ve výši 557. 100 TJ Sokol Čechovice, z.s. na výstavbu nové plynové kotelny v objektu TJ  

  Sokol 

- ve výši 75. 000 Kč Českomoravská myslivecká jednotě, z. s., , okresní myslivecký spolek  

   Prostějov, na rekonstrukci budovy střelnice na Hloučele (výměna oken a dveří) 

 

schvaluje: 

- smlouvu o partnerství a spolupráci v rámci propagace a realizace projektu „Cyklistická 

  komunikace Romže“ 

- projekt „Inovační hub Prostějov“, Dům služeb, ul. Olomoucká, a uděluje souhlas s realizací  

  a financováním po celou dobu jeho realizace a udržitelnosti za předpokladu získání dotace 

- poskytnutí daru ve výši 100. 000 Kč na sbírku Olomouckého kraje na pomoc lidem, které  

  zasáhla povodeň 

 

souhlasí: 

- s návrhem rady města Prostějova odstoupit od Deklarace projektu Zdravé město schválenou 

  27. 9. 2001 a schválit naplňování Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje, zdraví a kvality  

  života prostřednictvím programu Zdravé město 

 

 

19. zasedání Zastupitelstva města Prostějova konané 18. listopadu 2020 

Zastupitelstvo města schvaluje: 

- návrh rozpočtu Statutárního města pro rok 2021 

- návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2022–2025 

- dodatek ke zřizovací listině Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, 

  Studentská 2 a vydává úplné znění zřizovací listiny p.o. Reálné gymnázium a základní škola  

  Otto Wichterleho, Prostějov, se sídlem Studentská 2, podle přiloženého návrhu od 1. 9. 2021 

- dodatek zřizovací listiny – Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov, Olympijská 4 

  s účinností od 30. 11. 2020 
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- uzavření Memoranda o spolupráci při zajištění výstavby nového areálu stanice a sídla  

  územního odboru Hasičského záchranného sboru v Prostějově mezi Statutárním městem 

  Prostějovem a Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje 

 

schvaluje dotace z rozpočtu města Prostějova: 

- ve výši 3. 400 000 Kč 1. SK Prostějov, z. s. na rekonstrukci fotbalového areálu 

 (rekonstrukce travnatého hřiště na hřiště s umělým povrchem včetně oplocení, osvětlení a  

  rozšíření šaten areálu) 

schvaluje: 

- přijetí  dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na akci Zimní stadion Prostějov – šatny pro 

 mládež ve výši 2. 000 000 Kč 

 

dále schvaluje dotace do sociální oblasti: 

- ve výši 100. 000 Kč z rozpočtu města na rok 2020 (kapitola 21, sociální věci) – Charita 

  Prostějov, Martinákova 9, na pořízení elektromobilu pro pečovatelskou službu 

- ve výši 100 000 Kč, Charita, Prostějov (z kapitoly 21), na úhradu zvýšených nákladů 

  poskytovaných služeb z důvodů koronavirové epidemie 

- ve výši 100. 000 Kč , ADP Sanco, s. r. o. Prostějov, na úhradu zvýšených nákladů služby 

  lůžkové a domácí zdravotní péče z důvodů koronavirové epidemie 

 

dále schvaluje: 

- přijetí účelového nadačního příspěvku z Nadace ČEZ ve výši 100. 000 Kč na realizaci  

  internetového prodeje vstupenek v Aquaparku Koupelky, Krasická ul., Prostějov 

- aktualizaci Programu regenerace městské památkové zóny Prostějov pro období 2021–2025 

- poskytnutí mimořádného majetkového vkladu ve výši 200. 000 Kč do o. p. s. Národní dům  

  Prostějov školami Olomouckého kraje jako zřizovatele škol Švehlova SŠ polytechnická a  

  SOŠ obchodní, nám. E. Husserla 

- návratnou finanční výpomoc ve výši 1. 500 000 Kč Národnímu domu Prostějov (účelově  

  vázanou na úhradu nákladů v době koronavirové krize), příjemce ji vrátí nejpozději do 31. 

  12. 2025 

 

20. zasedání Zastupitelstva města Prostějova konané 8. prosince 2020 

Zastupitelstvo schvaluje: 

- výjimku z jednacího řádu, tak že ze zasedání nebude vysílán on-line přenos 

- zpracování zápisu z jednání tak, že v zápise budou doslovně zapsány všechny diskusní  

   příspěvky, vystoupení předsedajícího, členů zastupitelstva a hostů, v průběhu rozpravy,  

   včetně technických poznámek 

 

schvaluje: 

- návratnou finanční výpomoc z prostředků rezerv a rozvoje ve výši 300. 000 Kč Národnímu  

  sportovnímu centru Prostějov , z. s., Za Velodromem 4187/49a Prostějov, je účelově vázána  

  na přechodné profinancování nákladů spolku vzniklých v období koronavirové krize,  

  bude příjemcem navrácena ci nejpozději do 30. 6. 2021 
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- žádost o dotaci Statutárního města Olomouce na zpracování Integrované strategie ITI  

  Olomoucké aglomerace ve výši 100. 000 Kč 

 

volí: 

- navržené kandidáty dle přiloženého seznamu do funkce přísedících Okresního soudu v  

  Prostějově 

 

dále schvaluje: 

- dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova uzavřené mezi 

  městem Prostějovem a SOS dětskými vesničkami, z. s. Praha dle přílohy 

- dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v Programu na podporu sportovní činnosti  

   v roce 2020 z rozpočtu statutárního města  Prostějova v dotačním titulu 3 „Podpora  

   celoroční sportovní činnosti se spoluúčastí žadatele Tělocviční jednoty Sokol I Prostějov,  

   Skálovo nám.173/ 4, Prostějov, kterým se mění čl. II použití a účel dotace takto: dotace je 

   účelově vázána na celoroční činnost  ( energie, revize, jiné provozní náklady), činnost 

   oddílu nohejbalu, oddílu judo 

 

schvaluje:  

- dotace 2021 – oblast sportu - poskytnutí dotací příjemcům z Programu na podporu sportovní  

   činnosti v roce 2021 z rozpočtu statutárního města Prostějova (finanční prostředky  

   v programu v celkové částce 19,5 mil. Kč) V dotačním titulu 1 „Podpora přípravy dětí a  

   mládeže na vrcholový sport“ , v tomto dotačním titulu byla alokována částka ve výši 8,07 

   milionů  Kč. Požadovaná dotace činila celkem 12 470 Kč, schválená částka je 8 075 000 Kč  

   Z této částky obdrželi žadatelé následující dotace: 

   2 270 000 Kč SK Prostějov 1913 

   1 800 000 Kč Tenis klub Prostějov  

   1 600 000 Kč 1. SK Prostějov 

   1 350 000 Kč VK Prostějov  

   800 000  Kč BCM Orli Prostějov  

   255 000  Kč SKC Prostějov 

- dotační titul 2 „Podpora činnosti Sportovních klubů na profesionální úrovni“– zde byla 

alokována částka ve výši 6,3 mil. Kč, požadovaná dotace sportovním klubům– dospělí, 

profesionálové na rok 2021 byla 13 560 000 Kč a schválená dotace je 6 375 000 Kč.  

 Z ní obdrželi žadatelé následující dotace: 

3 000 000 Kč  LHK Jestřábi A team 

1 300 000 Kč  l. SK Prostějov 

765 000 Kč  Tenis klub Prostějov 

500 000 Kč  Prostějovský volejbal 

300 000 Kč  BK Olomoucko 

300 000 Kč  Prostějov C 1885 

210 000 Kč  DTJ Prostějov 
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schvaluje: 

- přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na akci Prostějovská zima 

 

bere na vědomí: 

- zprávu o dosavadním průběhu jednání vedených se Správou železnic ve věci budovy 

  Místního nádraží v Prostějově s tím, že zastupitelé budou o dalším průběhu jednání 

  pravidelně informováni na zasedáních zastupitelstva 

 

 

 

 

Město v nouzovém stavu 

 

Jarní vlna 

1. března 2020 se objevily první případy nákazy nemocí covid-19 v České republice.  10. 

března byl vyhlášen zákaz návštěv v nemocnicích, byly zrušeny akce nad sto osob a uzavřeny 

školy. 12. března vláda vyhlásila v zemi nouzový stav. Lidem byly povoleny jen cesty do 

práce, na nákup a na zajištění svých blízkých. Zároveň byly uzavřeny obchody (kromě 

potravin, drogerie, květinářství, tabáku a tisku), služby a restaurace. Restaurace mohly 

provozovat jen výdejní okénko či rozvoz jídla. Byly zrušeny všechny kulturní a sportovní 

akce.  Blokové čištění města bylo odloženo o měsíc, probíhalo až od 5. května. Společnost 

FCC prováděla dezinfekci autobusových zastávek, laviček a mobiliáře. Ve městě bylo 

uzavřeno kino, divadlo, knihovna. Domovní správa uzavřela lázně, zimní stadion a KaS 

Centrum. Byly omezeny úřední hodiny, mnohé instituce a firmy přešly na home office. 

Komunikace s úřady probíhala elektronicky. Magistrát omezil úřadní hodiny pro veřejnost na 

dva dny v týdnu a to na vyřizování úředních záležitostí. Uzavřeny byly také kostely. Mše 

vysílaly farnosti na internetu.  

 V době nouzového stavu na jaře a na podzim fungovaly na magistrátu denně včetně sobot a 

nedělí informační linky, které poskytovaly informace o možnosti zprostředkování nákupu 

potravin, léků aj. zboží pro osamělé seniory, osoby zdravotně postižené, vážně nemocné a 

handicapované. Další linka poskytovala aktuální informace o dané situaci. 18. března vyšlo 

mimořádné číslo Prostějovských radničních listů. Obsahovalo řadu informací o nouzovém 

stavu, krizových linkách včetně výzvy dobrovolníkům ohledně pomoci. Městská hromadná 

doprava fungovala od 30. března  do 14. dubna bezplatně.  Zároveň v době nouzového stavu 

byl upraven jízdní řád a doprava fungovala v prázdninovém režimu.  

Od 19. března platila povinnost nošení roušek či jiné ochrany úst a obličeje. Těchto pomůcek 

byl výrazný nedostatek. Primátor města František Jura zajistil 600 metrů bavlněné látky a 

dovezl ji z Moravské Třebové do Duban, kde firma DD Sport 19. března ušila první várku 

roušek (360 kusů). Byly určeny Městské policii, řidičům autobusů a pracovníkům v sociálních 

službách. 

Další roušky na základě dohody města ušila a dodala Gala Prostějov (5 tisíc kusů).  Další 

metry látky byly rozdány dobrovolníkům a obcím ve správním obvodu. 20. března první ušité 

roušky z Galy putovaly do domovů s pečovatelskou službou. Rozvážela je Městská policie. 
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Další roušky byly od dobrovolníků a dárců. Do Centra sociálních služeb putovaly roušky a 

respirátory zakoupené městem.  

25. března převzali na dvoře radnice roušky pro své zaměstnance živnostníci a podnikatelé, 

kteří se registrovali prostřednictvím Okresní hospodářské komory. V tento den se také ve 

dvoře radnice vydávaly dezinfekční prostředky starostům obcí správního obvodu Prostějov. 

