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Dne 13. května 2004 byli v obřadní síni prostějovské rad-
nice přivítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví
občánci města Prostějova:

Lukáš HOMZA, Zuzana JANČAŘÍKOVÁ, Tereza VYMLÁ-
TILOVÁ, Zuzana MAZALOVÁ, Martin NAVRÁTIL, Simona
SVOZILOVÁ, Ondřej ŠUSTR, Andrea JANDOVÁ, Tina DO-
BIÁŠOVÁ, Adam NEPOŽITEK, Julie KŘIVÁNKOVÁ, Filip
BĚHAL, Karolína VLČKOVÁ, Jakub SOLDÁN, Kateřina MI-
KOVÁ, Adam KREJČÍ, Tereza ŠEVROVÁ, Adam POŘÍZKA,
Kryštof TUREK, Martin KUBÁLEK, Adéla FREIOVÁ, Robert

ŠŤASTNÝ, Tobiáš MOUDRÝ, Simon STUDENÝ, Adéla PŘECECHTĚLOVÁ, Zdeněk
BURDA.

Noví občánci města Prostějova

František BARTKO z Prostějova, František DUDEK z Prostějova, části Če-
chovice, Jarmila FREMMLOVÁ, Marie POSPÍŠILOVÁ, obě z Prostějova,
Jarmila SEČKOVÁ z Prostějova, části Vrahovice, Marie KUNDRÁTOVÁ,
Květoslava KRÁTKÁ, obě z Prostějova, Stanislav SMÝKAL z Prostějova,
části Držovice, Antonín VORÁLEK z Prostějova, části Domamyslice, Zdeň-
ka DOSEDĚLOVÁ z Prostějova, části Držovice, Rudolf JENIŠ, Marta NE-
DVĚDOVÁ, Alena SPÁČILOVÁ, Anna KOBLIHOVÁ, Věra KOBZOVÁ,
Štefan TRN, Libuše KUNČÍKOVÁ, všichni z Prostě jova, Milan VALOU-
ŠEK z Prostějova, části Držovice, Dobroslava NOVOTNÁ z Prostějova, čás-
ti Domamyslice, Marie PIŇOSOVÁ, Miroslav BECK, František ZAPLETAL,
Václav HRUBÝ, všichni z Prostějova.

Ludmila VÁŇOVÁ z Prostějova, části Držovice, Jan VAŠUT, Karel HO-
RÁK, Markéta NĚMEČKOVÁ, Blanka VESELÁ, Marie ŽOCHOVÁ, PhMr.
Anna VYSLOUŽILOVÁ, Jindřich VAČKÁŘ, Libuše SOUČKOVÁ, Květa
PAVLÍKOVÁ, Helena VYMAZALOVÁ, všichni z Prostějova, Jaroslava ČE-
PELOVÁ z Prostějova, části Krasice, Dalibor HERČÍK, Josef FALTÝNEK,
oba z Prostějova, Marie HRADEČNÁ z Prostějova, části Čechovice, Cecílie
VICHTOVÁ, Ludmila PUDILOVÁ, Milada ZAPLETALOVÁ, všechny
z Prostějova.

Marie KOUPILOVÁ, Rudolf SCHÄFFER, Emma ZEDNÍKOVÁ, Bed-
řiška KLOBOUKOVÁ, Emilie OHLÍDALOVÁ, Eva JONÁŠOVÁ, Marta
KARÁSKOVÁ, Vlastimila HORNÍČKOVÁ, Karel LUŽNÝ, Květoslava
KOUDELKOVÁ, Jaroslav NETUKA, Libuše FIALOVÁ, všichni z Prostě-
jova, Drahomíra ŠPALTOVÁ z Prostějova, části Držovice, Marie DOSTÁ-
LOVÁ, Jaroslav KULHÁNEK, Jan SLAVOTÍNEK, Dagmar SMRČKO-
VÁ, František HADRA, Jitka ŠENKOVÁ, Jarmila ŠTEFKOVÁ, všichni
z Prostějova.

