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Město Prostějov zahájilo jednání
s Fakultou stavební VUT Brno o zříze-
ní pobočky v Prostějově. Jednání s dě-
kanem fakulty  započala na základě ini-
ciativy starosty ing. Jana Tesaře a za-
stupitele a předsedy komise
architektury a výstavby ing.  Tomáše
Blumensteina, který nám celý projekt
v krátkosti  přiblížil. 

Proč se snažíte
o zřízení pobočky
VUT Brno v Pro-
stějově?

Prostějov byl
a je městem s vel-
kým zázemím sta-
vebního a strojní-
ho průmyslu. Proto
jsme na sklonku

minulého roku  oslovili představitele Fa-
kulty stavební a Fakulty strojního  inže-
nýrství a společně se starostou města ing.
Janem Tesařem s nimi zahájili jednání.
Zatímco stavební fakulta má o Prostějov
zájem již nyní, děkan strojní fakulty nám

sdělil, že v tuto  chvíli nemají na prostě-
jovskou pobočku pedagogické kapacity.
Do  budoucna ale zřízení jejich pobočky
nevyloučil.

Proč by měla v Prostějově vzniknout
pobočka VUT a ne nová  vysoká škola?

Nechceme iniciovat vznik nové vysoké
školy tak, jak vznikají  například v Třebíči
či ve Znojmě. Jsou to školy, které vznikají
na zelené louce a uchazeči o studium ani
zaměstnavatelé nebudou  ještě dlouho vě-
dět, co od nich očekávat. Na druhou stranu
VUT v Brně je technická univerzita s více
než stoletou tradicí, se  zázemím desítek re-
nomovaných profesorů a stovek docentů
i se  zázemím odborných laboratoří a vě-
deckých týmů. Výuka, která bude probíhat
v Prostějově, bude podle stejných studij-
ních  programů a na stejné úrovni jako vý-
uka v Brně. Po ukončení  bakalářského stu-
dia mohou absolventi pokračovat ve studiu
v Brně na magisterském stupni. To jsou
výhody, které předčí  lákání pokusit se vy-
budovat „Prostějovskou univerzitu“.

Jaké budou tedy ony zmíněné studij-
ní programy?

Snad jediné, co můžeme uvést, je baka-
lářské v prezenční formě  (tzv. denní stu-
dium). V úvahu připadají studijní obory
pozemní  stavby a konstrukce a dopravní
stavby a případně architektura  pozemních
staveb, ale to bude záviset na zájmu stu-
dentů o prostějovskou pobočku. Není
možné otevírat konkrétní studijní  program
pro deset lidí. Pokud budou mít studenti
zájem o obory  jako je vodní stavitelství či
materiálové inženýrství, budou  mít mož-
nost po dvou všeobecných letech studia
pokračovat v Brně.

Může něco zřízení této pobočky zhatit?
Celý projekt je teprve v počátcích. Nej-

důležitějším krokem,  který bude následo-
vat, bude průzkum mezi studenty střed-
ních  škol na Prostějovsku, Olomoucku
a Přerovsku. Ten nám napoví,  jaký by mo-
hl být zájem o studium a na jaké množství
uchazečů se  bude Fakulta stavební připra-
vovat. Pak teprve začne vznikat  strategic-
ký dokument, který bude schvalovat za-
stupitelstvo  města a akademický senát fa-
kulty. Pokud by vše pokračovalo bez
komplikací, mohli by první studenti v Pro-
stějově nastoupit v září 2007.

Ing. Jiří Hloch, 
ředitel autobusové divize FTL 

Od 1. ledna 2006 vstoupily v platnost no-
vé jízdní řády  městské hromadné dopravy
v Prostějově. Došlo k podstatným  změnám
u některých linek, v počtu spojů a časových
polohách.  Jízdní řády nejsou uzavřená zále-
žitost a je vždy dobré mít  odezvu od uživate-
lů dopravy, to je od cestujících. Došlé  připo-
mínky ke stávajícím jízdním řádům jsou
shromažďovány na  odboru dopravy Měst-
ského úřadu v Prostějově a o oprávněnosti 
a možnostech změn k červnu letošního roku
bude rozhodnuto na  dalších jednáních. 

Jsou ovšem připomínky, které je třeba ře-
šit v mimořádných  termínech. Jednou z nich
je odůvodnění Občanského sdružení  Držovi-
ce, že Česká pošta ze svých prostor v Držo-
vicích byla  přestěhována do hypermarketu
TESCO. Na tuto skutečnost po  dohodě

s Městským úřadem v Prostějově reaguje do-
pravce  společnost FTL Prostějov mimořád-
nou úpravou jízdních řádů. Na  stávající lin-
ce městské dopravy č. 15 budou k hypermar-
ketu  TESCO zajíždět tyto spoje: směr
z Domamyslic - odjezd v 8.00,  11.05 a 15.10
hodin, směr z Držovic - odjezd v 8.35, 11.37
a 15.45 hodin. 