26. března byly poprvé roušky vydávány občanům. Toto pokračovalo i v následujících dnech. 

Další roušky rozdávali dobrovolníci zástupcům osadních výborů. Náměstkyně primátora 

Milada Sokolová a radní Marcela Župková rozvezly stovky roušek a litry dezinfekce do 

prodejen potravin a supermarketů. Město také zajistilo roušky pro občany starší 75 let. Ve 

spolupráci s dobrovolníky byly rozdány přímo do domů a bytů seniorů. Celkem bylo takto 

distribuováno 4 tisíce roušek. Zároveň si je občané mohli vyzvednout přímo u vchodu do 

radnice a od 15. dubna byla občanům také vydávána dezinfekce. 

 

Pomoc živnostníkům 

Rada města 31. března 2020 také schválila pomoc živnostníkům – podnikatelům, kterým byl 

při přijetí krizových opatření zakázán maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách. 

Město jim prominulo nájemné za tři měsíce, maximálně do 15 tisíc korun, jednotlivě. Jednalo 

se o podnikání v nebytových prostorách města. 

Dále šlo o okamžitou peněžitou pomoc do výše 15 tisíc na pokrytí části nákladů pro 

živnostníky, kteří se z důvodů přerušení provozů dostali do finančních problémů a 

nepodnikají v nebytových prostorách města.  

Okamžitá peněžitá pomoc byla určená živnostníkům, kteří mají své sídlo a provozovnu na 

území statutárního města Prostějov do výše 15 tisíc korun na částečné pokrytí nákladů 

v souvislosti s uzavřením provozovny od 14. 3. 2020. Rada města pro tyto účely vyčlenila 

částku 5 milionů korun. K 23. dubnu 2020 bylo evidováno 303 žádostí a 137 žádostí bylo 

schváleno. 

13. května 2020 zavítali na radnici zástupci Okresní hospodářské komory v čele s ředitelkou 

Helenou Chalánkovou.  Poděkovali vedení města za pomoc živnostníkům v době koronaviru a 

zároveň přinesli i dort. Aktu byli přítomni primátor města Prostějova František Jura a jeho 

první náměstek Jiří Pospíšil. 

 

Vláda ČR začala postupně opatření rozvolňovat. 9. dubna byly otevřeny hobbymarkety, 

železářství a venkovní hřiště. 11. května se otevřely kadeřnictví a služby. 17. května 2020 

skončil nouzový stav. Do škol se vrátily 9. třídy a od 25. května se obnovila prezenční výuka 

na školách. V omezeném režimu začalo fungovat muzeum, kino a další instituce. Prostějov už 

přestal být mrtvým městem a začal žít. Během měsíce června byl minimální nárůst pozitivně 

testovaných osob. Stejně tak tomu bylo i během léta.  

Začátkem srpna se objevila zpráva o hromadné nákaze u A družstva LHK Jestřábi, které 

muselo jít do karantény. Vláda ČR od 1. září vyhlásila povinnost nosit roušky ve všech 

vnitřních prostorách, na úřadech, sociálních zařízeních a v dopravních prostředcích. Zároveň 

začal nový školní rok a pro chod škol byl zpracován zvláštní manuál. V polovině září se 

objevila nákaza covidem na dvou prostějovských školách a v zařízení Sanco v Prostějově-

Vrahovicích. Čísla pozitivně testovaných začala narůstat. Schválená protiepidemická nařízení 
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zasáhla Hanácké slavnosti a akce Prostějovského babího léta.  Opět byly omezovány počty 

účastníků na kulturních akcích.  

 

Podzimní vlna 

5. října 2020 vyhlásila vláda nouzový stav. Tentokrát trval po celý zbytek roku nepřetržitě a 

byl Poslaneckou sněmovnou na základě žádosti vlády prodlužován. 12. října byly uzavřeny 

divadlo, kino, muzeum a další zařízení. Opět se uzavřely obchody, restaurace a služby. Byla 

přerušena utkání profesionálů a volnočasové aktivity sportovců. Od 18. října byly uzavřeny 

školy. Magistrát omezil úřední hodiny po pěti hodinách (pondělí, středa). Zároveň také v 

hlášeních rozhlasu upozorňoval občany na skutečnost, aby omezili návštěvy úřadu a 

komunikovali telefonem a elektronicky a využili objednávkového systému. Nákaza covidem 

se nevyhnula ani magistrátu. V polovině října bylo nakaženo třináct zaměstnanců a musel být 

uzavřen stavební úřad. Občané poukazovali na skutečnost, že zatímco malé obchody musely 

být uzavřené, supermarkety doslova „praskaly“ ve švech. Koncem října vláda v opatřeních 

přitvrdila a vydala zákaz nočního vycházení v době od 21 hodin do 5 hodin. 13. listopadu také 

představila nový systém protiepidemických opatření PES. Postupně se do škol po 

jednotlivých týdnech začali vracet žáci. Nejprve 1. a 2. ročníky (od 18. 11.), potom první 

stupeň, druhý stupeň a zbývající žáci středních škol.  

3. prosince 2020 rozhodla vláda o rozvolňování protiepidemických opatření. Byly otevřeny 

obchody, služby, restaurace. Centrum města opět ožilo. Občané si mohli zajít na vánoční 

nákupy i vánoční jarmark. Toto náhlé předvánoční rozvolnění však přineslo důsledky 

v nárůstu počtu nakažených osob těsně před Vánoci. 14. prosince proto vláda znovu uzavřela 

restaurace a služby a zároveň prodloužila žákům zimní prázdniny už od 21. prosince 2020. 

23. prosince bylo na Prostějovsku 739 pozitivně testovaných na covid-19 a celá republika se 

těsně před Vánoci dostala do 5. stupně systému PES. Od 27. prosince proto došlo opět ke 

zpřísnění opatření uzavřením obchodů, služeb a vyhlášením zákazu nočního vycházení v době 

od 21 hodin do 5 hodin. Toto se týkalo i návštěv a silvestrovských oslav. Zároveň vláda 

rozhodla, že 4. ledna 2021 se k prezenční výuce vrátí jen žáci 1. a 2. ročníků základních škol. 

 

Různé 

 

Situace  v o. p. s. Národní dům 

 Začátkem června 2020 byla správní a dozorčí radě předložena ke schválení výroční zpráva a 

auditovaná účetní závěrka za rok 2019. Zpráva za loňský rok byla ukončena záporným 

zůstatkem. Tento fakt vedl správní radu k požadavku na předložení a následné prověření 

dalších dokladů a výstupů, a to za měsíce leden a únor roku 2020. Nevyhovující ekonomická 

situace včetně stížností žáků školy a rodičů na nevhodné chování ředitele vedly správní a 

dozorčí radu dne 23. června k odvolání ředitele o. p. s. Národní dům Jiřího Hlocha. Zároveň 

byly provedeny okamžité inventury v den jeho odvolání. Vedením společnosti byl pověřen 

člen správní rady Národního domu Martin Křupka. Další kroky byly činěny na základě 

postupu doporučeného právní kanceláří Ritter & Šťastný. Probíhala také podrobná kontrola 

účetnictví. Zároveň bylo vypsáno výběrové řízení na ředitele společnosti.  
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Na základě výsledků výběrového domu byl ředitelem společnosti 21. července 2020 

jmenován Martin Křupka. Martin Křupka je zastupitel města Prostějova (SPD), byl členem 

správní rady společnosti a po odvolání ředitele byl pověřen vedením společnosti. Od roku 

2000 pracuje v gastronomii, provozoval kavárnu v Atriu a byl také provozovatelem 

cukrárenských a kavárenských provozů.  

30. září 2020 podala olomoucká právní kancelář Ritter-Šťastný zastupující v této věci 

společnost Národní dům Prostějov, na základě pověření současného ředitele, které bylo 

iniciováno správní a dozorčí radou této společnosti, trestní oznámení na bývalého ředitele o. 

p. s. Národní dům Prostějov Jiřího Hlocha. 

 

Návštěvy premiéra ČR Andreje Babiše v Prostějově 

8. ledna 2020 navštívil Prostějov v rámci návštěvy Olomouckého kraje premiér České 

republiky Andrej Babiš. Doprovázel jej hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Hosté 

navštívili paliativní oddělení nemocnice AGEL v Prostějově a krátce zavítali na prostějovskou 

radnici, kde se setkali s primátorem Prostějova Františkem Jurou. Premiér se zajímal o 

problematiku stavby severního obchvatu a další záležitosti. 

 

3. září 2020 se na prostějovském letišti konalo setkání výsadkových veteránů z Čech, Moravy 

a Slovenska u příležitosti 30. výročí založení Červených baretů. Někdejší a současné 

výsadkáře pozdravili na letišti premiér České republiky Andrej Babiš, ministryně financí 

Alena Schillerová. Přítomni byli dále hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk a 

primátor města Prostějova František Jura. Premiér Andrej Babiš a ministryně financí Alena 

Schillerová navštívili také objekt integrovaného záchranného systému v ulici Wolkerově a 

prohlédli si plochu za Brněnskou ulicí (včetně plánů), kde má vyrůst nový areál IZS. 

 

Nová poslankyně za Prostějovsko – Irena Blažková 

Od srpna 2020 má Prostějovsko čtvrtého poslance či spíše poslankyni, po Jaroslavu 

Faltýnkovi, Ladislavu Oklešťkovi (oba za ANO 2011) a Radimu Fialovi (SPD) se jí stala 

Irena Blažková (ANO 2011). Dlouholetá starostka Vranovic-Kelčic nahradila svého 

přerovského kolegu Petra Vránu. V poslanecké sněmovně chce využít své zkušenosti 

z komunální politiky, ve které působí od roku 2002 – nejprve jako místostarostka a poslední 

tři volební období jako starostka. Chce se zaměřit na oblast regionálního rozvoje, životního 

prostředí a zemědělství. Funkci starostky obce si ponechá jako neuvolněná. Irena Blažková se 

v roce 2018 ucházela o senátorské křeslo. V 1. kole ji předstihla Božena Sekaninová a o 

pouhých pět hlasů Jitka Chalánková. 

 

Druhým rokem pokračovalo veřejné sdílení kol v Prostějově  

Projekt začal fungovat 1. března 2019 a provozovatelem je společnost Nextbike Czech 

Republic. Rada města uzavřela se společností smlouvu do 31. října 2020 s prodloužením do 

31. prosince 2020. Zájemci si mohli vypůjčit sto jízdních kol na deseti stanovištích s využitím 

29 virtuálních stanic sloužících k vrácení či odložení kola. V roce 2020 tuto službu využilo 

843 uživatelů, bylo téměř  70 tisíc zápůjček. Celkem bylo ujeto 100 000 kilometrů, průměrný 

počet zápůjček za měsíc byl 10 000. Vedení města se zabývalo zajištěním této služby i 
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v následujících dvou letech 2021 a 2022 a vyhlásilo veřejnou zakázku, jejímž předmětem bylo 

„Provozování systému veřejného sdílení jízdních kol ve městě Prostějově v letech 2021–

2022“. Dodavatele předmětné koncese byla vybrána společnost Nexbike Czech Republic s. r. 

o. Olomouc.  Celkem se bude jednat o sdílení užívání 120 jízdních kol a provozování 40 míst 

určených pro půjčování a vrácení kol. 