Žofie HRDLIČKOVÁ, Karla GROSSOVÁ, Marie ZBOŘILOVÁ, všechny
z Prostějova.

Anežka KUBOVSKÁ, Františka ZAVADILOVÁ, obě z Prostějova, Jan
FOJTÍK z Prostějova, části Držovice, Anna MAGYIAGAROVÁ z Prostějo-
va, Alfred JÁNSKÝ z Prostějova, části Vrahovice.

Růžena POKORNÁ z Prostějova, části Vrahovice, Anna PEČOVÁ z Pro-
stějova.

Bedřiška AUGUSTINOVÁ, Marie KOMÁRKOVÁ, Anna KVARDOVÁ,
všechny z Prostějova.

Vincencie STUDENÁ, Alžběta PŘIBYLOVÁ, Jan POSPÍŠIL, všichni
z Prostějova.

Žofie PROCHÁZKOVÁ z Prostějova.

Olga POŘÍZKOVÁ z Prostějova.
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Blahopřejeme
V měsíci květnu oslavili své životní jubileum:

Oživlý Národní dům 

vystřídá Jiřinková slavnost
Trochu jinou podobu budou mít letošní

„hodové“ prohlídky Národního domu, jež se
Prostějovanům i návštěvníkům města v mi-
nulých letech vryly do podvědomí pod ná-
zvem Oživlý Národní dům. Letošní dny
otevřených dveří bude Městské divadlo
v Prostějově uvádět jako Jiřinkovou slav-
nost. Jak název akce napovídá, organizátoři
chtějí vyzdobit jedinečnou secesní památku
jiřinami. Tedy květinami, které jsou doslova
symbolem končícího léta a začínajícího pod-
zimu. Zhruba v polovině května je však nej-
vyšší čas zasadit hlízy jiřin. To je také dů-
vod, proč o slavnosti informujeme s několi-
kaměsíčním předstihem.

„Při loňském dni otevřených dveří jsme
ke schodišti dali vázu s jiřinami. Ten koutek
se okamžitě rozzářil. Tak jsme si řekli, že na-
příště zkusíme zkrášlit celý Národní dům,“
popsala moment inspirace ředitelka divadla
Alena Spurná. Pořadatelé slavnosti podle je-
jích slov doufají, že jim s výzdobou věhlas-
né Kotěrovy památky pomohou zahrádkáři
a pěstitelé z širokého okolí: „Jiřina je nád-
herná květina, která nechybí snad na žádné

zahrádce. Budeme rádi, když zahrádkáři
kousek té krásy obětují a přispějí tak k vý-
zdobě divadla i spolkových místností. Po-
hled na vlastnoručně vypěstované květiny
naaranžované v překrásných prostorách Ná-
rodního domu jim bude určitě odměnou.“

Na příval jiřin i jiřinek se v městském di-
vadle chystají už nyní. „Museli jsme obsta-
rat zásobu váz. Velmi nám v tom pomohl
umělecký sklář Josef Jankůj, který spolupra-
cuje se sklárnou ve Vrbně pod Pradědem,“
uvedla ředitelka Spurná. Návštěvníci Jiřin-
kové slavnosti, která se uskuteční v sobotu
11. a v neděli 12. září, nepřijdou ani o tra-
diční kulturní program v divadelním sále
i spolkových místnostech Národního domu.
„Účinkující z tanečního oboru ZUŠ v Plum-
lově a členové ochotnických ansámblů Mo-
je divadlo a Divadlo Hanácké obce vyladí
svá vystoupení samozřejmě k jiřinám. Zatím
prozradím jen to, že Jiřinková polka Bedři-
cha Smetany v programu chybět nebude,“
nastínila ředitelka a vybídla zahrádkáře, aby
své jiřiny mimořádně hýčkali a měli se pak
na podzim čím pochlubit. -eze-

Ohlédnutí za prostějovským Diskodromem

Zahajovací ceremoniál soutěží Mistrovství Evropy, Mistrovství světa a Světového poháru - Diskodrom 2004. 
Foto: Bob Pacholík

Bambiriáda přilákala tisíce návštěvníků
Šest tisíc návštěvníků navštívilo v pátek

a v sobotu 21. a 22. května areál koupelek, kde
se konala první Bambiriáda v Prostějově. Na
přehlídce volnočasových aktivit se představi-

ly tři desítky subjektů, které dětem i dospělým
předváděly ukázky ze své činnosti.

