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Podpisem kupní smlouvy bylo v pon-
dělí 29. května korunováno úsilí města 
Prostějova o získání Kulturního a spo-
lečenského centra. Jeho původní maji-
telé již nebyli schopni provoz tohoto 
rozsáhlého dvoupodlažního objektu 
financovat, a proto se jej zhruba pět let 
pokoušeli prodat. 

Jediný větší objekt v Prostějově vhodný 
pro pořádání kulturních a společenských 
akcí se sálem pro téměř tisíc lidí se dostal 
do majetku města. Definitivně tak skonči-
ly pochybnosti o tom, zda bude „kulturák“ 
i nadále sloužit původním účelům nebo 
zda z něj bude diskotéka, kryté tržiště či 
sídlo komerčních firem. 

„Za našimi snahami o získání Kultur-
ního a společenského centra (KaSC) od 
prvopočátku stála snaha o zachování jeho 
využití pro kulturní a společenské účely. 
Účastníci akcí, které pod svou střechou 
pravidelně hostí, tedy nemusejí mít obavy. 
Plesy, přehlídky středních škol, prodej-
ní a prezentační výstavy či koncerty zde 
budou probíhat i nadále,“ potvrdil mís-
tostarosta Mgr. Vlastimil Uchytil, který 
jednání o koupi KaSC inicioval. 

„Kulturní a společenské centrum je 
zařízení účelově zaměřené na kulturu. 
Ostatní zájemci je však chtěli využívat 
ke komerčním účelům. Proto jsme rádi, 
že objekt nakonec získalo město. Pro nás 
je nový vlastník garantem toho, že budo-
va bude i nadále využívána ke kulturním 
a společenským účelům,“ uvedl ředitel 
KaSC Vojtěch Zatloukal. 

Kulturní a společenské centrum bylo 
zprovozněno v září 1991. Cena požado-
vaná jeho vlastníky za budovu a přilehlé 
pozemky o celkové rozloze téměř čtyři 
tisíce metrů čtverečních klesla postupem 
doby z 55 na 12 milionů. Za tuto část-
ku nemovitosti nakonec koupilo město. 

„Další desítky milionů korun si však 
vyžádá nutná rekonstrukce objektu, kte-
rá bude probíhat po etapách,“ upozornil 
Uchytil. 

„Jsem ráda, že kulturní dům získalo 
město. Mám tak jistotu, že se nepřemě-
ní třeba na sklad nebo velkoprodejnu 
výprodejového zboží,“ konstatovala Hana 
Turečková. 

Původními majiteli KaSC byly závodní 
odborová organizace Oděvního podniku 
(OP), akciová společnost OP a společnost 
Kulturní a společenské centrum. Jeho sou-
částí je mimo jiné centrální sál s dvěma 
přísálími pro 976 lidí, jeviště, klubovny 
a bar. Během patnácti let provozu se v něm 
uskutečnily na dvě tisícovky akcí.    
� Y. Kadlecová 

Kulturní a společenské centrum 
je definitivně majetkem města

To je chce postupně rekonstruovat a zachovat jeho využití pro kulturní a společenské účely 

Za město Prostějov podepsal smlouvu o prodeji Kulturního a společenské-
ho centra  starosta ing. Jan Tesař, za akciovou společnost Oděvní podnik 
předseda představenstva ing. František Tuhý.  Foto: Y. Kadlecová 

Město Prostějov a Prostějov 
– Zdravé město vypisují už II. roč-
ník soutěže o nejkrásnější květino-

vou výzdobu. Do soutěže se může 
přihlásit každý občan starší 18 
let, který je majitelem či uživate-
lem domu, bytu nebo provozovny 
ve městě Prostějov. Hodnotit se 
budou osázená okna, balkony, tera-
sy, vchody, předzahrádky a zahrád-
ky obytných domů. Další katego-
rii tvoří školy a školská zařízení 
v Prostějově bez ohledu na jejich 
zřizovatele. 

„Chtěli jsme, aby naše město 
rozkvetlo, lidé z toho měli radost 
a hlavně, aby pro to něco udělali,“ 
objasnila důvody vedoucí k vyhlá-
šení soutěže místostarostka Božena 
Sekaninová.

Květinová výzdoba musí být 
viditelná z veřejného prostran-
ství. Soutěžící pořídí kvalitní 

barevné fotografie o rozměru  
17,5 x 12,5 cm a větší a zašlou 
je v době od 1. 9. do 10. 9. 2006 

s uvedením svého jména a adresy 
na MěÚ Prostějov, kancelář staros-
ty, náměstí T. G. Masaryka 12 – 14 
s označením „Květinová výzdoba“. 
Pokud budou snímky v digitální 
podobě, doporučujeme přiložit 
i CD nebo zaslat elektronicky na 
e-mailovou adresu: petra.mejzliko-
va@mestopv.cz. Starší a invalidní 
občané, kteří nemají fotoaparát, 
mohou požádat o pořízení foto-
grafií na telefonu 582 329 128. 

Hodnocené soutěžní katego-
rie: 

1. bytová a sídlištní zástavba 
(okna, balkony, průčelí)

2. rodinné a nájemné domy 
(okna, balkony, terasy, průčelí 
celého domu a předzahrádky)

3. školy a školská zařízení. 

Vyhodnocení soutěže proběhne 
do konce září 2006 komisí jme-
novanou Radou města Prostějo-
va. Výsledky budou zveřejněny 
v místních médiích, v Radničních 
listech a na webových stránkách 
města (včetně fotografií ohodno-
cených květinových výzdob). 

Ceny pro vítěze:
1. cena v každé kategorii: pou-

kázka na 2 000 Kč
2. cena v každé kategorii: pou-

kázka na 1 000 Kč
3. cena v každé kategorii: pou-

kázka na 500 Kč.  
Hodnotící komise si vyhrazuje 

právo přerozdělit ceny v případě 
nerozhodného umístění. Výzdo-
ba navržená k ocenění může být 
posouzena členy komise přímo 
na místě. 

Již loňský první ročník soutěže 
se setkal s velkou odezvou ze 
strany Prostějovanů. „S ohledem 
na to, že šlo o I. ročník, byla účast 
v porovnání s jinými městy dob-
rá. Pro porotu bylo v některých 
případech těžké se rozhodnout, 
kterým květinovým výzdobám dá 
přednost. Proto jsme v kategorii 
rodinné a nájemní domy a školy 
udělili dvě druhá i třetí místa,“ 
prozradila z pozice předsedkyně 
poroty místostarostka Sekanino-
vá.   (kdl, jg)

Město vyhlásilo další ročník soutěže 
o nejkrásnější květinovou výzdobu 

Přihlásit se do ní opět mohou jednotlivci i školy a školská zařízení

Místostarostka Božena Sekaninová: 

Chtěli jsme, aby naše město rozkvetlo, 

lidé z toho měli radost a hlavně, aby pro 

to  něco udělali.“ 

Zastupitelstva města Prostějova
Dne 13. června 2006 se uskuteční řádné zasedání Zastupitelstva města Prostějova. 

Zahájení je plánováno na 13 hodin v obřadní síni radnice. 

Pozvánka na zasedání:

Ověřování v informačním středisku
Počínaje pondělkem 29. května skončilo omezení ověřování podpisů a dokumentů na informačním �
středisku Městského úřadu v Prostějově. Občané si tak mohou přijít ověřit dokumenty denně, a to:

   pondělí – čtvrtek  od 8.00 do 17.00 hodin
   pátek                     od 8.00 do 16.00 hodin. 
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