 

Hasiči z Krasic mají nový automobil 

Jedná se o automobil značky MAN o hmotnosti 3,5 t dodaný firmou Hageman z Ostravy. 

Celková cena je 1 450 000 Kč, dotace od ministerstva vnitra – Generálního ředitelství HZS 

byla 450 000 Kč, dotace od Olomouckého kraje byla 100 000 Kč a od města Prostějova 

901 000 000 Kč. Automobil převzali 30. listopadu 2020 primátor města Prostějova František 

Jura a první náměstek primátora Jiří Pospíšil. 

 

Primátor František Jura na předvánočních návštěvách 

Primátor města Prostějova František Jura navštívil před vánočními svátky firmu vyrábějící 

originální pralinky Green Tree Food v Prostějově. Tato firma by se mohla v budoucnu stát 

výrobcem originálních propagačních předmětů Statutárního města Prostějova. Další jeho 

návštěva patřila útulku pro opuštěná zvířata Voříšek v Čechách pod Kosířem. Ten poskytuje 

azyl psům nalezeným v ulicích Prostějova. Do útulku přivezl různé pamlsky. Doprovázela jej 

radní Marcela Župková. 

 

Ceny, soutěže, ankety 

 

Ceny města Prostějova za rok 2019 

Rada a zastupitelstvo města schválily sedm osobností a jeden kolektiv. Ceny byly předány 

v obřadní síni prostějovské radnice 24. září 2020 za platných protiepidemických opatření a za 

přítomnosti jen oceněných.   

 

Divadlo Point při Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově - za divadelní činnost, 

lektorskou činnost na filmových táborech, pořádán majáles, divadelních přehlídek a festivalů 

 

Hana Adámková, doc. MUDr., CSc. – za vědeckou práci v oboru stomatologie, vědecké 

studie, objevy i patenty, pedagogickou činnost na Katedře terapeutické stomatologie Lékařské 

fakulty  UP v Olomouci  

 

Jiří Gečnuk – za sportovní kariéru v armádním týmu parašutistů Dukly Prostějov, za 83 

získaných medailí a vítězství v evropském a světovém poháru 

 

Jan Horna, MUDr.– za dlouholetou práci chirurga prostějovské nemocnice, práci 

spoluzakladatele  Klubu stomiků v Prostějově, současnou práci v ProMedica a mimopracovní 

lékařské rady 
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Táňa Krejsová – za celoživotní úspěšnou literární a dramatickou činnost, činnost 

v divadelním souboru Hanácké obce a klubu tvůrčího psaní Violka 

 

Miroslav Srostlík Moravský – za celoživotní dílo v oblasti výtvarného umění v oboru 

dřevořezby (je například autorem repliky barokní sochy sv. Markéty ve výklenku domu na 

náměstí T. G. Masaryka) 

 

Milan Začal – za celoživotní činnost v oblasti reportážní, sportovní a umělecké fotografie a 

za úspěšnou propagaci města (in memoriam) 

 

Květa Šťastná, Mgr. – za činnost ředitelky nestátního zdravotnického zařízení ADP-

SANCO, za celoživotní péči o seniory, chronicky nemocné pacienty, handicapované a závislé 

pacienty na nepřetržitém ošetřování 

 

Dětský čin roku 2020 

Obdržel jej devítiletý Šimon Šmíd, žák 4. B třídy ZŠ Dr. Horáka v Prostějově, v kategorii 

Kolektivní pomoc.  Šimon společně s dalšími dětmi ze školní družiny pravidelně navštěvoval 

seniory v Centru sociálních služeb v Lidické ulici. Na jaře museli kvůli pandemii koronaviru 

tyto návštěvy omezit. Připravili proto pro ně soutěž nazvanou „Život se zvířecími kamarády“ 

Zapojilo se do ní 46 seniorů, posílali fotografie, příběhy i výrobky zvířátek z keramiky. Děti 

potom z toho všeho sestavily sborník, který předaly klientům domova společně s vlastnoručně 

vyrobenými dárky. Při této příležitosti pro ně připravily i program. Iniciátorkou této akce byla 

vychovatelka školní družiny Naděžda Kalábová. Šimon Šmíd získal ocenění a hodnotné 

věcné dárky od partnerů projektu a pro svou školu také šek v hodnotě 10 000 korun na nákup 

školních pomůcek. 

 

Cena Michala Velíška za rok 2020 

Cenu udělovanou Nadací Adra a TV Nova obdržel pětačtyřicetiletý občan města Prostějova 

Petr Marák za statečnost při záchraně lidského života. 15. srpna 2020 při rodinné oslavě 

v Otaslavicích zachránil život malému chlapci, který spadl do septiku. Skočil za ním do 

septiku, zachytil ho a udržel ho nad hladinou do té doby, než se po spuštěném žebříku dostali 

oba do bezpečí. 26. listopadu 2020 přijal Petra Maráka primátor města František Jura. Za 

tento čin mu poděkoval a předal medaili primátora. Byla udělena poprvé v historii. Petr 

Marák tak dostal medaili s číslem 1. 

 

Vynikající úspěch prostějovského rodáka a vědce Ondřeje Maršálka 

Prostějovský rodák, devětatřicetiletý vědecký pracovník, vedoucí skupiny na Fyzikálním 

ústavu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze byl oceněn jako součást týmu Ústavu 

organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. Ten dlouhodobě sleduje reakci sodíku 

s tekutým amoniakem. Původně modrý roztok se postupně promění na alkalický kov měděné 

barvy. Tuto vizuálně zajímavou proměnu zachytila obálka časopisu Science, který vydává 

americká asociace pro vědecký pokrok a je považován za nejprestižnější časopis svého druhu 
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na světě. Ondřej Maršálek prováděl výpočty, které umožnily uvedenou reakci sledovat ve 

vakuu. 

 

Soutěž Zlatý erb – 1. místo - krajské kolo  

Jedná se o soutěž o nejlepší webové stránky, elektronickou komunikaci a projekt Smart city 

v Olomouckém kraji. Město Prostějov mělo nejlepší internetovou prezentaci z přihlášených 

měst. Umístilo se na 1. místě v rámci kraje a postoupilo do celostátního kola.  

 

 

Soutěž v třídění odpadu  - o keramickou popelnici – 1. místo v Olomouckém kraji 

Prostějov zvítězil v kategorii měst nad 15 tisíc obyvatel (před Šumperkem a Hranicemi). 

Hodnotilo se množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit 

na území jednotlivých obcí a měst, byla hodnocena i hustota svěrných dvorů a další kritérie. 

Vyhodnocení proběhlo na slavnostním ceremoniálu na zámku v Plumlově  a ocenění předala 

obalová společnost EKO-COM,a.s. 

 

Ratingové hodnocení města  Aa3/ Aaa cz stabilní  

Město opět získalo výborný rating na úrovni Aa3. Tento stupeň představuje bezpečnou 

investici s nízkým rizikem. Kreditní profil města zohlednil hlavně konzervativní řízení 

rozpočtu a nulové zadlužení města a jeho podřízených organizací. Dále byla zohledněna 

pravděpodobnost, že vláda ČR poskytne mimořádnou pomoc za účelem předejít akutnímu 

nedostatku likvidity. Provozní hospodaření dlouhodobě vykazuje výrazné přebytky, které 

slouží jako zdroj kapitálových výdajů. Omezujícím faktorem ratingu jsou rozsáhlé plánované 

projekty, které mohou v budoucnu vést k dluhovému financování. Rating vypracovala 

agentura Moody ' s Investor service 

 

Prostějov – město pro byznys  – nejlepší v Olomouckém kraji 

Loňský celorepublikový vítěz se tentokrát umístil na 1. místě v Olomouckém kraji (před 

Šumperkem, Hranicemi, Litovlí, Olomoucí). Prostějov těží především z výborné dopravní 

dostupnosti a nízké nezaměstnanosti. V Olomouckém kraji má nadprůměrný přírůstek 

obyvatel a s tím je také spojená bytová výstavba. Toto je také vhodně doplňováno 

nadprůměrným podílem radnice na rozvoj bydlení a bytového hospodářství a na podporu 

vzdělávání. Prostějov má nejnižší podíl v kraji na dluhovou službu. Pozornost je věnována 

podpoře malých a středních podnikatelů, kvalitě webových stránek, funkčnosti a 

profesionalitě úřadu, projektu Smart City aj.  Město si také velmi dobře stojí v otázkách 

územního plánování a podpory veřejné dopravy. Vyhlašovatelem soutěže je týdeník Ekonom, 

partnerem je stavební skupina Euroviacs, vyhodnocení dat na základě dotazníkových šetření 

provedla analytická agentura Datank. 
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Magistrát města Prostějova – celostátní prvenství v soutěži Přívětivý úřad 

Prostějov získal celostátní prvenství v celonárodní motivační soutěži „Přívětivý úřad“ 

v kategorii obcí s rozšířenou působností. Soutěžilo v ní celkem 142 měst a městských částí. 

Přívětivost úřadu spočívá  v  dostupnosti úřadu z pohledu otevřenosti pro klienty, otevřenosti 

úřadu, komplexitě služeb poskytovaných z hlediska rozsahu příslušných informací na 

webových stránkách města, v komunikativnosti představované  například novými příspěvky 

na webu, vydáváním zpravodaje Prostějovských radničních listů, nabídkou vlastního systému 

životních situací, pravidelným odběrem novinek z činnosti úřadu, důrazem na elektronizaci 

úřadu a fungováním v on-line prostředí a v možnosti on-line objednávání klientů, ve 

vyvolávacím systému pro občany a sledování informací o vyřízení požadavku.  

Objednávkový systém je možný na odborech občanských záležitostí a dopravy a od ledna 

2020 byl spuštěn na finančním a živnostenském odboru. Nadstandardní službou je připojení 

wi-fi sítí. Magistrát provádí pravidelná zjišťování spokojenosti občanů s jeho službami 

formou anket a strukturovaných dotazníků.  

Cenu předal 1. prosince 2020 ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné 

správy Ministerstva vnitra ČR David Sláma do rukou primátora města Prostějova Františka 

Jury za účasti prvního náměstka primátora Jiřího Pospíšila a tajemnice magistrátu Blanky 

Vysloužilové. 

 

Národní dům – krajská památka roku 2019 

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a za účasti zástupce Asociace krajů ČŘ a 

Národního památkového ústavu vyhlásilo budovou Národního domu v Prostějově Památkou 

roku 2019 v Olomouckém kraji. Cena se uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy 

budovy nebo souboru budov, které mají památkové, architektonické nebo urbanistické 

hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru. Cenu převzali v lednu 2020 primátor města 

Prostějova František Jura a jeho náměstkyně Milada Sokolová. Národní dům, národní kulturní 

památka a perla secesní architektury, prošel v letech 2017–2019 rozsáhlými rekonstrukcemi 

v celkové hodnotě 74 milionů korun. 

 

Platanová alej v Rejskově ulici – alej Olomouckého kraje roku 2019, 2. místo celostátní 

kolo  

V lednu 2020 byl vyhodnocen 9. ročník této ankety. Město Prostějov do něj nominovalo 

platanovou alej v Rejskově ulici. Jedná se zajímavou alej platanů (stáří stromů je devadesát 

let) nacházejících se nedaleko centra města. V krajské soutěži získala 1. místo a titul alej 

Olomouckého kraje 2019. V celostátní soutěži byla alej druhá. Město Prostějov na základě 

návrhů občanů nominovalo do dalšího ročníku ankety alej roku 2020 lipovou alej na břehu 

říčky Hloučela. 

