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Mimořádné číslo
Radničních listů
K 90. výročí dokončení radnice v Prostě-

jově bude vydáno mimořádné číslo Radnič-
ních listů. Výtisky budou k dispozici během
Dne otevřených dveří v sobotu 5. 6. 2004
a následně v informační službě městského
úřadu v přístavbě radnice.

Oprava
V minulém čísle Radničních listů došlo

k chybě v článku Upozornění na uzavírky ve
městě Prostějově v popisu objízdné trasy
kvůli úplné uzavírce silnice II/366 ulice
Kostelecké v křižovatce s místní komunika-
cí ulicí Martinákovou, kde bylo nesprávně
uvedeno, že řidiči za mostem přes Romži od-
bočí doleva směr Prostějov. Správný popis
objízdné trasy zní: objízdná trasa dopravy je
obousměrně vedena následovně (popis pro
směr jízdy do Prostějova): za mostem přes
Romži řidiči odbočí doprava na silnici směr
Mostkovice, po 1 km na další křižovatce tva-
ru „V“ odbočí doleva směr Prostějov, Do-
mamyslice a po přejetí mostu přes Hloučelu
na křižovatce se silnicí II/150 doleva směr
Prostějov, Plumlovská ulice.

Všem čtenářům a řidičům se omlouváme.
-kdl-

SMS anketa města Prostějova pro květen 2004

Vyhovuje vám provozní doba pro veřejnost Městské knihovny Prostějov?
Informace o provozní době můžete získat mimo jiné na webových stránkách  knihovny

http://knihovna.prostejov.cz.
Svůj názor můžete vyjádřit pomocí mobilního telefonu do 20. května 2004. Z jednoho mobilního telefo-

nu bude započítáván jen jeden hlas. Zprávu napište ve tvaru:
KNIHOVNA zvolenou odpověď případně váš komentář (není nutný)

Možnosti odpovědí: Ano
Ne
Je mi to jedno

Příklad odpovědi: KNIHOVNA Ano

Zprávu můžete napsat velkými i malými písmeny. Je nezbytné, aby za slovem KNIHOVNA byla mezera,
stejně jako za zvolenou odpovědí na otázku v případě komentáře. Celá odpověď může obsahovat maximálně

160 znaků včetně mezer. SMS zprávu zašlete na telefonní číslo 775 177 678.
Z došlých SMS zpráv vylosujeme tři účastníky ankety, kteří obdrží výpravnou publikaci o historii města

Prostějova. Výherci budou o výhře informováni prostřednictvím SMS zpráv.
Ankety se můžete zúčastnit také zasláním svých odpovědí na adresu: Radniční listy, 

nám. T. G. Masaryka 12-14, 796 01 Prostějov nebo e-mailem na adresu: informace@mestopv.cz, 
případně je předat v informační službě MěÚ v přístavbě radnice.
Vyhodnocení ankety zveřejníme v příštím čísle Radničních listů.

Přivítáme vaše návrhy na další témata, která můžete zasílat na všechny výše uvedené adresy 
nebo je předávat v informační službě.

Vyhodnocení ankety z minulého čísla
Na otázku Chcete, aby na náměstí T. G. Masaryka probíhaly častěji kulturní programy? odpovědělo 

56 respondentů ano (z toho dva písemně), tři byli proti a čtyři se vyjádřili pro příležitostné pořádání akcí.

Město Prostějov zve podnikatele na
jednání o pěší zóně, které se uskuteční ve
čtvrtek 6. května ve 14 hodin v zasedací
místnosti ve dvoře radnice.

Upozornění

Stanovisko 
Rady města Prostějova

Křižovatka Martinákova - Kostelecká 
bude dokončena do poloviny června

Začátkem ledna tohoto roku, v době, kdy
se hrála v Prostějově I. hokejová liga, pově-
řila rada města starostu ing. Jana Tesaře, aby
písemně vyzval vedení HC hockey club PV
s. r. o., k jednání o případném majetkovém
vstupu města do této společnosti.

V únoru předseda HC Prostějov ing. Ro-
bert Kolář nabídl městu 66procentní účast
v nové obchodní společnosti s tím, že by
však byl prakticky neodvolatelný.

Po sestupu do II. hokejové ligy obdržel
starosta města dne 13. dubna 2004 od před-
sedy HC Prostějov písemné sdělení, ve kte-
rém je mimo jiné uvedeno, že v souladu se
„Smlouvou o zastavení hokejové licence“
převádí HC Prostějov licenci opravňující ke
startu v hokejové soutěži z HC Prostějov na
město Prostějov. Proto byly záležitosti HC
Prostějov dodatečně zařazeny na program
jednání zastupitelstva.

