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Božena Sekaninová, 
místostarostka města Prostějova 

Nová či rekon-
struovaná dětská
hřiště, zastřešené
autobusové  zastáv-
ky, nízkopodlažní
autobusy s hlásiči
zastávek pro  nevi-
domé a s nástupní-
mi plošinami, které

usnadňují cestování  tělesně handicapova-
ným i maminkám s kočárky, bezbariérové
úpravy budov i chodníků, mapa pro vozíč-
káře, na níž jsou  vyznačeny bezbariérové
trasy a objekty, humanizace - nebo  chce-
te-li zlidšťování - sídlišť, dvě mateřská
centra pro  maminky s malými dětmi a dal-

ší. Co mají všechny tyto na první  pohled
v řadě případů rozdílné věci společného?
Jejich  realizaci předcházely požadavky
a připomínky lidí, kteří v Prostějově žijí.
Ti je mimo jiné prezentovali na tzv. fórech
Zdravého města, jehož účastníci mají pra-
videlně možnost  vyjádřit se k tomu, co by
chtěli v našem městě změnit, aby se  jim
v něm lépe žilo. Projekt „Zdravé město
Prostějov“ se tak  stal jakýmsi mostem me-
zi radnicí a veřejností. Z občanů se díky
němu stávají aktivní partneři města, kteří
spolurozhodují o tom,  jak se bude Prostě-
jov rozvíjet. 

Tyto snahy zastřešuje Národní síť Zdra-
vých měst, která v současné době sdružu-
je 65 členů s regionálním vlivem na 1 1111
měst a obcí, v nichž žije 2,4 milionu oby-

vatel. Prostějov je  jejím členem od roku
2001. Během necelých šesti let jsme se
pokusili nejen zaktivizovat jeho obyvatele
a zapojit je do  rozhodování o tom, jak by
mělo jejich město vypadat, ale také  vzá-
jemně propojit radnici, nevládní organiza-
ce, školy,  jednotlivce i firmy. Díky tomu
se podařilo realizovat celou  řadu projektů
a získat ještě detailnější přehled o poža-
davcích  a potřebách lidí. 

Termín „Zdravé město Prostějov“ tak
již není pouze vizí, ale za  přispění všech
postupně dostává konkrétní podobu. V té-
to  souvislosti bych ráda připomněla, co se
díky vašim podnětům a investiční aktivitě
města podařilo v loňském roce i v letech
předcházejících uskutečnit pro zdravější,
náplní bohatší a snazší život nás všech. 

U nové nemocnice vyrostl park, který
zajistil bezpečné  komunikační napojení
nemocnice na Plumlovskou ulici. Děti 
z okolních domů a sousedního sídliště se
mohou vyřádit na dětském  hřišti, které je
jeho součástí a které v této lokalitě citelně
chybělo, dospělí mohou posedět na lavič-
kách ve stínu vzrostlých  stromů. Jedinou
věcí, která kalí radost z tohoto parku, je
skutečnost, že ani on se nevyhnul řádění
vandalů. Ti těsně po  jeho dokončení po-
škodili téměř všechny instalované lavičky.

Nově bylo vybudováno i hřiště pro děti
v Kolářových sadech.  Také v jeho přípa-
dě je třeba zdůraznit úsilí, s nímž je  udr-
žováno v provozuschopném stavu, neboť
je téměř neustále  poškozováno. Ve městě
však vznikají i menší hřiště, jako  napří-
klad ve vnitrobloku ulice Waitova či Tylo-
va, na sídlišti  Západ a v dalších lokalitách.
Připravuje se výstavba dětského  hřiště
v Krasické ulici a mnoho práce je vyna-
kládáno i na  opravy a údržbu hřišť stáva-
jících.

Přibývají také další úseky cyklistických
stezek, které se  začínají propojovat do
ucelených tras. Severně od Plumlovské
ulice je možné využít cyklistickou stezku
vedoucí ze Sídliště  Hloučela po Melantri-

chově ulici až do centra. Tam je možné
využít novou stezku ve Školní ulici a po-
kračovat Netušilovou  ulicí až na Petrské
náměstí. Jižně od Plumlovské ulice byl
vybudován úsek cyklostezky
vedoucí Kolářovými sady. Plánuje se
dobudování stezky až do Komenského
ulice a opačným směrem na  sídliště Zá-
pad.