Pozvání prostějovského Sportcentra DDM,
které celou akci organizačně zajišťovalo, při-

jala i Městská policie Prostějov, která ve spo-
lupráci s Policií ČR připravila pro veřejnost
tzv. policejní pětiboj. Jednou z disciplín byla
i střelba na laserové výcvikové střelnici.

Svoji přesnou mušku si na laserové střelnici ověřili i členové vedení města. Foto: Yvona Kadlecová

Město Prostějov na brněnském veletrhu URBIS

Den se složkami Integrovaného záchranného systému
Bc. Jan Nagy,
ředitel Městské policie Prostějov,

str. Jana Adámková,
vedoucí skupiny prevence

Jednou z nejdůležitějších součástí krizové-
ho řízení je integrovaný záchranný systém
(dále jen IZS). Jeho základními složkami jsou
Hasičský záchranný sbor České republiky
(HZS ČR), Zdravotnická záchranná služba
a Policie České republiky. Mezi ostatní slož-
ky patří i městská policie, která plní úkoly
místních záležitostí veřejného pořádku, vyro-
zumívání obyvatel, organizace dopravy atd.

Pracovníci těchto složek připravili na 7. 5.
2004 v prostorách Hasičského záchranného
sboru ve Wolkerově ulici v Prostějově již čtvr-
tý ročník „Dne se složkami IZS“. Akce byla ur-
čená pro žáky škol, ale i pro širokou veřejnost.

Její součástí bylo i vyhlášení dětské výtvar-
né soutěže „Požární ochrana očima dětí“, kte-
ré se účastnilo 987 dětí z 28 škol. Šestatřicet

nejlepších bylo oceněno diplomy a věcnými
cenami. Po předání cen si děti mohly prohléd-
nout ukázky výstroje a výzbroje strážníka
městské policie i pomůcky pro odchyt volně
pobíhajících psů, vyzkoušet sejmutí otisků
prstů pod dohledem zkušeného kriminalisty
a vytvořit si identikit - sestavení podoby pa-
chatele. Dále si mohly zastřílet na laserové
střelnici z revolveru a pistole, otestovat použí-
vání kamerového dohlížecího systému na in-
stalované ukázce funkční kamery a současně
zhlédnout digitální záznam z této kamery.

Informační středisko prevence městské po-
licie spolu s Policií ČR nabídlo dětem mož-
nost prověřit si své znalosti pomocí testů za-
měřených na dopravní výchovu a právní vě-
domí. Ti, kteří uspěli, mohli získat ceny
z tomboly. Nechyběly zde ani testy pro děti
od hasičů z programu „Výchova dětí v oblas-
ti požární ochrany “.

Návštěvníci měli možnost získat z prezen-
tačního panelu informace o výbavě jízdního
kola, seznámit se ze zásadami bezpečného

chování při opuštění svého vozidla a vyzkou-
šet si zamykání jízdního kola do bezpečnost-
ního stojanu. Kdo měl zájem, dostal letáky
s mnoha potřebnými informacemi.

Po celé dopoledne probíhaly na nádvoří
ukázky jednotlivých složek IZS. Strážníci
předvedli používání donucovacích prostřed-
ků a sebeobrany. Nechybělo ani vystoupení
psovodů městské policie a Policie ČR, ukáz-
ky zásahu pořádkové jednotky Policie ČR
a činnosti pyrotechnické služby Policie ČR,
včetně dálkově řízeného přístroje pro odběr
podezřelých předmětů. Hasiči a záchranná lé-
kařská služba simulovali výjezd a zásah při
vyprošťování zraněné osoby z vozidla, hasiči
předvedli slaňování. Na nádvoří byla k vidě-
ní technika všech složek IZS, včetně ukázky
výstroje a výzbroje hasičů. Ve Wolkerově uli-
ci probíhala funkční ukázka měřiče rychlosti
vozidel. Měřice budou v tomto roce instalo-
vány ve vybraných úsecích ve městě Prostě-
jově jako preventivní prostředek ke zvýšení
bezpečnosti dopravy.