Zástavní smlouva uzavřená mezi městem
a HC Prostějov dne 13. 7. 1999 totiž neu-
možňuje licenci takto převádět. Převod li-
cence je možný pouze na základě dohody
výše uvedených subjektů.

Těsně před zahájením zasedání Zastupi-
telstva města Prostějova dne 20. dubna 2004
se omluvil ing. Robert Kolář. Z tohoto dů-
vodu byl na zasedání zastupitelstva pozván

výkonný ředitel HC Prostějov Petr Zlámal.
Požadované informace však nebyl schopen
zastupitelům sdělit.

Přesto zastupitelstvo přijalo usnesení:
nadále podporovat hokej v Prostějově
s tím, že očekává projekt HC Prostějov na
zajištění sezóny na rok 2004/2005 a kon-
krétní návrhy na spolupráci HC Prostě-
jov s městem Prostějovem. Pro toto usne-
sení hlasovalo všech 30 přítomných zastu-
pitelů.

Od července 1999, kdy město zakoupilo
za 2,5 miliónů korun licenci pro HC Prostě-
jov, investovalo do hokeje zhruba 20 milió-
nů korun.

Rada města Prostějova je velmi znepoko-
jena informacemi, které se týkají HC Prostě-
jov a konstatuje, že i přes opakované výzvy
dosud neobdržela od vedení HC Prostějov
potřebné informace nezbytné pro případný
majetkový vstup do tohoto klubu nebo
umožňující seriózní spolupráci s tímto klu-
bem.

S ohledem na závažnost této situace a ne-
korektní jednání vedení HC Prostějov svolá-
vá starosta města Prostějova dne 11. 5. 2004
mimořádné zasedání Zastupitelstva města
Prostějova k výše uvedené problematice.

V Prostějově dne 27. 4. 2004

Generální ředitel a předseda představenstva akciové společnosti SKANSKA DS
ing. Josef Hájek přislíbil na jednání se starostou města ing. Janem Tesařem dne
23. 4. 2004 dokončit rekonstrukci křižovatky Martinákova - Kostelecká do polo-
viny června tohoto roku. V pondělí 26. 4. ing. Josef Hájek předal ing. Janu Te-
sařovi dohodu o zkrácení termínu dokončení této křižovatky. „SKANSKA DS, 
a. s., vyšla tímto krokem výrazně vstříc nejen městu, ale především jeho obča-
nům,“ uvedl ing. Tesař. Foto: Yvona Kadlecová

Vzhledem k nepřesnostem v regionálním tisku, zejména o případném
majetkovém vstupu města do HC Prostějov a spekulacím o neutěšené situ-
aci v tomto klubu, vydává Rada města Prostějova k této problematice ná-
sledující stanovisko:

Dne 17. dubna 2004 odešel navždy Mgr. Jan
Šverdík, bývalý starosta města, emeritní ředitel
Gymnázia Jiřího Wolkera. Již ve chvíli, kdy se
s ním loučíme, není pochyb o tom, že nejen je-
ho rodina, ale i jeho přátelé a město v něm ztrá-
cí výraznou osobnost, již je velmi nesnadné cha-
rakterizovat na malé ploše naší vzpomínky.

Jan Šverdík se narodil 26. září 1938 ve
Vrahovicích v krejčovské rodině. Absolvo-
val prostějovské gymnázium, které v té době
bylo Jedenáctiletou střední školou. Jako na-
daný student odešel na Vysokou školu peda-
gogickou do Olomouce studovat češtinu
a ruštinu. Oba předměty měl skutečně rád
a dosáhl v těchto oborech hlubokých znalos-
tí. Vysokou školu ukončil v roce 1960 a če-
kala ho dvouletá vojenská služba. Po vojně
nastoupil na své první učitelské místo do Be-
dihoště na základní školu a už po roce - píše
se rok 1963 - nastupuje na Gymnázium Jiří-
ho Wolkera, pro jeho život tolik osudné
v dobrém i zlém.

Na čas využil možnosti vyučovat Vietnamce,
ale opět se vrací. Přichází léta politického tání
a Jan Šverdík bytostně přitaká pokusům o zlid-
štění totalitního režimu. S nástupem normaliza-
ce a v průběhu prověrek byli z Gymnázia Jiřího
Wolkera vyhozeni tři profesoři. Jednou z obětí
byl i Jan Šverdík. Své statečné postoje dovedl
hájit velmi racionálně a přesvědčivě, nicméně
byl v roce 1972 propuštěn. Následujících osm-
náct let pracoval v Dopravních stavbách v Olo-
mouci. Vystudoval dálkově stavební průmy-
slovku a pracoval v posledním období před sa-

metovou revolucí v oddělení vědecko-technic-
kých informací.