 

Lipová alej na břehu Hloučely – alej roku 2020 Olomouckého kraje, 3. místo 

v celostátním kole 

Lipová alej na břehu říčky Hloučely pochází z osmdesátých let 20. století. Jedná se o 

zajímavé stromořadí lip malolistých situované na levém břehu říčky Hloučely. Alej je 
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výjimečná svou rozmanitostí, nízkým nasazením koruny a nepravidelností kmenů. Má 

nezaměnitelné magické kouzlo. Je také hojně navštěvována občany blízkého sídliště. Pro 

navrženou alej mohli občané a další zájemci hlasovat od začátku září do 7. ledna 2021. Na 

základě hlasování se umístila v rámci Olomouckého kraje na 1. místě a v republikovém 

hodnocení na 3. místě.  Celkem soutěžilo 132 alejí a stromořadí z celé České republiky a 

hlasovalo 7 tisíc lidí. Alej fotografoval prostějovský fotograf Zbyněk Honest. Také jeho 

fotografie přispěly také k výbornému umístění aleje. Zbyněk Honest byl 14. ledna 2021 přijat 

primátorem města Prostějova Františkem Jurou a jeho náměstkyní Miladou Sokolovou. 

Osobně mu oba poděkovali za krásné fotografie a předali upomínkové dárky. 

 

Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí města Prostějova za rok 2020 

Osvědčení dostalo město Prostějov od kolektivního systému Elektrowin za sběr starého 

elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci. Město odevzdalo ke zpětnému odběru a 

recyklaci 172 160 kg elektrozařízení, které bylo následně zpracováno s využitím nejlepších a 

dostupných technologií a v souladu s evropskými standardy. 

 

 

Autobusový terminál na Floriánském náměstí – nominace do soutěže Stavba roku 2020  

Nový autobusový terminál na Floriánském náměstí v Prostějově zprovozněný 19. 12. 2019 

byl přihlášen do celostátní soutěže Stavba roku 2020. Má pořadové číslo 52 a občané pro něj 

mohli hlasovat na internetových stránkách města do 14. října 2020. Nedávno bylo v této 

soutěži úspěšné prostějovské Národní sportovní centrum v ulici Za Velodromem v Prostějově. 

Získalo cenu stavba roku 2018 Olomouckého kraje. 

 

Index Kvality života 2020 

Jedná se o projekt Obce v datech, který srovnává 29 kritérií. Zahrnuto bylo 206 obcí 

s rozšířenou působností. U obcí je uváděn celkový index kvality života a dílčí indexy ve třech 

hlavních ukazatelích: zdraví a životní prostředí, materiální zabezpečení a vzdělání, vztahy a 

služby. Celkově se Prostějov umístil na 114. místě. Velmi dobré umístění měl v rámci 

Olomoucko kraje, například index pracovních míst (3. místo), index kina (3. místo), index 

praktických lékařů (1. místo) 

Vybrané indexy Prostějova: 

celkové hodnocení: 4, index hmotné nouze: 3,7 dostupnost bydlení: 3,7 index stěhování 

mladých lidí: 2, 8 index nezaměstnanosti: 3 index průměrné délky života: 4 index praktických 

lékařů: 4, index hazardu: 6, 8. 

Závěry:  

Velmi špatná je kvalita ovzduší, zde je Prostějov podprůměrem. Způsobuje ji například 

smogová situace během zimy, v případě znečištění toto způsobuje zvýšená koncentrace 

prachových částic PM10. Prachové částice mají různý původ, například z výfukových plynů 

dopravních prostředků, prachem z polí či nezpevněných a nezatravněných ploch. Kvalitu 

ovzduší ovlivňuje také geografická poloha města. Leží v dolíku, což způsobuje v době 

inverzních klimatických situací i nepříznivé rozptylové podmínky. Nad městem se vytvoří 
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tzv. poklička, která se po dobu inverze nad městem drží. Dalším negativem je hazard, 

pozitivně byla hodnocena zvláště dostupnost lékařů a nabídka pracovních míst. 

 

Prostějov se začlenil do nové deklarace zdravých měst 

Na základě rozhodnutí rady města vystoupil Prostějov z projektu Zdravého města a začlenil se 

do nové Deklarace z Národní sítě zdravých měst ČR. Bylo konstatováno, že občané aktivity 

Zdravého města přijímaly velmi pozitivně (například Jarní dny zdraví, Den bez aut). Tyto 

aktivity vytvořily klima důvěry a spolupráce mezi partnery (např. příspěvkovými  

organizacemi, podnikateli apod.). Naplňování kritérií původní deklarace ale představovalo 

pouze administrativní zátěž bez odpovídajícího efektu. Nová deklarace přinese úbytek 

administrativy a další zkvalitnění služeb občanům a naplňování Deklarace k podpoře 

udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života. Hlavním cílem projektu je spokojenost obyvatel.  

Roční členský příspěvek činí 90 tisíc korun. Toto rozhodnutí bylo schváleno Zastupitelstvem 

města 8. 9. 2020. 

 

 

Čestné občanství města Prostějova generálu letectva in memoriam Josefu Dudovi 

Zastupitelstvo města Prostějova schválilo na svém jednání 8. září 2020 udělení čestného 

občanství města Prostějova in memoriam generálu letectva Josefu Dudovi u příležitosti 115. 

výročí narození. Ocenění předal 8. října 2020 na prostějovské radnici primátor města 

Prostějova František Jura za účasti náměstků Jiřího Pospíšila, Jiřího Rozehnala, Jana 

Krchňavého a Aleny Raškové synovci generála Dudy Zbyňku M. Dudovi. 

Josef Duda (1905–1977), rodák z Prahy, absolvent Vojenského leteckého učiliště 

v Prostějově působil jako učitel a instruktor na VLU v Prostějově, po okupaci našich zemí 

hitlerovským Německem vstoupil do československé zahraniční armády a účastnil se bojů ve 

Francii a ve Velké Británii. Zde jako pilot v  RAF se podílel na závěrečné fázi letecké bitvy o 

Británii. Potom působil v různých velitelských funkcích u britského velitelství stíhacího 

letectva. Po 2. světové válce byl velitelem Vojenského leteckého učiliště v Prostějově. V roce 

1949 byl přeložen do zálohy a degradován do hodnosti vojína. Pracoval v různých dělnických 

profesích v tehdejším podniku Hanácké železárny Prostějov až do odchodu do důchodu v roce 

1965. V roce 1990 byl rehabilitován, v roce 1991 byl povýšen na brigádního generála. Je 

nositelem řady našich a zahraničních vyznamenání (například Řád Britského impéria, Řád 

Bílého lva III. třídy in memoriam). V Prostějově prožil pětatřicet let svého života. Jeho 

památku připomíná název ulice, pamětní deska na domě v ulici Sádky č. 6 a místo posledního 

odpočinku na Městském hřbitově v Prostějově. 

 

533. praporu bezpilotních letounů byl udělen prezidentem republiky Milošem Zemanem 

čestný název generála in memoriam Josefa Dudy 

6. října 2020 navštívil prostějovské letiště prezident České republiky Miloš Zeman. Zúčastnil 

se slavnostního nástupu 53. pluku průzkumu a elektronického boje. Při této příležitosti 

propůjčil bojový prapor a čestný název 533. prapor bezpilotních systémů generála in 

memoriam Josefa Dudy. Nový prapor vznikl v Prostějově k 1. lednu 2020 na základě roty, 

která se uvedené činnosti věnovala ještě jako součást 102. průzkumného praporu. Nyní je 
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součástí 53. pluku průzkumu a elektronického boje. Mezi úkoly pluku patří mimo jiné 

elektronická ochrana vlastních vojsk a rušení protivníka. Chránit mají také teritorium České 

republiky prostřednictvím monitorování elektronické situace, zjišťování příznaků možného 

ohrožení ČR, vytváření obrazu o situaci ve vzdušném prostoru a vedení databází cílů. Na akci 

byl přítomen ministr obrany Lubomír Metnar a za město Prostějov primátor František Jura. 

 

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova ponese čestný název Otto 

Wichterleho 

Na základě podnětu se v průběhu roku 2020 zabývalo vedení města otázkou, jak uctít 

památku vědce, prostějovského rodáka a akademika Otto Wichterleho v podobě sochy či 

pomníku. Na jednání kulturní komise rady města se shodli na tom, že nebude nutná socha 

nebo pomník, ale uctění v podobě názvu školy. Je to vlastně jakási paralela vedená od 

prvotního vzdělávání až po výzkumnou činnost. Navrženo bylo Reálné gymnázium a základní 

škola města Prostějova (Studentská ulice 2). Uvedená instituce je také zaměřena na 

přírodovědné předměty. Probíhala jednání s vedením školy, Radou školy, Klubem rodičů a 

přátel školy a rodinou zastoupenou Kamilem Wichterlem. Všichni oslovení vyjádřili 

s čestným názvem souhlas. Konečný souhlas dalo Zastupitelstvo města Prostějova 18. 

listopadu 2020.  Od 1. září 2021 škola ponese název Reálné gymnázium a základní škola Otto 

Wichterleho Prostějov. 

Otto Wichterle ( *27. 10. 1913 Prostějov + 18. 8. 1998 Stražisko) byl světově proslulý 

vědec a vynálezce v oblasti makromolekulární organické chemie, proslul především objevem 

polyamidového vlákna – silonu a měkkých kontaktních čoček. Působil jako vysokoškolský 

pedagog a byl zakladatelem Ústavu makromolekulární chemie v Praze, v letech 1990–1994 

byl předsedou Československé akademie věd. Narodil se v Prostějově v rodině továrníka a 

spolumajitele továrny Wikov Karla Wichterleho. Zde prožil svoje dětství a mládí a v roce 

1931 maturoval na klasickém gymnáziu. Do Prostějova také rád jezdil za rodiči a rodinou a 

rád pobýval v rodinné vilce na Stražisku. Zde také zemřel a jeho ostatky jsou uloženy 

v rodinné hrobce na Městském hřbitově v Prostějově. Jeho památku v Prostějově připomíná 

pamětní deska na domě ve Svatoplukově ulici č. 53 a název ulice.  Na jaře 2013 k 100. výročí 

narození se konala putovní výstava v sálech Muzea a galerie v Prostějově „Otto Wichterle – 

vědec a vynálezce“ uspořádaná Českými centry Praha a dalšími institucemi. 

 

 

 

12. VOLBY DO OLOMOUCKÉHO KRAJE   

 

Proběhly ve dnech 2. a 3. října 2020.  V Prostějově se jich účastnilo 36,22 % voličů. 

Výsledky v kraji jsou tyto: 

1. místo   ANO 2011……………………………... 27,01 %. 