Nově budou zavedeny spoje na lince č. 15
- odjezd v 9.15  hodin z Domamyslic a odjezd
v 9.55 hodin z Držovic. Tato změna  je spo-
jena se zavedením nových spojů na lince 
č. 41 s odjezdem  v 8.55 hodin z nádraží do
Domamyslic přes zastávku Újezd a na  lince
č. 4 s odjezdem v 10.35 hodin z Domamyslic
na nádraží.

Veškeré úpravy se týkají pracovních dnů.
Výše uvedené změny  začaly platit 13. února
2006. Tyto úpravy jsou možným řešením
stávající situace v městské dopravě. 

Pomoz přírodě, sbírej víčka! Takový je
název akce, kterou pořádá občanské sdru-
žení Zelená  Cesta Naděje. Sdružení vyzý-
vá školy prostějovského regionu, aby  se
zapojily do sběru víček od PET lahví za
účelem jejich  recyklace. Tři nejúspěšnější
mateřské a základní školy získají  odměnu.
Nasbíraná víčka budou zpracována na no-
vé výrobky z umělých hmot. Specializo-
vané zpracovatelské firmy z nich  nejčastě-
ji vyrábějí lavičky, skluzavky a doplňky na
dětská  hřiště. Na výrobu čeho děti, které se
do soutěže  zapojí, konkrétně přispějí, se
dozvědí prostřednictvím  dobrovolníka Ze-
lené Cesty naděje. 

„Zapojené školy a školky vyberou kon-
taktní osobu, která  bude mít na starosti
shromažďování a evidenci nasbíraných
víček  (počet pytlů, popřípadě jejich
hmotnost) a jejich skladování do  doby,
než si je sjednaná firma nebo dobrovolník
Zelené Cesty  Naděje odveze. Svoz vršků
bude probíhat v maximálně  šestitýden-
ních cyklech. Evidence se bude provádět

kvůli  porovnání s ostatními školami a pro
přehled o celkovém počtu  nasbíraných ví-
ček,“ informovala Alena Holáňová z ob-
čanského  sdružení Zelená Cesta Naděje,
které navázalo na tradici  prostějovských
dobrovolných ochránců přírody. Ti v rám-
ci  projektu Zdravé město Prostějov orga-
nizovali v minulých letech  hromadný
sběr uzávěrů z PET lahví spojený s různý-
mi soutěžemi. 

Výsledky budou vyhlášeny na konci
školního roku. Budou  uveřejněny na in-
ternetových stránkách Zelené Cesty Na-
děje a každá zapojená škola o nich bude
informována dopisem či e-mailem. Tři
nejúspěšnější základní a mateřské školy
budou  odměněny. Sběr víček od PET lah-
ví probíhá pod záštitou Zelené  Cesty Na-
děje mimo jiné i na přerovských nebo br-
něnských  školách. 

Přihlášky do soutěže přijímá Alena Ho-
láňová, Zelená cesta  naděje, telefon:
776 193 338, e-mail:  zelenacestanade-
je@seznam.cz. (jg, kdl)

Mgr. Jana Gáborová,
tisková mluvčí MěÚ Prostějov 

Místostarostka Prostějova Božena Se-
kaninová se koncem  ledna zúčastnila kon-
ference v partnerském polském městě
Šróda.  Převzala zde cenu za dobrou spo-
lupráci mezi oběma městy, která  započa-
la na oficiální úrovni v loňském roce.

Místostarostka Sekaninová navštívila bě-
hem svého pobytu  například Centrum pro ro-
dinu v polské Šródě nebo tamní úřad  práce.

Měla tak možnost porovnat zkušenosti obou
měst v sociální oblasti. „Co se týče sociálních
služeb, zaostáváme za  Polskem v budování
komplexních center, kde se nacházejí jak
chráněné dílny, tak chráněné bydlení a po-
chopitelně i specializované středisko pro ro-
dinu. U nás fungují tato  pracoviště víceméně
samostatně pod hlavičkou různých občan-
ských  sdružení - chráněné bydlení samostat-
ně, chráněné dílny jako  jiný subjekt, o rodi-
nu pečuje například Fond ohrožených dětí 
a úplně zvlášť působí psycholog. V Polsku
mají tyto sociální  služby propojeny, což je
bezesporu ku prospěchu klienta,“  okomento-

vala své zkušenosti po návratu z partnerské-
ho města  Šróda místostarostka Sekaninová.
„Naopak od nás by se Poláci  mohli učit v ob-
lasti zaměstnávání tělesně handicapovaných.
Díky  chráněným dílnám si naši zdravotně
postižení vydělávají. V Polsku mají pouze
„zaměstnání“, a to jim nikdo neplatí. Naši  so-
ciálně potřební si tak zcela určitě připadají dí-
ky svým  výdělkům mnohem soběstačnější,“
uzavřela porovnání některých  částí sociální-
ho systému v Polsku a v České republice  Se-
kaninová.

