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Dne 13. prosince se v kostele Povýšení
Svatého kříže uskuteční  od 19 hodin ad-
ventní koncert pořádaný Sjednocenou
organizací  nevidomých a slabozrakých.
Záštitu nad koncertem převzala  místosta-
rostka Božena Sekaninová. Vstupné je
dobrovolné,  přičemž veškerý výtěžek pů-
jde na pomoc a péči o zrakově  postižené
občany prostějovského regionu. „Adventní
čas a Vánoce  jsou tradičně dobou, kdy li-
dé mají k sobě velmi blízko a kdy se  i ti,
kteří po zbytek roku žijí velmi hekticky, na
chvíli  zastaví a ohlédnou se za svým dosa-
vadním životem. A to je ta  pravá chvíle na
to, podat pomocnou ruku těm, k nimž osud
nebyl  právě nejlaskavější,“ míní místosta-
rostka Sekaninová, která  charitativní kon-
cert zaštítila. 

Koncert, na kterém vystoupí sólisté a pě-
vecký smíšený sbor  EXAUDI, bude mít tři
části. „V té první zazní v latině  nejstarší

skladby datované do období 14. až 18. sto-
letí.  Prostřední část bude věnována čes-
kým skladbám a poslední  americkým spi-
rituálům s vánoční tematikou,“ uvedla ve-
doucí  sboru Olga Čermáková. 

Pěvecký smíšený sbor EXAUDI vznikl
před 15 lety pod vedením  Miroslava Srost-
líka. Později převzal vedení sboru Mojmír
Balcar  a nyní jej vede Olga Čermáková.
Sbor vyvíjí svoji činnost v rámci Farního
sboru českobratrské církve evangelické v
Prostějově. Repertoár sboru, ve kterém je
16 až 25 zpěváků, je  věnován převážně
duchovním skladbám, písním i větším cel-
kům.  Sbor pořádá ročně několik vystoupe-
ní, mimo jiné i v adventním  čase. Poslu-
chači se tak mohou těšit i na vánoční kon-
cert  zaměřený na Magnificat od 17. do
20. století, který se  uskuteční 18. prosin-
ce v modlitebně Farního sboru čes-
kobratrské  církve evangelické. (kdl) 

Adventní koncert ve 
prospěch zrakově postižených 

Charitativní akci zaštítila místostarostka Božena Sekaninová

I. SALON prostějovských výtvarníků 

Adventní koncert 
Richarda Pachmana a Dity Hořínkové

Série úspěšných zákroků strážníků 
Jejich profesionalitu a pohotovost ocenil i starosta města

Tři tipy na předvánoční zastavení

Až do 4. ledna si můžete prohlédnout I.
SALON prostějovských  výtvarníků, který
ve svých prostorách uspořádal Státní
okresní  archiv v Prostějově společně s os-
mi výtvarníky. K vidění je  sklo Jana Jan-
kůje, keramika Dušana Kamzíka, fotogra-
fie Karla  Nováka, fotografie a kresby Bo-
ba Pacholíka, plastiky Martina  Peče

a Miroslava Srostlíka, grafiky a obrazy Pe-
tera Šobra a kresby Tomáše Vincence.
Netradiční výstavu si můžete  prohlédnout
vždy v pondělí a ve středu od 9 do 17 ho-
din a v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 9 do
16 hodin v sále Státního  okresního archi-
vu v Prostějově, Třebízského 1. 

(jg), foto Jana  Gáborová 

Kostel Husův sbor (na náměstí za OD
Prior) se 10. prosince v 17  hodin rozezní
skladbami ze 14 CD Richarda Pachmana
i komorní verzí oratoria Mistr Jan  Hus.

Předprodej vstupenek je v pokladně měst-
ského divadla,  jejich prodej bude probí-
hat i před zahájením koncertu v kostele.
Vstupné je 100 korun, zlevněné 80 korun.

Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Městského úřadu Prostějov 

Strážníkům Městské policie Prostějov
se ve dnech 9., 10. a 14.  listopadu podaři-
lo zadržet několik pachatelů trestné čin-
nosti,  včetně celostátně hledané osoby.
V prvním případě si hlídka při  pochůzko-
vé činnosti v centru města všimla muže,
který  pronásledoval dva prchající zloděje.
Hlídka oba lapky dostihla  a zadržela.
Okradený muž následně uvedl, že mu zlo-
ději odcizili  bundu v hodnotě 21 tisíc ko-
run. Případ převzala Policie České  repub-
liky, která při ověřování totožnosti zjistila,
že jedním  ze zlodějů je celostátně hledaná
osoba, na kterou je vydán  příkaz k dodání
do výkonu trestu. 

V dalším případě vyjela hlídka na hlav-
ní vlakové nádraží, odkud  volal občan, že
zde došlo ke krádeži. Strážníci zjistili, že

neznámý pachatel odcizil devatenáctileté-
mu mladíkovi mobilní  telefon za 4 500
korun, když ho předtím uhodil pěstí do  ob-
ličeje. Svědci potvrdili událost a popsali
pachatele. Hlídka  městské policie násled-
ně prohledala okolní ulice a v lokalitě
Trávnické ulice si povšimla muže, který
odpovídal popisu. Ten  se snažil uniknout
uličkami na jízdním kole. Strážníci ho ale
zadrželi a předali Policii ČR pro podezře-
ní z trestného činu  loupeže. 