2. místo    Piráti a Starostové ……………. …….. 19,51 % 

3. místo    Spojenci pro Olomoucký kraj………….18,43 % 

4. místo    ODS……………………………. ……    10,36 % 

5. místo    SPD………………………………………7,85 % 
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Výsledky voleb v Prostějově byly následující: 

1. místo    ANO……………………. ……………  27,42 % 

2. místo    PIRÁTI a STAROSTOVÉ……………  18,58 % 

3. místo    SPOJENCI pro OK…………………… 14,68 % 

4. místo    ODS……………………………………12,75 % 

5. místo    SPD…………………………………… 10,33 % 

 

Do zastupitelstva Olomouckého kraje se poprvé v historii nedostaly ČSSD a KSČM, které 

nepřekročily potřebnou pětiprocentní hranici volitelnosti (ČSSD 4,82%, KSČM 4,71%). Pod 

ní skončilo i hnutí Trikolóra ( 4,3 %). 

 

V pětapadesátičlenném zastupitelstvu Olomouckého kraje na volební období 2020–2024 bude 

mít: 

Hnutí ANO 2011   18 mandátů 

PIRÁTI a STAROSTOVÉ  13 mandátů 

SPOJENCI pro OK                 12 mandátů 

(KDU- ČSL, TOP 09, Strana zelených)  

ODS                                        7 mandátů 

SPD        5 mandátů  

(hnutí Svoboda a přímá demokracie)   

 

Prostějovsko bude mít devět zastupitelů: 

Ladislav Okleštěk,  Prostějov (ANO) 

František Jura, Mgr., Prostějov (ANO) 

Irena Blažková, Vranovice-Kelčice (ANO) 

Zdeněk Šestořád Výšovice  (ANO) 

Petr Lysek, Ing,. Prostějov (Piráti a starostové) 

Michal Obrusník, Ing. Konice (Piráti a starostové) 

František Horák, Mgr.  Kostelec na Hané (Spojenci pro Olomoucký kraj) 

Milada Sokolová, Ing. Bc., Prostějov  (ODS) 

Radim Fiala, Ing., Prostějov (SPD) 

 

Volby vyhrálo hnutí ANO, ale nepodařilo se mu získat koaličního partnera, takže se 

vyjednávání chopila druhá nejsilnější strana Piráti a starostové. 23. října 2020 představili 

zástupci Pirátů a starostů, Spojenců pro OK a ODS složení nové rady. Na funkci hejtmana byl 

navržen lídr Pirátů a starostů Josef Suchánek.  

26. října 2020 ve 14:30 hodin byla před Krajským úřadem v Olomouci podepsána koaliční 

smlouva.  30. října 2020 proběhlo ustavující zastupitelstvo Olomouckého kraje. Z důvodů 

epidemie jej však provázela mimořádná bezpečnostní opatření a sedm zastupitelů kvůli 

nákaze covid-19 se jednání účastnilo z domova prostřednictvím videokonference. 

Koalice Piráti, starostové, Spojenci pro OK a ODS získaly v novém zastupitelstvu 32 

mandátů, tedy většinu. 
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Složení jedenáctičlenné Rady Olomouckého kraje je následující: 

 

Josef Suchánek, Ing. (Piráti a Starostové), hejtman (finance, majetek a krizové řízení) 

Ivo Slavotínek, Mgr, (Spojenci pro OK), 1. náměstek hejtmana (sociální záležitosti) 

Dalibor Horák, Mgr. ( ODS),  2. náměstek hejtmana (zdravotnictví) 

Michal Zácha, Dis.  (ODS) , náměstek hejtmana (doprava, sport, volný čas) 

Jan Šafařík, Ing. (Spojenci), náměstek hejtmana (regionální rozvoj, územní plánování) 

Zdeňka Dvořáková Kocourková, Ing.  ( Piráti, starostové), radní (investice, projekty  ITI) 

Martin Šmída, Ing. (Piráti, starostové), radní ( životní prostředí, zemědělství, odpady) 

Aleš Jakubec, RNDr., Ph.D. (Spojenci), radní (školství) 

Radim Sršeň, Ing., Ph.D. (Piráti, Starostové), neuvolněný radní 

Jan Žůrek, Bc. (Spojenci), neuvolněný radní (kultura, památková péče) 

Ivo Mareš, MUDr., MBA (ODS), neuvolněný radní 

Milada Sokolová, Ing. Bc. (ODS), uvolněná zastupitelka (cestovní ruch, vnější vztahy) 

 

Náměstkyně primátora města Prostějova Milada Sokolová byla zvolena uvolněnou 

zastupitelkou se stanovenými kompetencemi. Není členkou rady, ale jejích jednání se může 

účastnit s hlasem poradním. 

 

 

 

13. MĚSTSKÁ POLICIE, VEŘEJNÝ POŘÁDEK, BEZPEČNOST 

 

Městská policie zajišťovala místní záležitosti veřejného pořádku. Mnoho kompetencí spadá 

v této oblasti do činnosti Policie ČR, což kvůli omezeným kapacitám není možné. Městská 

policie dbala na dodržování obecně závazných vyhlášek, dále aby fungoval parkovací systém 

a všechna opatření města. Na základě změny zákona obecní polici byla stanovena lhůta 60 

dnů při předávání věcí do správního řízení.  

Od 1. ledna 2020 má Městská policie přístup do registru, takže nebude při zadržení pachatelů 

docházet ke zbytečným průtahům kvůli ověření jejich totožnosti. Došlo ke změně zákonů, 

které ovlivňují činnosti Městské policie. Zejména jde o zákon o odpadech.  

V rámci pandemie byly provedeny změny přestupkového práva. Na základě krizového zákona 

a příkazového řízení lze na místě uložit pokutu do 10 000 Kč. Zároveň musela Městská 

policie učinit opatření, aby splňovala nařízení usnesení vlády a nařízení ministerstva 

zdravotnictví. Z těchto důvodů museli rozdělit službu do směn tak, aby se strážníci 

nepotkávali. Současně bylo nutno zabezpečit 21 % plánovaných směn z důvodů nemoci, 

dovolených a další nepřítomnosti.  Městská policie vybavena dostatečným množstvím 

ochranných pomůcek včetně dezinfekčních prostředků. Strážníci pracovali v takzvané první 

linii. Setkávali se stovkami lidí včetně bezdomovců. Přesto bylo mezi nimi  minimální 

množství pozitivně testovaných na covid-19. Výkon služby nebyl omezen. Kromě běžného 

výkonu služby rozváželi roušky do pečovatelských domovů, seniorům apod. 
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Oproti roku 2019 došlo k poklesu přestupků o 50 %. Nejvíce jich bylo v oblasti dopravy – 

činily 82 % všech spáchaných přestupků. K výraznému snížení přestupků došlo v oblasti 

rušení nočního klidu, v oblasti občanského soužití a proti majetku. Bylo méně vandalských 

činů. Na záchytku převezli 20 podnapilých osob. Okrskové službě se podařilo vyřešit 41 

vozidel, která se mohla stát vraky a zavazela na veřejných místech a parkovištích. Devět 

pachatelů bylo zadrženo. Policii ČR bylo předáno celkem 33 případů pro podezření na trestné 

činy. Zlepšil se pořádek kolem kontejnerů. Bylo odhaleno celkem 90 případů  nebo-li zjištění  

pachatele při zakládání černých skládek.  Toto bylo řešeno podle zákona o odpadech ve 

správním řízení. 

Strážníci se často setkali s verbálním napadáním, protože občané odmítali nosit roušky apod. 

Nedošlo však k trestním činům proti úřední osobě. Fyzicky nebyl žádný strážník napaden. 

Donucovací prostředky byly použity ve 14 případech, ale vždycky, když se jednalo o osobu 

pod vlivem návykových látek. 

Jedním z nejčetnějších problémů, které Městská policie řešila, bylo chování bezdomovců. 

Poskytovali jim roušky, kontrolovali jejich situaci v zimním období. Konzumují však alkohol, 

zakládají skládky, znečišťují veřejná prostranství a vzbuzují veřejné pohoršení. Nejsou 

signály o tom, že by mezi nimi byl někdo pozitivní. 

Pozornost byla věnována preventivní činnosti. Do preventivního programu bylo investováno 

1,2 mil. Kč. Dotace činila 953 000 Kč. Besedy, soutěže a jiné akce však byly bohužel 

z důvodů nouzového stavu na jaře a na podzim zrušeny. 

Městská policie má 58 zaměstnanců a 1 civilního zaměstnance. Bude se jednat o nutnosti 

navýšit tento stav o jednoho pracovníka na úseku dopravních přestupků. Průměrný věk 

strážníků je 45 let. Toto by v horizontu deseti let mohlo být problémem. Během roku přišlo na 

Městskou polici devět stížností od občanů. Všechny byly pečlivě prošetřeny a výsledky byly 

předány primátorovi města. Jedna z nich byla vyhodnocena jako oprávněná a byla řešena 

v rámci pracovně-právního vztahu. Šlo o nedůslednost při porušení usnesení vlády. 

Městská policie má velmi dobré ekonomické, technické a personální podmínky. V průběhu 

roku dostali strážníci nové svetry. Náklady na obměnu výstroje jednoho strážníka činí 13 000 

Kč za rok. Podíl rozpočtu Městské policie na rozpočtu města činil 4,5 %. Rozpočet za rok 

2020 na MP činil 50 737 000 Kč. Zde největší položkou byly náklady na platy. Z toho 

náklady na provoz činily 6 000 000 Kč. Roční náklady na jednoho strážníka bez investic byly 

780 tisíc Kč. 

Velmi dobrý byl index kriminality a veřejného pořádku. Policie ČR zpracovává mapy 

kriminality. Za rok 2020 bylo na územním odboru Policie ČR 1603 skutků. Došlo k zvýšení 

oproti roku 2019 o třicet skutků. Objasněnost činila 63 %. 

 

Z činnosti Městské policie v roce 2020 

Městská policie prováděla v letních měsících kontrolu dětských hřišť a hracích ploch včetně 

dodržování provozního řádu. Projednávala a řešila stížnosti občanů na rušení nočního klidu 

během léta v Kolářových sadech, v Tylově ulici a na chování mládeže ve skateparku 

v Kostelecké ulici. 

 



79 

 

Zastupitelstvo města Prostějova se na svém jednání 16. června 2020 zabývalo stížností občanů 

z Lužické ulice a okolí na hluk a nepořádek při pořádání diskoték v klubu Morava 

v Olomoucké ulici. Zástupci občanů také na jednání zastupitelstva vystoupili. Konkrétně 

upozornili na dlouhodobé rušení nočního klidu, vandalské chování návštěvníků venku, 

kouření a nepořádek venku v době od 22 hodin do 5 hodin ráno. Bylo konstatováno, že pokud 

se situace nezlepší, není vyloučeno vydání obecně závazné vyhlášky, která by regulovala 

provoz hostinských zařízení. Zároveň zde budou probíhat časté kontroly ze strany Městské 

policie. 

 

V srpnu 2020 byly stížností návštěvníků aquaparku na chování romských občanů, kteří 

nedodržovali zásady slušného chování a hygieny (koupání v oblečení). Dokonce zde došlo i 

k fyzickému napadení plavčíka. Ve spolupráci s Domovní správou byla posílena ochranná 

služba až na šest pracovníků. Zároveň zde časté kontroly prováděla Městská policie. 

 

Blokové čištění města za rok 2020  ignorovalo celkem 654 řidičů. Nejvíce jich bylo v měsíci 

květnu (155).  Tito nerespektovali dopravní značení a nepřeparkovali svá vozidla. Dopustili se 

tak přestupku, který byl řešen blokovou pokutou či správním řízením.  