Budoucí spolupráce se podle místostarost-
ky bude týkat  především následujících tří ob-
lastí: školství, kultury a sociálních věcí. „Stu-
dentské divadlo Point z Gymnázia Jiřího
Wolkera navštívilo Šródu už vícekrát. Polské
publikum  uchvátilo svými představeními
a navíc prakticky položilo  základ budoucí
spolupráce obou měst,“ objasnila Sekanino-
vá  začátek spolupráce Prostějova a Šródy.
„V sociální oblasti  počítáme s návštěvou
zdravotně handicapovaných z Polska na  hu-
debním festivale na plumlovské přehradě,
který se uskuteční  na přelomu května a červ-
na,“ dodala. 

Bokem však nezůstane ani společenská
oblast. V závěru  dubna přijede asi třicítka li-
dí z radnice ve Šródě, aby se v Prostějově se-
známila například s chodem úřadu nebo se ži-
votem  ve městě.  

„Spolupráce se Šródou má podle mě vel-
kou perspektivu. A to i díky minimální ja-
zykové bariéře. Obě města jsou navíc
vzdálena pouze pár stovek kilometrů a ma-
jí podobné historické  zkušenosti, napří-
klad s židovskou komunitou, která byla
v obou  městech před druhou světovou vál-
kou velmi početná,“  konstatovala Božena
Sekaninová. 

„Přesto nám ještě zbývají  minimálně tři
oblasti, v nichž lze spolupráci rozvinout.
Jsou  jimi sport, podnikání a cestovní ruch.
Tady máme ještě co  dohánět,“ uzavřela
své povídání o návštěvě partnerské Šródy
místostarostka Prostějova Božena Sekani-
nová.

Bude v Prostějově zřízena pobočka 
Vysokého učení technického Brno?

Zeptali jsme se ing. Tomáše Blumensteina, zastupitele města 

a předsedy komise architektury a výstavby

Rozhovor na akuální téma

Nepřehlédněte!Místostarostka Božena Sekaninová přivezla
z Polska cenu za spolupráci

Za Polskem zaostáváme v budování komplexních center pro  handicapované, 

v oblasti jejich zaměstnávání je naopak předčíme

Místostarostka Prostějova Božena Sekaninová převzala na  konferenci v partnerské
polské Šródě ocenění za spolupráci mezi  oběma městy. Foto: archiv Radničních listů 

Změny jízdního řádu 
městské hromadné dopravy 

Změny v novém jízdním řádu městské hromadné dopravy se týkají i  linek za-
jíždějících k hypermarketu Tesco. Foto: Y. Kadlecová

Město Prostějov vyhlásilo
ggrraannttyy  nnaa  kkuullttuurrnníí  pprroojjeekkttyy  mměěssttaa  PPrroossttěějjoovvaa  pprroo  rrookk  22000066  ss nnáásslleedduujjííccíímm  tteemmaattiicckkýýmm  uurrččeenníímm::  

✔ Představení umění prostějovské mládeže a studentů 
✔ Knižní medailonky prostějovských osobností
✔ Videodokumenty
✔ Život města Prostějova ve fotografiích roku 2006

Uzávěrka žádostí je 20. února 2006!
Žádosti musí být podány na standardních formulářích k veřejné  finanční podpoře pro rok 2006 s viditelným označením
GRANT v záhlaví! Žádosti bez tohoto označení nebudou předmětem jednání  grantové komise a budou projednává-
ny jako běžné žádosti na  veřejnou finanční podporu komisemi Rady města Prostějova. 
Tiskopisy jsou k dispozici mimo jiné i na internetových  stránkách města (www-mestopv.cz). 
Konkrétní dotazy zodpoví pracovnice odboru školství a kultury  Dagmar Cásková (dagmar.caskova@mestopv.cz).
Žádosti budou projednávány na grantové komisi 27. února 2006. 
Výsledky grantového řízení budou postoupeny radě města ke  schválení a v případě, že se bude jednat o částky větší než
50  tisíc Kč, Zastupitelstvu města Prostějova, které se bude konat  25. dubna 2006. 
Celkovou částku na granty na kulturní projekty města Prostějova  pro rok 2006 ve výši 700 tisíc Kč schválilo Zastupitelstvo
města Prostějova na svém zasedání dne 20. prosince 2005. 

Pomoz přírodě, sbírej víčka! 
Na tři nejúspěšnější základní 

a mateřské školy z Prostějovska čeká odměna

I z víček od těchto lahví mohou díky jejich recyklaci vzniknout  nové výrobky.
K jejich sběru vyzvalo prostějovské školy  občanské sdružení Zelená Cesta Na-
děje. Foto: Y. Kadlecová