Ing. Jitka Vystavělová,
odbor koncepce a rozvoje

Společně s tradičními stavebními veletrhy
v Brně se i letos konal veletrh URBIS - fó-
rum investičních příležitostí, který je jedi-
ným veletrhem v ČR věnujícím se proble-
matice měst a obcí. 

Města Prostějov a Olomouc se představi-
la společnou expozicí o rozloze 18 m2 v pa-
vilonu E brněnských veletrhů prostřednic-
tvím informačních panelů. Prezentace byla
zaměřena na průmyslovou zónu, rozvojové
lokality na území města, nájemní bydlení
a využití areálu bývalých Jezdeckých kasá-

ren pro bytové účely. Návštěvníci měli mož-
nost se seznámit i se stručnou historií naše-
ho města. Informační službu na stánku zajiš-
ťoval po celou dobu veletrhu odbor koncep-
ce a rozvoje, který ve spolupráci s odborem
Kanceláře starosty prezentaci města Prostě-
jova připravoval a zajišťoval. Pro návštěvní-
ky bylo připraveno množství zajímavých
propagačních materiálů. Největší zájem byl
o mapové podklady - cyklistické stezky
střední Moravy, plán města Prostějova
a okolí a propagační sborník Územního plá-
nu sídelního útvaru Prostějov. Kromě těchto
materiálů si mohli zájemci vyzvednout zá-
kladní informace a data o městě, informace

o Národním domě, návrhy na výlety v pro-
stějovském regionu ve vazbě na střední Mo-
ravu, plakátky apod.

Vystavovatelé veletrhu URBIS vnímají
tento veletrh také jako příležitost pro kon-
zultaci jednotlivých odborných problematik
s ostatními vystavovateli. Veletrh umožňuje
představit město z více hledisek - jako ideál-
ní místo pro rozvoj podnikatelských aktivit,
město s bohatou nabídkou sportovního vyži-
tí a kulturních akcí, město s velkým potenci-
onálem růstu. Dalším přínosem účasti je zís-
kání podnětů, připomínek a názorů k pláno-
vaným záměrům města převážně od občanů
a podnikatelů.

Program oslav 90. výročí otevření radnice
Výstava 90 LET RADNICE V PROSTĚJOVĚ
- od 4. 6. 2004 v prostorách Státního okres-

ního archivu, Třebízského 1-3

slavnostní představení POCTA TVŮR-
CŮM PROSTĚJOVSKÉ RADNICE

- 4. 6. 2004 v 18.00 hodin v městském di-
vadle (vstupenky v ceně 50 Kč v předprodeji)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA PRO-
STĚJOVSKÉ RADNICI ve spolupráci s Di-
vadelním spolkem Historia

- 6. 6. 2004 každou celou hodinu od 9.00 do
11.00 a od 13.00 do 17.00 hodin (bezplatné vstu-
penky v informační službě v přístavbě radnice)

Upomínkové předměty, které si budete moci
zakoupit v informační službě městského úřadu:

- brožura „Nová radnice Prostějov“
- CD ROM desetiminutová videoprojekce

ze slavnostního představení
- pamětní medaile
- příležitostní razítko (prvních 14 dnů v čer-

vnu na hlavní poště)
- přítisk na kuponech poštovních známek

(nominální hodnota 6,50 Kč, v prodeji od 1. 6.
2004 v informační službě) 

- zvonečky se znakem města a reliéfem radnice
- těžítka ve tvaru radnice
- zvláštní bezplatné vydání Radničních lis-

tů - vedle informační služby bude k dispozici
i při Dnu otevřených dveří

Některé upomínkové předměty si budete
moci zakoupit i při slavnostním představení
Pocta tvůrcům prostějovské radnice.