Počátek obnoveného svobodného života zna-
mená pro Jana Šverdíka návrat na Gymnázium
Jiřího Wolkera. S jeho nástupem na místo ředi-
tele školy - jak to vyjádřili pracovníci a studenti
GJW - vstoupila na školu tolerance, kamarád-
ství, kolegialita, ale i podpora odbornosti, nový
vztah ke studentům (Prostějovský týden, 21. 4.
2004). Mladá generace potřebovala příklad de-
mokraticky a hluboce lidsky smýšlejícího člo-
věka, který bojuje o svobodu vlastní a respektu-
je ji u jiných.

Mgr. Janu Šverdíkovi nebyl lhostejný osud
jeho obce, města Prostějova. Byl vícekrát čle-
nem zastupitelstva a preferenční hlasy ve vol-
bách v roce 1994 ho přímo předurčily na místo
starosty města.

Pro Jana Šverdíka to byla nová skutečnost.
Musel najít integrální stanovisko v neklidné
a stranicky rozdělené komunitě a přímo v zastu-
pitelství. Dokázal vzbudit respekt a úctu svou
schopností formulovat problémy, oslovovat lidi
různých názorů a politických přesvědčení. Měl
vzácný dar vize, přemýšlel velmi hluboce, kam
by chod města měl směřovat. Proti povrchnímu
chytráctví a proti snadným řešením dovedl po-
stavit alternativu moudrosti, širokých souvislos-
tí a humánních aspektů.

Život přinesl Šverdíkovi mnoho utrpení, pře-
devším jako otci, ale také úpornou a zlou nemo-
cí, proti níž není zatím léku. Na všech křižovat-
kách života neztratil bytostný kontakt s kladný-
mi hodnotami života. Podporován svou věrnou
životní družkou Žofií udržoval do posledních
chvil kontakt se svými přáteli, se světem litera-
tury a umění. Jeho zápas se smrtí byl antifatální.

Několikrát zvrátil pustošivou moc smrti, sta-
tečný a vyrovnaný do samého konce.

Prostějov ve svých dějinách má jen málo lidí,
kteří by tak hmatatelně vyjádřili svůj vztah k mí-
stu svého povolání, ke škole jako dílně lidskos-
ti a ke své obci na čestném místě starosty měs-
ta.

Mgr. Jan Šverdík odešel, vypil kalich hoř-
kosti až do dna. Ale s údivem musím konstato-
vat, že ho ten kalich vyzbrojil k zápasu, o němž
už teď není pochyb, že byl vybojován čestně
a navzdory smrti vítězně. Jeho jméno tu už na-
vždy bude pro nás zvučet neztenčenou silou ry-
zí a krásné osobnosti. Václav Kolář

In memoriam Jana Šverdíka

O stručnou odpověď na tuto otázku jsme
požádali místostarostu Bc. Aloise Mačáka,
který je mimo jiné odpovědný za komunál-
ní služby ve městě.

„Zastupitelstvo města Prostějova na svém
zasedání dne 20. dubna 2004 schválilo zajiště-
ní úvěru a následně Rada města Prostějova
uzavření úvěrové smlouvy na 30 miliónů ko-
run k realizaci investice „Změna zásobování
teplem v lokalitě Dolní, Šárka, Okružní“. Tím-
to jsem uskutečnili poslední krok k tomu, aby
tato významná investiční akce pro zhruba čty-
ři tisíce občanů mohla být zdárně provedena.

Předtím však bylo nezbytné zadat zpracová-
ní studie, projednání v orgánech města, dohod-
nout financování, zpracovat prováděcí projek-
ty, vypsat výběrové řízení na dodavatele, ale
také na poskytovatele úvěru, vypořádat majet-
koprávní vztahy k některým pozemkům a zaji-
stit všechny potřebné podklady pro stavební ří-
zení. Mezi tím jsme museli ještě přesvědčovat
zákazníky z uvedené lokality, že akci budeme
realizovat a cena tepla bude pro ně stejná jako
pro ostatní odběratele. Navíc tuto akci musíme
uskutečnit ve velmi krátké době, nejpozději do
15. září 2004, tak, abychom zahájili topnou se-
zónu 2004/2005 v nových kotelnách.