 

7. září 2020 byla ukončena 4. etapa značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek 

syntetickou DNA.  Strážníci označili celkem 240 předmětů. Velký zájem vyvolaly hlavně dvě 

akce probíhající u kina Metro 70 začátkem měsíce září. Při mobilním značení bylo 

zaevidováno a syntetickou DNA označeno 81 kol, elektrokol a koloběžek. 

 

4. září 2020 bylo slavnostně otevřeno oddělení hlídkové služby Policie ČR v Prostějově-

Vrahovicicích. Jedná se o nové pracoviště Policie ČR. 

 

Čestná ocenění v roce 2020 

26. června 2020 byla v obřadní síni prostějovské radnice slavnostně předána následující 

ocenění: 

Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA VĚRNOST I. stupně – za 25 let služby: vrchní 

insp. Miroslav Herink, strážník okrskář v okrsku č. 1, prap. František Matoušek, strážník 

hlídkové služby, prap. Karel Pokorný, strážník hlídkové služby. 

 

 

Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA VĚRNOST II. stupně – za 20 let služby: 

vrch. pol. rada Mgr. Jan Nagy, ředitel Městské policie Prostějov 

 

Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA VĚRNOST II. stupně- za 20 let služby: prap. 

Michal Večerka, strážník hlídkové služby, vrch. insp. Petr Zapletal, strážník hlídkové 

služby a člen skupiny prevence kriminality MP 

 

Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA ZÁSLUHY: prap. Jan Přichystal, strážník 

hlídkové služby, prap. Pavel Švihálek, strážník hlídkové služby, MUDr. Pavel Holík, lékař 
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Zdravotní záchranné služby Olomouckého kraje, nadstrž. Pavel Jarmar, HZS Prostějov- 

hasič, podpor. Josef Grulich, velitel čety, Požární stanice Prostějov, nadprap. Bc. Josef 

Charvát, vrchni inspektor Policie ČR, skupina dokumentace, podprap. Mojmír Maleček, 

vrchní asistent, Policie ČR, policista OO Prostějov 1, nadpor. Bc. Zdeněk Opluštil, Celní 

úřad pro Olomoucký kraj, vedoucí oddělení dohledu nad subjekty celního úřadu, Aleš Kříž, 

člen jednotky Sboru dobrovolných hasičů města Prostějova, čety Vrahovice 

 

Čestný odznak vedoucího Územního odboru Policie ČR Prostějov: prap. Stanislav 

Konupka, strážník hlídkové služby, prap. Jaroslav Trnečka, strážník hlídkové služby, 

podprap. Bc. Martina Přecechtělová, strážník hlídkové služby 

 

 

 

 

14. SPORT A VOLNÝ ČAS 

 

V Prostějově je možno vidět vrcholový tenis, lední hokej, fotbal, volejbal, basketbal, 

cyklistiku, box, nohejbal, korfbal a lukostřelbu. Město také podporuje masový amatérský 

sport. Trvalé místo má házená, atletika, parašutismus, ragby a orientační běh. Prostějov má 

mnoho sportovních klubů na nejvyšší úrovni. Občané mohou zajít na řadu vrcholových sportů 

a Prostějov se může v rámci republiky chlubit řadou úspěchů. Vzrostla také nabídka 

sportovních možností, akcí a prestižních sportovních akcí. Konaly se zde Fed Cup,tradiční 

mezinárodní turnaje, a mistrovství v tenise, lukostřelba, mezinárodní utkání v boxu a celá řada 

vrcholných soutěží. 

Byl zaveden nový systém rozdělování dotací do sportu. Prošel postupnou revizí tak, aby byl 

co nejefektivnější a odrážel co nejpřesněji požadavky klubů a organizací. V rámci dotací bylo 

v roce 2020 alokováno celkem 26 milionů korun., z toho na činnost sportovních klubů 23 

milionů Kč, další tři miliony byly určeny na pořádání jednorázových akcí. Podpořené 

sportovní aktivity směřovaly do 24 sportů. V poslední době byly v zastupitelstvu zejména 

opozicí hojně kritizovány marketingové smlouvy se sportovními kluby v Prostějově. Město 

chce podporovat reprezentaci města a toto je jedna z možností. V dalším období však dojde 

k výraznému poklesu a utlumování i této formy podpory. Město také nezapomíná ani na 

masový sport na amatérské úrovni. 

Zastupitelstvo města schválilo dotační program – program na podporu jednorázových 

sportovních akcí v roce 2020 z rozpočti města Prostějova s vyhlášenými dotačními tituly:  

dotační titul č. 1 – Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport, dotační titul č. 2 – 

Podpora činnosti sportovních klubů na profesionální úrovni, titul č. 3 – Podpora 

jednorázových sportovních akcí se spoluúčastí žadatele a titul č. 4 – Podpora jednorázových 

sportovních akcí bez doložení finanční spoluúčasti žadatele. Pro dotační titul č. 3 byla 

alokována částka ve výši 2 mil. Kč. a pro titul č. 4 částka ve výši 1 mil. Kč. 

Velkým sportovním snem je postavení běžeckého tunelu atletům na ZŠ Jana Železného (je ve 

stádiu přípravy), dalšími úkoly je výstavba atletického stadionu a plaveckého bazénu. 
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Atletický stadion je v řešení a byla vybrána lokalita ve vztahu k územnímu plánu. U 

plaveckého bazénu je k dispozici studie, která počítá s několika variantami výstavby. Na nich 

zatím není shoda. Cílem je podpora všech sportovních aktivit a reprezentace města s ohledem 

na možnosti města, revitalizace sportovišť v majetku města, podpora výstavby a údržby 

víceúčelových ploch na sídlištích – sportovní plácky, fitness, workoutová hřiště apod. Přáním 

je, aby si každý Prostějovan, dítě i dospělý, měl kde kvalitně zasportovat a mohl se podívat na 

dobrý vrcholový sport. 

 

Pozornost roku 2020 vyvolaly tyto sportovní události: 

 

Halové Místrovství České republiky v lukostřelbě ( 6. a 7. března 2020, sportovní hala TK 

Prostějov), na něm domácí pořádající oddíl získal několik medailí v družstvech i 

jednotlivcích. Mezi muži zvítězil Michal Hlahůlek a vicemistrem byl Josef Křesala, 

v seniorské kategorii zvítězil Tomáš Valenta. Oddíl lukostřelců byl velmi úspěšný v dalších 

soutěžích. Na halovém mistrovství ČR v Kostelci na Hané získal pět medailí včetně tří 

zlatých. Bronz zase v halové extralize družstev. Oddíl získal bezúplatným převodem část 

městského pozemku (o ploše 150 m 2), na kterém budou vybudovány šatny. 

Atletický projekt „Spolu na startu“ – 1. června 2020 

Byl premiérovou akcí po první vlně covidu. Zapojil se do něj také oddíl AK Prostějov. Na 

startu v Prostějově bylo 200 závodníků. Oddíl AK Prostějov zorganizoval v měsíci září také 

74. ročník Velké ceny města Prostějova s oštěpařem Vítězslavem Veselým a překážkářem 

Petrem Svobodou. Další akcí byla čokoládová tretra určená pro děti do 11 let. Konala se ve 

sportovním areálu Základní školy Jana Železného. Cílem bylo probojovat se na Zlatou tretru 

do Ostravy. Přítomní byli zástupci města Prostějova včetně primátora Františka Jura a 

olympijský vítěz v hodu oštěpem Jan Železný. 

Czech Tour 2020 – 12. ročník Mezinárodního cyklistického etapového závodu 

V Prostějově, 7. srpna 2020 ve 12 hodin před radnicí, startovala II. etapa závodu. Směřovala 

do Uničova (délka tratě 193,4 kilometrů) a záštitu nad ní převzal primátor města František 

Jura. Akce se zúčastnilo 161 závodníků z 23 týmů. V soutěži byla světová špička, z World 

Tour týmů se účastnili například Bahrain McLaren, Sunweb, Jumbo Visma, NTT Pro 

Cykling, Bora Hansgrone a Michelton Scott. 

Tufo Pardus Prostějov připravil čtyřdenní cyklistické závody na velodromu a 21. ročník 

tradiční Grand Prix Otmara Malečka. Byly na něm zastoupeny cyklistické hvězdy z patnácti 

zemí světa. Hlavní disciplínu madison dvojic uchvátili Malmberg a Wandahl z Dánska. 

V měsíci červnu se konal na velodromu Moravský pohár na dráze a 78. Czech Tour. 

Tenis – oddíl TK Agrofert Prostějov pod křídly marketingové agentury TK Plus realizoval 

řadu nových soutěží a turnajů pro tuzemskou hráčskou špičku i pro široké pole hráčů a hráček 

včetně mladých talentů. Konaly se nové kolektivní soutěže Tip Sport Elithe Trophy, Barvy 

pro budoucnost Českého tenisového svazu by Moneta.  V červenci v Prostějově pokračoval 

duel na Tenis Elithe Trophy, tenisový turnaj Moravia Open na kurtech TK Agrofert Prostějov 

ovládli Barbora Krejčíková, Jonáš Forejtek. Bílý výběr Prostějova vyhrál týmovou elitní ligu.  

Kvůli deštivému počasí byl zrušen Velký turnaj neregistrovaných tenistů Prostějov Cup 2020. 

Zrušeno bylo tradiční MS tenisových družstev do 14 let. 
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MONETA Czech Open – 7. – 12. září 2020, areál NTC Morava a TK Prostějov 

se hrál na kurtech za  Kosteleckou ulicí, kromě tradičního challengeru nužů Moneta Czech 

Open obsahoval nová top klání Tip Sport Elith Trophy družstev a Moravia Open jednotlivců. 

Challenger mužů vyhrál polský tenista Kamil Majchrzak, čtyřhru vyhrála domácí dvojice 

Prostějova Lukáš Rosel a Zdeněk Kolář. Do semifinále postoupil člen TK Agrofert Jiří 

Lehečka, který následně kraloval na ITF World Tennis Tour v Praze. 

Oddíl nohejbalu TJ Sokol I Prostějov – nohejbalisté místo zrušené prvoligové sezóny vzali 

místo v elitní Divizi 1 Ligového poháru družstev mužů ČR 2020, kde vzdorovali statečně 

extraligistům. Také oslavili padesát let existence nohejbalu v Prostějově špičkově obsazeným 

turnajem trojic. 

 

Také do sportu zasáhl covid-19. Několik měsíců se vůbec nesoutěžilo a mnoho dalších měsíců 

probíhaly soutěže s omezeními. Koronavirus také „zrušil“ důležité akce: World Junior Tennis 

Final 2020 (tenisové mistrovství světa chlapců a dívek U14), jaro nižších fotbalových soutěží, 

Play-off volejbalu a basketbalu (volejbalistky VK Prostějov a basketbalisté BK Olomoucko 

měli před sebou vrchol sezóny v podobě vyřazovacích bojů do nejvyšších tuzemských soutěží 

2019–2020, nedošlo však na ně), zbytek boxerské extraligy družstev (boxeři BC DTJ 

Prostějov museli odložit dva domácí duely), zápasnický Memoriál Gustava Frištenského 

v řecko-římském zápase pořádaný TJ Sokol I Prostějov, VK bez Challege Cupu doma 

(volejbalistky VK v evropském Vyzývacím poháru žen 2020–2021 měly vyzvat lepšího 

z dvojice FC Porto – Dinamo Bukurešť, nakonec doma vůbec nehrály) a oslavy 100 let 

prostějovské atletiky. 