Ve třetím případě se strážníkům podaři-
lo zadržet dva muže,  kteří se lstí pokusili
odcizit zlaté šperky z výkladní skříně  pro-
dejny. Také tento trestný čin převzala do
došetření Policie  České republiky. 

Starosta Prostějova ing. Jan Tesař ocenil
pohotovost a  profesionální zdatnost stráž-
níků městské policie při dopadení  těchto
pachatelů.

Neformální návštěvu absolvoval ve
čtvrtek 24. listopadu v Prostějově chor-
vatský velvyslanec Viktor Brož se svou
poradkyní  Boženou Leš. S oběma před-

staviteli pro českými turisty  oblíbené
prázdninové destinace se setkali také zá-
stupci našeho  města, konkrétně místosta-
rostka Prostějova Božena Sekaninová a
místostarosta Miroslav Pišťák. Chorvatská
„minidelegace“ si  pochutnala na kulinář-
ských specialitách, které dobře znají ze
své domoviny, protože právě v tom týdnu
probíhaly v restauraci Jadran Dny chor-
vatské kuchyně.

Rozhovor s komunálními politiky se
stočil mimo jiné i na  téma možné spolu-
práce mezi oběma zeměmi, respektive me-
zi  Prostějovem a chorvatským letoviskem
Velika Gorica. Prostějov  má totiž s mezi-
národní spoluprací poměrně dobré a boha-
té  zkušenosti - už řadu let zde funguje pro-
jekt PROBOR, což je  spolupráce Prostě-
jova a švédského Borlänge na poli kultury,
výměnných pobytů handicapovaných
apod. V letošním roce  Prostějov získal
i další partnerské město, polskou Šrodu. 

Chorvaté navštívili stacionář občanské-
ho sdružení Lipka,  kde je předsedkyně
Mgr.Renata Čekalová detailněji seznámila
s tvorbou projektu výměnných pobytů
znevýhodněné mládeže. Právě  klienti sta-
cionáře Lipka totiž absolvovali letos pobyt
ve  švédském Borlänge, přičemž na část

nákladů se Lipce podařilo  získat finance
z fondů Evropské unie na základě zpraco-
vaného  projektu. Podobným způsobem by
podle Čekalové mohla fungovat i spolu-

práce prostějovských handicapovaných se
znevýhodněnou  chorvatskou mládeží
z Velike Gorice. 

Spolupráce mezi Prostějovem a chorvat-

ským partnerem by se  však podle místos-
tarostky Boženy Sekaninové mohla rozšířit
i na  další oblasti života, což by v budouc-
nu jistě ocenila i širší  prostějovská veřej-
nost. 

Zatím poslední žhavou novinkou je také
uvažovaný bližší  kontakt s Francií. Mí-
stostarostka Sekaninová o své představě
jednala s Evou Kováčovou, rodačkou
z Prostějova, která v současné době žije ve
Francii a působí jako agent mezinárodní
spolupráce. „Rádi bychom spolupracovali
se srovnatelně velkým  francouzským měs-
tem, které je stejně jako Prostějov zařazeno
do sítě Zdravých měst. Prvotní spolupráce
s Francouzy by se  zaměřila na oblast soci-
ální a školskou, konkrétně například na  vý-
měnné pobyty středoškolských studentů
studujících  francouzštinu,“ upřesnila mí-
stostarostka Sekaninová.  (jg) 

Připomínky majitelů vozů, jejichž počet
neustále narůstá, vedly  společnost .A.S.A.
TS Prostějov k tomu, aby razantně změni-
la  řadu let přetrvávající systém blokového
čištění města. Zatímco  dosud se komuni-
kace a parkoviště strojově čistily pouze na
jaře a na podzim, od příštího roku by jimi
čistící vozy měly  projet pětkrát ročně.
Město se navíc bude čistit po menších  plo-

chách. Sousední ulice či přilehlá parkoviš-
tě tak zůstanou  volná, aby na ně řidiči
mohli v den blokového čištění  přeparko-
vat své vozy. 

„Doposud byl Prostějov pro potřeby
blokového čištění rozdělen  do deseti blo-

ků. I nejlidnatější sídliště se nečistila po
částech, ale pokud možno vcelku. Tím pá-
dem docházelo k tomu,  že v den čištění
stovky majitelů aut hledaly v okolí sídliště
místo, kam by mohly přeparkovat své vo-
zy,“ uvedl místostarosta  Mgr. Vlastimil
Uchytil, který změny v blokovém čištění
inicioval a zásadním způsobem se podílel
na vytvoření nového  systému. „Od nové-
ho roku bude společnost .A.S.A. TS čistit
daleko menší úseky, neboť počet bloků, do
kterého bude město  pro potřeby čištění
rozděleno, se ztrojnásobí. Sídliště se tak
nebudou čistit najednou a auta se z nich

nebudou muset  vystěhovávat hromadně
v jeden den,“ objasnil Uchytil, který  dou-
fá, že se tím sníží i počet odtažených vozů,
jejichž majitelé  nerespektují dopravní
značky zákaz zastavení, které se na  ko-
munikace umísťují týden před blokovým

čištěním. „Od začátku  září do poloviny li-
stopadu nařídili strážníci v souvislosti
s blokovým čištěním odtah celkem třia-
dvaceti vozů,“ upřesnil šéf  městské poli-
cie Bc. Jan Nagy. „Nerespektování pře-
nosného  dopravního značení přitom jejich
majitele přišlo minimálně na 1 200 korun
za odtah,“ dodal. 