Díky realizaci této akce jsme mohli od
března 2004 sjednotit zálohové ceny tak,
aby odběratelé v Prostějově měli stejnou ce-
nu 325,40 korun. Pro informaci uvádím, že
celostátní průměr ceny za jeden gigajoule je
360 korun. Našim zájmem není zvyšovat
cenu, ale spokojenost zákazníků. Zisk vy-
tváříme pouze do výše, která je nutná pro re-
alizaci investic sloužících převážně ke zvý-
šení kvality služeb a energetických úspor.
Tím, že stoprocentním vlastníkem Domov-
ní správy je město Prostějov, se snažíme
o to, aby teplo pro občany bylo za co nej-
příznivější cenu. Do budoucna je naším cí-
lem zkvalitnit systém centrálního zásobová-
ní teplem tak, aby byl nepohodlnějším a nej-
levnějším způsobem vytápění bytových
domů.

Již dnes se ukazuje, že je levnější než vytá-
pění plynovými kotli, ať již bytovými nebo do-
movními.Tento trend se bude ještě více pro-
hlubovat s otevíráním trhu s energiemi. Reali-
zací této nákladné investice za zhruba 35
miliónů korun plníme „Programové prohláše-
ní Rady města Prostějova“ a slib, který jsme
minulý rok dali občanům, kteří bydlí v této lo-
kalitě.“

Ptáte se na: realizaci investice 
„Změna zásobování teplem v lokalitě 

Dolní, Šárka, Okružní“

O odpověď na tuto otázku jsme požádali
místostarostu Bc. Aloise Mačáka.

„Zastupitelstvo města Prostějova dne 20.
dubna 2004 na svém zasedání vyhlásilo obec-
ný záměr prodeje deseti domů ve vlastnictví
města. Jedná se o nemovitosti, které vyžadují
značné náklady na údržbu. Výtěžnost nájemné-
ho je nízká a možnost disponování s těmito by-
ty je minimální. Domy neleží ve strategicky za-
jímavých lokalitách a nejsou v nich rentabilní
nebytové prostory. Na tento vyhlášený záměr
se mohou přihlásit současní nájemníci, ale také
další fyzické nebo právnické osoby. Bližší in-

formace o těchto nemovitostech podají zaměst-
nanci Domovní správy Prostějov.“

Seznam domů určených k prodeji:
- Dolní 85
- Havlíčkova 37
- Partyzánská 8
- Tetín 4
- Žeranovská 30
- Husovo nám. 49
- Husovo nám. 56
- Ječmínkova 23
- Sádky 18
- Rejskova 8

Na aktuální téma: prodej domů 
ve vlastnictví města Prostějova

Diskodrom 
- mezinárodní 

taneční maratón,
který od roku 1992 pořádá z pověření Čes-
komoravské taneční organizace a Internatio-
nal Dance Organization DUHA - kulturní
klub u hradeb, proběhne v hale Sportcentra
od pátku 21. do neděle 23. května. Již v těch-
to dnech není pochyb o tom, že diváci budou
svědky hned několika vrcholových taneč-
ních soutěží - mistrovství České republiky
s názvem Minifestival dětského tance v sed-
mi tanečních disciplínách, Mistrovství Evro-
py v hip hopu v dětské věkové kategorii,
Světového poháru v disco dance a Mistrov-
ství světa v disco show v hlavní věkové ka-
tegorii. Na Mistrovství ČR postoupí celkem
12 nominovaných formací z každé disciplí-
ny, které se staly finalisty Mistrovství Čech
a Mistrovství Moravy. Z celé České republi-
ky přijede soutěžit zhruba tisícovka malých
tanečníků. Přibližně stejný počet tanečníků
je očekáván na mistrovství Evropy, Mistrov-
ství světa a světovém poháru.

O tituly mistrů Evropy, světa a světového
poháru budou „bojovat“ formace ze států,
pro které se prostějovský Diskodrom stal do-
slova Mekkou tanečního sportu. Je očekává-
na účast nejlepších tanečních týmů z Polska,
Slovinska, Dánska, Belgie, Slovenska, Itá-
lie, Chorvatska, Černé Hory i Itálie a samo-
zřejmě z České republiky.

Letošní šampionát, který se v Prostějově
zabydlel před dvaceti lety, finančně vý-
znamně podporuje Město Prostějov a Olo-
moucký kraj, který Diskodrom zařadil
v rámci Operačního programu mezi vý-
znamné kulturní akce Olomouckého kraje.
Záštitu převzali starosta města Prostějova
ing. Jan Tesař a hejtman Olomouckého kra-
je ing. Jan Březina.

Z třídenní taneční show bude pořízen půl-
hodinový záznam, který odvysílá celoplošně
v premiéře a jedné repríze Česká televize,
krátké zpravodajské šoty přinese Nova
v Právě teď a televize Prima. Program Dis-
kodromu zveřejňujeme na straně 6 Radnič-
ních listů.  Alice Gregušová, 

ředitelka KK DUHA

INFORMACE

Program oslav 90. výročí 

otevření radnice v Prostějově.
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