Zdárně pokračuje také humanizace síd-
lišť, kterou odstartovaly  právě připomín-
ky, potřeby a přání jejich obyvatel. Na síd-
lišti Hloučela  již velká většina z nich do-
stala konkrétní podobu, zatímco na  sídlišti
Tylova se ještě pracuje. Další sídlištní blo-
ky budou  následovat v dohledné době. 

Zdravěji žít nám pomáhají i zrekon-
struované komunikace  (Šafaříkova uli-
ce, vnitroblok Bulharské ulice, Partyzán-
ská  ulice, severní obslužná komunikace
s protihlukovou stěnou) a samozřejmě
sportoviště. V této souvislosti se jistě
každému  vybaví rozsáhlé rekonstrukce,
kterými prošly víceúčelová  sportovní
hala i hala Sportcentra. 

Nejen handicapovaní, ale i maminky
s kočárky ocení snahu o bezbariérové
úpravy našich chodníků. V rámci překo-
návání bariér  se město podílelo i na vy-
dání mapy pro vozíčkáře, v níž jsou  na
základě vlastní zkušenosti autorů vyzna-
čeny bezbariérové  úseky a objekty. 

Právem pyšní můžeme být i na projekt
Ekobusů na zemní plyn,  který vznikl ve
spolupráci se společností FTL zajišťující
provoz MHD. Tyto nízkopodlažní auto-
busy vypouštějí do ovzduší  několikaná-

sobně nižší množství emisí a navíc jsou
vybaveny  plošinou usnadňující nástup
lidem na vozíčku či maminkám s kočár-
ky a akustickým hlásičem zastávek, kte-
rý zlepšuje  orientaci cestujícím s těžšími
vadami zraku a nevidomým. 

Maminky malých dětí, které jsou na
mateřské dovolené, oceňují  provoz ma-
teřského centra. To se během krátké do-
by stalo natolik  populární, že si mamin-
ky vyžádaly otevření jeho pobočky na
Sídlišti Svobody. 

V rámci prevence kriminality jsou po
celém městě rozmísťovány  bezpečnostní
stojany na kola, k jejichž umísťování
u základních  škol dávali podněty členo-
vé dětského zastupitelstva. Téměř dvě
stovky seniorů ocenily v loňském roce
možnost získat zdarma  bezpečnostní ře-
tízky na dveře bytů. Vzhledem k velké-
mu zájmu  pokračuje akce „Bezpečnější
bydlení pro seniory“ i letos. 

Snažíme se také o navázání vzájemné
spolupráce mezi neziskovými  organiza-
cemi, neboť právě ona mnohdy podmiňu-
je získání grantů z Evropské unie. A i ta-
to snaha má své první výsledky - již  zmi-
ňovanou bezbariérovou mapu, nově
vydanou brožuru „Průvodce  sociálními
službami Prostějovska“ či první konferen-
ci  neziskových organizací v Prostějově,
jejíž uspořádání finančně  podpořila EU. 

Ráda bych proto touto cestou poděkova-
la všem, kteří svou  každodenní prací na-
pomáhají tomu, abychom Prostějov byl
městem,  ve kterém se dobře žije všem je-
ho obyvatelům.

V úterý 14. března byl slavnostně za-
hájen provoz v novém závodě  na kom-
pletaci speciálních strojů pro flexibilní
balení německé  firmy Windmöller &
Hölscher. Provoz v téměř čtyři tisíce
metrů  čtverečních velké montážní hale 
a administrativní budově byl  však spuš-
těn již koncem prosince loňského roku.
Výroba v novém  závodě za více než čty-
ři miliony euro se tak rozjela pouhých
devět měsíců od rozhodnutí investora vy-
budovat v prostějovské  průmyslové zó-
ně svůj první mimoněmecký závod. 