 

Tradiční sporty v roce 2020 

 

Fotbalisté 1.SK Prostějov zahájili zimní přípravu pod vedením trenéra Pavla Šustra. 

Účastnili se Zimní Tip sport ligy 2020. Časově prodloužený podzim ukončili dvěma remízami 

s Třincem a Líšní a skončili na páté pozici druholigového pořadí. Muži SK zakončili Fortunu: 

Národní ligu 2019-2020 remízou 0:0 s Brnem a porážkou na Vyšehradu. Celkově obsadili 11. 

M 

Hokej - v Národním sportovním centru v Prostějově byl v březnu představen projekt 

sportovních hokejových tříd SK Prostějov 1913 na Základní škole v ulici Dr. Horáka. 

Všechny soutěže ledního hokeje 2019-2020 v české republice byly předčasně ukončeny 

z důvodů epidemie koronaviru. V květnu došlo ke změnám v hráčském kádru Jestřábů 

především na pozicích brankářů a obránců. Novou brankářskou jedničkou se stal Ondřej 

Bláha ze Vsetína. Aktivní kariéru ukončil obránce Lukáš Krajíček. Muži předvedli 

v přátelském utkání dobré výkony, například se Vsetínem. Chance liga byla v říjnu přerušena 

a zkrácena na 34 kol. V prosinci došlo k restartu zápasů, z pěti utkání pokaždé hokejisté 

bodovali a dostali se do středu tabulky.  

Volejbal VK Prostějov ženy – v nejvyšší české soutěži extralize žen České republiky byly na 

3. místě. Do českého národního výběru žen U23 byly povolány prostějovské hráčky Adéla 

Stavinohová a Klára Dvořáčková. Kapitánkou žen se stala Michaela Jurčíková. Po odstoupení 

FC Porto postoupily ženy až do čtvrtfinále evropského Challenge Cupu. Zde bohužel prohrály 
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s Alby Blaj z Rumunska. V české lize přerušili v červnu bilanci neúspěchů triumfem 3:1 ve 

Šternberku. Poskočily tak z posledního místa tabulky na 7. místo. 

Basketbal- BCM Orli Prostějov U19 přivezli bronz z turnaje v Mnichově. Po základní fázi 

extraligy U19 zaujali 5. Místo tabulky, stejné 5. místo i basketbalisté BK Olomoucko. V BK 

Olomoucko došlo k obměně hráčských kádrů, při utkáních chyběli například hráči povolaní 

do české reprezentace Lukáš Palyza a Richard Báliak. Utrpěli řadu porážek (například 

v Opavě, Pardubicích, Brně) a skončili bohužel na posledním místě tabulky NBL.  

 

 

Rok 2020 v prostějovském sportu 

 

leden 

– korfbalisté SK RG Prostějov po mnoha letech porazili České Budějovice, a to košem  

    z penalty půl minuty před koncem 21:20 

– na veřejném venkovním kluzišti u muzea proběhl druhý ročník školního turnaje v ledním  

    korfbalu Zlatá brána 

– tenisový turnaj v australském Brisbane se stal kořistí členek TK Agrofert Prostějov 

   Karolíny Plíškové ve dvouhře a Barbory Strýcové v deblu 

 

únor 

– cyklisté  Tufo Pardus Prostějov oznámili složení svého obměněného, ale stále silného týmu 

   pro sezónu 2020, potom se prosadili na prestižním dráhovém klání Six days v Berlíně a na  

   závodech v Kodani a vyrazili na tradiční soustředění do Toskánska 

– Mládežnickým zápasníkům TJ Sokol Čechovice se dařilo na turnajích v Bratislavě,  

   v Řečkovicích i doma 

– tenista TK Agrofert Jiří Veselý v indickém Puné opanoval po pěti letech podnik elitní ATP  

   Tour 

– boxerský kadet BC DTJ Prostějov Filip Jílek nenašel přemožitele při Mezinárodní lize  

   v Nitře 

 

březen 

– na Mistrovství Evropy dráhařů v Berlíně zápolili jezdci Tufo Pardus Prostějov Wojciech 

   Pszczolarski (čtvrtý v bodovacím závodě, zajištění postupu na Letní olympijské hry 

   v Tokiu) a Daniel Babor ( čtrnáctý ve  scratchi) 

– čechovický zápasník Matěj Vrba získal stříbro na českém šampionátu kadetů 

– korfbalisté SK RG Prostějov skončili po dlouhodobé fázi extraligy druzí, nejlépe v oddílové  

   historii 

– boxer BC DTJ Prostějov Vladimír Skalský obsadil druhé místo na Mistrovství ČR juniorů 

– poslední akcí prostějovských cyklistů před stopkou covidu byl etapový závod na Rhodosu 
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duben 

přerušení, zrušení či odložení všech utkání, soutěží, závodů a sportovních akcí, individuální 

nebo vůbec žádná příprava a čekání, co přijde dál v souvislosti s koronavirem 

 

květen 

– o téměř jistý zisk mistrovského titulu přišli prostějovští boxeři, protože boxerská extraliga  

   družstev mužů byla kvůli covidu-19 předčasně ukončena 

– parašutistům Dukly Prostějov byly oba světové šampionáty 2020 (armádní v Rakousku a  

   civilní v Rusku) odloženy na rok 2021 

– cyklista Tufo Pardus Prostějov Tomáš Bárta vyhrál on-line závod na ergometru Lipno Lake 

– konec a anulace výsledků potkala také české korfbalové soutěže 2019/2020, ve kterých  

   směřovaly týmy SK RG Prostějov k celé řadě medailí 

– prostějovský lukostřelec Michal Hlahůlek vytvořil nový národní rekord výkonem 668 bodů 

 

červen 

– také raftaři Tomi-Remont Prostějov přišli o řadu závodů, například Mistrovství Evropy v 

   ČR, světový šampionát v Číně byl přeložen na rok 2021 

– úvodní tenisový turnaj na českém území po první vlně covidu ovládli Petra Kvitová a  

   Michael Vrbenský 

– cennou posilu získalo korfbalové RG v národní reprezentantce a klubové odchovankyni  

   Lence Faltýnkové, která se vrátila z Brna 

– po pauze způsobené koronavirem se znovu rozběhly cyklistické soutěže, prostějovský  

   velodrom hostil Moravský pohár na dráze, zde dosáhli výborných výsledků v kadetkách 

   Patricie Müllerová, v juniorkách Gabriela Bártová a v kategorii mužů René Smékal, Tomáš  

   Bárta a Martin Müller 

– v biokoridoru Hloučela se uskutečnil extrémní závod Spartan Race 

– nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov otevřeli své účinkování v elitní Divizi I Ligového  poháru 

   družstev mužů ČR 2020 (náhrada za klasické týmové soutěže) hladkou porážkou 0:6 od  

   Mořic, jednoho z nejsilnějších tuzemských klubů 

– boxerská Oblastní soutěž v Prostějově vyvolala velký zájem účastníků 

 

červenec 

– fotbaloví žáci 1.SK Prostějov vyhráli turnaj v malé kopané v Otaslavicích „Metle Cup“ 

– nohejbalisté Sokola I Prostějov statečně vzdorovali v zápase ligového poháru na půdě Holic,  

   padli tam až po boji 2:6 

– novou reprezentaci mládežnických boxerek ČR převzal Martin Klíč z BC DTJ Prostějově,  

   v Prostějově také zorganizoval úvodní soustředění, mládežnická reprezentace boxerek ČR 

   má centrum v Prostějově 

– výbornou úroveň měl Český pohár mládeže v dráhové cyklistice pod záštitou DT  

   Výhybkárna a strojírna konaný na prostějovském velodromu 

– raftařům vyšel opožděný start do sezóny výtečně, opanovali závody Českého poháru na řece  

   Trnávce 
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– cyklisté Tufo Pardus Prostějov získali na dráhovém mistrovství republiky v Praze šest titulů  

   ve sprinterských disciplínách 

 

 

 

srpen 

– cyklistům Tufo Pardus Prostějov se dařilo na cyklistických závodech ve Slovinsku a 

   v Polsku a na Mistrovství ČR na dráze 

– mezinárodnímu turnaji v beachkorfbalu ve slovenské Nitře kralovala skupina SK RG  

   Prostějov 

– parašutisté Dukly Prostějov přišli z důvodů covidu o zrušený Světový pohár 

– tenistka TK Agrofert Sára Bejlek triumfovala na Pardubické juniorce, Kristýna Plíšková 

   postoupila do semifinále turnaje WTA Tour žen v Praze, titul na Mistrovství ČR mužů  

   vybojoval Vít Kopřiva 

 

září 

- na Mistrovství ČR mládeže v terčové lukostřelbě získala zlato kadetka Eliška Nováčková, a  

   to individuálně i v týmu 

– úvodní kolo českého poháru přineslo prostějovským házenkářům hladký postup přes Horku  

   nad Moravou 

– marketingová agentura TK Plus opět spoluorganizovala Zlatou tretru Ostrava v atletice 

– na grandslamovém US Open v New Yorku došly z tenistek nejdál Petra Kvitová a Karolína  

   Muchová do semifinále 

– Hanácké hodové box proběhl už počtvrté, ale premiérově v Národním sportovním centru  

   Prostějov, obsahoval desítky duelů Oblastního přeboru a především extraligovou bitvu 

   boxerů BC DTJ Prostějov – Plzeň (10:6) 

– Národní šampionát v klasickém parašutismu společně opanovali prostějovští členové Dukly 

   Hynek Tábor a Libor Jiroušek 

– na divoké vodě se nejúspěšnějším oddílem raftařských mistrovství republiky stal Raft team  

   Tomi-Remont Prostějov 

 

říjen 

– třináct prostějovských korfbalistů se dostalo do reprezentačního výběru ČR různých  

   věkových kategorií 

– dvanáctiletá golfistka z Prostějova Veronika Černá byla i díky triumfu na národním 

    mistrovství mladších žákyň vyhlášena nejlepší hráčkou Česka za rok 2020 v dané věkové  

    kategorii 

–  prostějovský letecký akrobat v bezmotorovém létání Tomáš Michálek vybojoval bronz na 

    Mistrovství ČR v divizi Intermediate 

–  prostějovští závodníci Tomáš Bárta a Daniel Babor nedokončili závod s hromadným 

    startem na silničním Mistrovství Evropy U23 ve Francii, juniorka Gabriela Bártová  

    přivezla stříbro z kontinentálního šampionátu v Itálii 

–  boxeři BC DTJ Prostějov padli ve druhém kole extraligy družstev na půdě Děčína 4:10, na  
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    kadetském přeboru tuzemska dosáhli výborných výsledků Barbora Mahrová (zlatá medaile)  

    a Filip Jílek (stříbrná medaile), další členové klubu bodovali na mezinárodních turnajích  

    v Polsku 

– v korfbalu se stihla odehrát základní část z jara odložené Superligy, kde do semifinále 

    postoupily dva týmy tvořené z větší části hráčkami a hráči SK RG Prostějov 

 

listopad 

– většina sportovních soutěží a akcí v ČR byla odložena nebo zrušena z důvodů epidemie 

    covid-19 

– judistka Julie Švecová pocházející z Prostějova vyhráda turnaj v Polsku 

– čtyři zástupci oddílu Lukostřelba Prostějov se dostali do nominace o nejlepší tuzemské  

   závodníky roku 2020, své kategorie potom ovládli Michal Hlahůlek, Eliška Novotná a  