O čistotu vozovek a chodníků v majetku
města se od listopadu  starají i čtyři dlou-
hodobě nezaměstnaní, které radnice  za-
městnala v rámci veřejně prospěšných pra-
cí hrazených státem.  V příštím roce k nim
přibude až šestnáct dalších. Y. Kadlecová 

Nový systém blokového čištění 
města ocení zejména majitelé vozů 

Město se bude čistit častěji a po menších úsecích 

Místostarosta Mgr. Vlastimil Uchytil: 
„Od nového roku bude čištění města pro-

bíhat častěji a po daleko  menších úsecích.
Sídliště se tak nebudou čistit najednou
a auta  se z nich nebudou muset vystěho-
vávat hromadně v jeden den.“ 

Místostarostka Božena Sekaninová: 
„Rádi bychom navázali spolupráci nejen

s chorvatským letoviskem  Velika Gorica,
ale i se srovnatelně velkým francouzským
městem.  Navázané kontakty by měli příle-
žitost ocenit nejen studenti a  handicapo-
vaní, ale také širší prostějovská veřejnost.“ 

Chorvatský velvyslanec Viktor Brož navštívil i stacionář  občanského sdružení
Lipka. Foto archiv OS Lipka 

Městu se nabízí mezinárodní spolupráce
s chorvatským letoviskem Velika Gorica 

V polovině listopadu byla zahájena re-
konstrukce parkoviště ve  Školní ulici, kte-
ré je největší parkovací plochou v centru
Prostějova a jeho blízkém okolí. Jeho úpra-
va přijde město na  zhruba deset milionů
korun. Dokončena by měla být do polovi-
ny  května příštího roku. 

„V současné době probíhají zemní prá-
ce,“ uvedl vedoucí odboru  výstavby ing.
Antonín Zajíček s tím, že následně bude
položena  dešťová kanalizace a vybudová-
ny podkladové konstrukční vrstvy.  „Ko-
nečnou podobu dá povrchu parkoviště be-
tonová dlažba,“  upřesnil Zajíček. Součástí
rekonstrukce bude i veřejné  osvětlení a sa-
dové úpravy. 

Stavební práce probíhají pouze na polo-
vině parkoviště, na druhé  mohou řidiči i
nadále parkovat. „Před zahájením druhé
etapy  bude zprovozněna nově vybudovaná
část parkoviště s přibližně 50  parkovacími
místy,“ ujistil vedoucí odboru výstavby. 

V Prostějově je v současné době na cel-
kem osmi místech v centru  a jeho blízkém
okolí 380 placených parkovacích míst.
Největší  kapacitu má parkoviště ve Školní
ulici, kde po rekonstrukci  bude moci za-
parkovat své vozy zhruba stovka řidičů.  

(kdl)

Parkoviště ve Školní ulici se rekonstruuje 
Na polovině plochy však řidiči mohou i nadále parkovat 

Ing. Jiří Hudský, 
vedoucí oddělení obrany 

V pondělí 21. listopadu proběhlo za říze-
ní starosty města ing.  Jana Tesaře jednání
Bezpečnostní rady města, jehož obsahem
bylo  především posouzení úkolů pro příští
rok a posouzení finančních  prostředků na-
vržených do rozpočtu města k zajištění pří-
pravy na  řešení krizových situací. Za nej-
náročnější z hlediska obsahu i finančního
pokrytí lze pro nadcházející léta považovat
projekt  na výstavbu bezdrátového systému
varování a vyrozumění obyvatel  města. 

Jednání bezpečnostní rady předcházela
odborná příprava  Krizového štábu města

Prostějova ve dnech 26. až 27. října.  První
den byl zaměřen na seznámení účastníků
s krizovou  legislativou a úlohou orgánů
města a krizového štábu při řešení  krizo-
vých situací. Druhý den proběhlo cvičení
krizového štábu  se svoláváním a svozem
jeho členů. Následovalo simulování  krizo-
vé situace, která vyžadovala evakuaci tří
obcí, části  města a řešení nouzového záso-
bování vodou, energiemi, opravy  doprav-
ní infrastruktury apod. 

Cvičení proběhlo za řízení starosty měs-
ta ing. Jana Tesaře.  Krizový štáb prokázal
jak zájem o řešení praktických úkolů, tak
také schopnost takové úkoly řešit. 

III. jednání Bezpečnostní rady
města Prostějova 

Město připravuje projekt bezdrátového systému 

varování obyvatel

Stavební práce budou probíhat po etapách. Foto Yvona Kadlecová