„Pro vybudování nové továrny jsme se
rozhodli po 135 letech  existence firmy. Ješ-
tě před rokem jsme však nebyli rozhodnuti
o  tom, kde vyroste. Věděli jsme pouze to,
že bychom se do nových  prostor rádi na-
stěhovali do konce roku 2005,“ uvedl před-
seda  představenstva společnosti Windmöl-
ler & Hölscher Jürgen Vutz.  „Jako místo
vhodné pro výstavbu jsme původně vybrali
deset  zemí. Pak jsme výběr zúžili na Pol-
sko, Maďarsko, Slovensko a  Českou re-
publiku, která z tohoto klání vyšla vítězně,“
dodal  Vutz s tím, že výběrový maratón po-
kračoval hledáním vhodné  lokality v ČR.
„Z jedenácti vytipovaných zůstala nakonec

ve hře  prostějovská průmyslová zóna a lo-
kalita u Brna. Prostějov jsme  si nakonec
vybrali pro jeho výhodnou polohu, dobrou
dopravní  dostupnost, dostatek místních
kvalifikovaných pracovníků a v neposled-
ní řadě pro vstřícný postoj představitelů
města. Díky  němu jsme mohli naplnit naši
původní představu vybudovat závod  na ze-
lené louce do devíti měsíců od našeho roz-
hodnutí kde  vyroste, navzdory zjištění, že
podobné projekty si v České  republice vy-
žádají zhruba dvojnásobnou dobu,“ dodal
Vutz, který  v této souvislosti poděkoval
starostovi ing. Janu Tesařovi a  místostaro-
stovi Mgr. Vlastimilu Uchytilovi i dalším
za pomoc a  podporu při realizaci projektu. 

V novém závodě zatím pracuje čtyřicet
lidí. „Do konce roku se  jejich počet dvoj-
násobí a pokud bude pobočka prosperovat,
mohlo  by v nových provozech najít práci až
200 lidí,“ ujistil  jednatel prostějovského
závodu Uwe Köhn s tím, že i většina  kom-
ponentů, z nichž se stroje kompletují, má
českého výrobce.  „Šanci na uplatnění mají
u nás zejména zámečníci a elektrikáři.
V současné době však hledáme i technické
nákupčí a konstruktéry  strojů,“ upřesnil
Köhn. 

„Jsme rádi, že lidé z Prostějovska získali
další šance na  uplatnění. To byl také hlav-
ní důvod, proč prostějovská radnice  záměr
firmy Windmöller & Hölscher podpořila,“
shodli se  starosta Jan Tesař a místostarosta
Vlastimil Uchytil. 

Firma Windmöller & Hölscher zaplatila
za necelé tři hektary  pozemků 8,7 milionů
korun. „V současné době je zastavěna zhru-
ba  jedna třetina,“ upřesnil Uwe Köhn, kte-
rý nevyloučil možnost  dalších investic
v Prostějově. 

Pro firmu Windmöller & Hölscher je no-
vé sídlo v Prostějově  vůbec prvním mimo-
německým montážním místem v Evropě.
Proto  také nepřekvapuje, že 85 procent
z celkového počtu dvou tisíc  zaměstnanců
po celém světě je zaměstnáno v sídle firmy
ve  vestfálském Lengerichu, kde také byla
v roce 1869 založena.  Dnes firma náleží
k významným výrobcům strojů pro flexi-
bilní  obaly. K těm patří například extrudé-
ry na výrobu folie  například pro potravino-
vé obaly, flexotiskové a hlubotiskové  stro-
je pro jejich potisk a konfekční stroje pro
produkci  papírových pytlů pro stavební
hmoty, jako je například cement. 

Y. Kadlecová 

Firma Windmöller & Hölscher slavnostně zahájila provoz v průmyslové zóně

Montážní halu si za doprovodu Jürgena Vutze  prohlédli i starosta Jan Tesař
a místostarosta Vlastimil  Uchytil.  Foto: Y. Kadlecová 

Projekt Zdravé město Prostějov je mostem mezi radnicí a  veřejností 
Všichni obyvatelé města tak mají šanci ovlivnit jeho budoucí rozvoj

Jak pokračuje projekt Zdravé město 

a co v Prostějově můžeme společně 

udělat v letech 2006 a 2007?
Vážení spoluobčané, dovolujeme si vás pozvat na

FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA.
Přijďte diskutovat o tom, co byste chtěli v našem městě zlepšit, 

aby se vám v něm lépe žilo!
Šanci na realizaci mohou mít i vaše podněty a připomínky.

KDY: v pondělí 27. března 2006 od 17 do 19 hodin.
KDE: v přednáškovém sále Národního domu, 

Vojáčkovo nám. 1,  Prostějov.

Na vaši účast se těší organizátoři akce:
město Prostějov a jeho odborní partneři.