   Magda Robová 

– Daniel Babor z Tufo Pardus Prostějov obsadil páté místo ve vylučovacím závodě na 

   dráhovém Mistrovství Evropy v Bulharsku 

– tenistka Barbora Krejčíková zapsala semifinálovou účast na turnaji WTA Tour  

   v rakouském Linci 

– boxerka Kristýna Václavíková z SK Prostějov byla na mistrovství Evropy juniorek v Černé  

   Hoře vyřazena ve čtvrtfinále, vyřazen byl také boxer BC DTJ Filip Jílek na Mistrovství  

   Evropy kadetů v Sofii 

– tenista TK Agrofert Prostějov Jiří Lehečka postoupil až do čtvrtfinále ITF klání v Řecku 

 

prosinec 

– tenisté TK Agrofert Prostějov postoupili z domácí základní skupiny extraligy smíšených  

   družstev 2020 do finále,to však v Říčanech prohráli se Spartou Praha  4:5 a získali stříbro 

– boxerský oddíl dospělých BC DTJ získal na Místrovství ČR dvě medaile – Michaela 

   Brančíková (zlato) a Pavel Zajíc (bronz) 

 

Výsledky ankety Sportovec Olomouckého kraje za rok 2019 

Vyhodnocení a předání cen proběhlo 27. Února 2020 v Přerově. Vyhodnoceni byli i naši 

sportovci.  

Nejlepší junior –3. místo - Petr Chládek, parašutismus, ASO Dukla Prostějov 

Nejlepší juniorské družstvo – 1. místo TK Agrofert Prostějov, tenis 

 

Anketa Sportovec města Prostějova za rok 2019 

Vyhlášení proběhlo v rámci galavečeru v Národním sportovním centru v Prostějově 19. 

června 2020. Pořad moderoval komentátor České televize Petr Vichnar. Organizačně akci 

připravila sportovní komise rady města Prostějova v čele s předsedou Milošem Sklenkou. 

Zahajovací projev měl primátor města Prostějova František Jura. Ceny byly uděleny 

jednotlivcům a kolektivům v následujících kategoriích: 
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Sportovec roku 2019 

Jiří Procházka (kulturistika) 

Daniel Babor (cyklistika SKC Tufo Pardus Prostějov) 

Jakub Ftačník (nohejbal, TJ Sokol I. Prostějov) 

Tomáš Roba (nohejbal, TJ Sokol I Prostějov) 

Roman Večeřa (biatlon, Klub biatlonu Prostějov) 

 

Talent roku 2019 

Štěpánka Fremlová  (cyklistika, SKC Tufo Pardus Prostějov) 

Barbora Nedomová (plavání, TJ Prostějov) 

Jan Kovář (střelba ze vzduchovky) 

Jakub Páleník (fotbal 1.SK Prostějov) 

Josef Křesala (lukostřelba, Lukostřelba Prostějov) 

 

Tým roku 2019 

ASO Dukla parašutismus Prostějov (parašutismus) 

Raft team Tomi-Remont Prostějov - muži (rafting) 

VK Prostějov -ženy (volejbal)  

Lukostřelba Prostějov- muži (lukostřelba) 

BK Olomoucko - muži (basketbal) 

 

Mládežnický tým roku 2019 

TK Agrofert Prostějov - všechny mládežnické kategorie (tenis) 

Lukostřelba Prostějov - dorost (lukostřelba) 

Raft team Tomi-Remont Prostějov- junioři (rafting) 

Klub biatlonu Prostějov (biatlon)  

SKC Tufo Pardus Prostějov (cyklistika) 

 

 

Trenér mládeže roku 2019 

Andrej Červenka (basketbal, BCM Orli Prostějov) 

Tomáš Páleník (fotbal, 1.SK Prostějov) 

Roman Večeřa (biatlon, Klub biatlonu Prostějov) 

 

Trenér roku 2019 

Predrag Benaček (basketbal, BK Olomoucko) 

Zdeněk Gottwald (judo, TJ Sokol I Prostějov) 

Lubomír Petráš (volejbal, VK Prostějov) 

 

Síň slávy prostějovského sportu 2019 

Lucie Šafářová (tenis) 

 

Sportovní událost roku 2019 
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115 let fotbalu (1. SK Prostějov) 

FED Cup (TK plus) 

Mistrovství Evropy v korfbalu do 21 let (SK RG Prostějov) 

 

Neprofesionální sportovec roku 2019 

Kristýna Piňosová (windsurfing) 

Petra Stryková (OCR) 

Ondřej Vystavěl (biatlon, orientační běh) 

 

Cena sportovní komise 2019 

Éra prostějovského hokeje 1980–1989 

Mezinárodní utkání v boxu: ČR – Austrálie 

 

Cena fair-play 

Jaroslav Palatý (lední hokej) 

Jan Salaj (basketbal) 

Táňa Žilková (sokolská všestrannost) 

 

Cena sportovní srdce 

Petra Černošková (tenis) 

 

Sportovní hvězda prostějovských médií 2019 

Pavel Dopita (ORC) 

 

 

 

 

 

15. ROK 2020 OČIMA KRONIKÁŘKY 

 

Rok 2020 se jednoznačně zapíše do historie jako rok covidové epidemie. Koronavirus zasáhl 

do všech oblastí, do ekonomiky, průmyslu, školství, kultury, sportu. Poznamenal životy 

našich rodin a blízkých. Příznačný byl titulek reportáže jedněch našich regionálních novin: 

„Zmizela auta i úsměvy.“  Jarní vlna přinesla obrovskou solidaritu a pomoc. Šily se roušky, 

rozvážely ochranné pomůcky, zajišťovaly se potraviny. Dobrovolníci pomáhali seniorům a 

nemocným lidem.  Druhá vlna – podzimní už možná přinesla určitou naštvanost občanů. 

Přesto všechno se dodržovala epidemická opatření. Obrovský respekt a poděkování patří 

„naší“ nemocnici AGEL, lékařům, sestřičkám a všem jejím zaměstnancům. Ti se skutečně 

nezastavili a podávali nadlidské výkony. Pochvalu si zaslouží i naši spoluobčané, kteří je 

podporovali například rozvozem drobného občerstvení, hygienických potřeb a dalších věcí, 

včetně finančních sbírek. Stejně tak jsme nenechali na holičkách naše domovy seniorů a 

sociální zařízení. 
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Koronavirus však život v našem městě nezastavil. Rekonstruovaly se komunikace, například 

Vápenice, Kostelecká. Pokračovala stavba severního obchvatu. Budovaly se nové sportovní 

areály, hřiště, začalo se rekonstruovat sídliště Bohumíra Šmerala. Prostějov na jaře a v létě 

opět rozkvetl tisíci květů. Zároveň byly vybudovány další květnaté louky, byly vysázeny nové 

stromy v lokalitě Močidýlek a jinde. 

Rok 2020 byl také rokem 630. výročí „povýšení“ Prostějova na město. Připravena byla řada 

akcí, mimo jiné i soutěží, výstav. Bohužel proběhly jen některé z nich. Dvakrát byla odložena 

velká oslava na náměstí spojená s historickým jarmarkem. Věříme, že proběhne v příštím 

roce. 

Potěšilo mě, že vedení města nerezignovalo na kulturní akce a řadu z nich realizovalo. Tak 

jsem například mohla 12. června vystoupat do věže kostela Povýšení sv. Kříže při Noci 

kostelů. 26. září jsem se zase zúčastnila prohlídky sladovny Castello v Blahoslavově ulici 

v rámci Dnů evropského dědictví. Pěkný zážitek jsem si odnesla z vystoupení Heleny 

Vondráčkové 13. srpna na náměstí. Důstojný ráz měly Hanácké slavnosti, i když proběhly 

v omezené formě. Pěknou kulturní tečkou byla předvánoční výstava mladé prostějovské 

fotografky Venduly Burgrové „Prostějovské rodiny u vánočních stromečků“. Vendulu znám 

osobně. Je velmi pracovitá a talentovaná a určitě o ní ještě uslyšíme. 

Jako člověka zabývajícího se historií mě potěšila spoluúčast města Prostějova při kladení 

kamenů zmizelých 25. června. Položeno bylo dalších třináct kamenů za oběti holocaustu z řad 

židovských obyvatel města. Byli to občané Prostějova, mnozí se zde narodili, zde žili, 

pracovali, podnikali, podíleli se na jeho rozvoji. A my jím tímto symbolickým aktem splácíme 

obrovský dluh, který vůči nim máme a zároveň jim vracíme jména, a když budou mít jména, 

zločiny 2. světové války nebudou nikdy zapomenuty. 

Ocenit je třeba také péči města a vlastníků o naše kulturní dědictví. A tak jsme mohli být 

svědky opravy fasády na domě č. 2 v Kravařově ulici a pokračujících stavebních prací na 

kulturní památce – vile Josefa Kováříka na Vojáčkově náměstí. Začátkem října jsem se 

dostala do opraveného objektu  – domova sester v areálu staré nemocnice. Jedná se o 

významnou stavbu funkcionalistické architektury navrženou (1932) architektem Eduardem 

Žáčkem. Uvedená budova byla v povědomí našich občanů zapsána jako „klášter“ a byly zde 

umístěny laboratoře a lékárna. Po vystěhování zdravotnických zařízení do nemocnice objekt 

léta chátral. V červnu 2016 byl pro své mimořádné kvality prohlášen nemovitou kulturní 

památkou. V říjnu 2016 jej od Olomouckého kraje zakoupilo brněnské družstvo HOME FIT 

Plus, které jej rekonstruovalo na byty. Budova, která ještě před dvěma lety byla zdevastovaná 

a zchátralá, tak září svou typickou modrou barvou a je skutečně nádherná. 

Rok 2020 byl také rokem krajských voleb. Do vedení Olomouckého kraje se dostala koalice 

Piráti, Starostové, Spojenci pro Olomoucký kraj a ODS. Potěšilo mě, že se do vedení kraje 

dostala náměstkyně primátora Milada Sokolová. Byla zvolena neuvolněnou zastupitelkou a 

bude mít na starosti cestovní ruch a vnější vztahy. Milada Sokolová je pracovitou, obětavou a 

dobrou komunální političkou. Její doménou je kultura, ale my ji známe především jako 

předsedkyni Okrašlovacího spolku v Prostějově. Zvolení do této funkce v kraji je i oceněním 

její práce, kterou udělala pro naše město. 

Náš život tvoří i maličkosti. Patří mezi ně i slova uznání, poděkování. A taková se dostávají   

při přijetí u primátora města účastníkům různých soutěží, anket, studentům, sportovcům. 
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Zvlášť oceňuji akt přijetí u příležitosti pracovních či životních jubileí členů Městské policie. 

Primátor z pozice vrchního velitele MP oceňuje jejich dobrou a náročnou práci. Vznikla tak 

nová tradice. 

 

 

 

 

 

 

 


