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Reakce na 
podněty občanů

V prostějovské průmyslové zóně 
vyrostou dva nové závody

Místostarosta Miroslav Pišťák podepsal ve
čtvrtek  30. června další dvě smlouvy na pro-
deje pozemků v prostějovské průmyslové
zóně. Prostějovská  společnost Micos vybu-
duje na asi 15 tisících  metrech čtverečních
výrobní a logistické  centrum. Německá fir-
ma Windmöller & Hölscher,  která vyrábí
speciální stroje pro flexibilní  balení, postaví
v Prostějově na pozemku o rozloze  2,9 hek-
tarů nový závod za přibližně pět milionů  eu-
ro, v němž chce kompletovat část strojů. 

„Pro vybudování nové továrny jsme se
rozhodli po  135 letech existence firmy,“
uvedl jednatel  společnosti Windmöller &
Hölscher dipl. ing. Uwe  Köhn. „Jako místo
vhodné pro její výstavbu jsme  původně vy-
brali deset zemí. Pak jsme výběr zúžili  na
čtyři, z nichž vyšla vítězně Česká republika.
V ní jsme měli vytipováno dvanáct lokalit.
Prostějov  jsme si vybrali pro výhodnou po-
lohu ve středu  Moravy, dobrou dopravní do-
stupnost, dostatek  zdejších kvalifikovaných
pracovníků a zejména  velmi vstřícný postoj
představitelů města,“  upřesnil ing. Uwe
Köhn. 

Německý investor chce v Prostějově spus-
tit výrobu  již začátkem příštího roku. V prv-
ní fázi zaměstná  zhruba 40 lidí. Jako první
budou mít šanci na  uplatnění techničtí ná-
kupčí a konstruktéři,  následně přijdou na řa-
du zámečníci a montéři.  Nábor zaměstnan-
ců zahájí firma již letos. 

Společnost Micos chce na více než 15 ti-
sících  metrech čtverečních vybudovat nové
výrobní a logistické centrum pro svoji vý-
robní a obchodní  divizi. „Výši investice od-

hadujeme na 60 - 80  milionů korun. Zahá-
jení provozu předpokládáme do  dvou let,“

uvedl jednatel společnosti ing. Aleš  Hilčer.
(kdl)

Za město smlouvu o prodeji pozemků v prostějovské  průmyslové zóně pode-
psal místostarosta Miroslav  Pišťák, za společnost Micos její jednatel ing.  Aleš
Hilčer. Foto: Y. Kadlecová

Sociologický průzkum se zaměří nejen na pocit bezpečí 
Nejen zjištění, nakolik se v Prostějově cí-

tí jeho obyvatelé  bezpečně, je cílem socio-
logického průzkumu, který proběhne ve
druhém zářijovém týdnu. Tazatelé společ-

nosti Augur Consulting  během něj osloví re-
prezentativní vzorek 650 respondentů ze
všech lokalit města, včetně jeho okrajových
částí. Dotazník, do  kterého budou při roz-

hovorech vedených v domácnostech vybra-
ných  lidí zapisovat jejich názory a postoje,
obsahuje kolem stovky  jednoduchých otá-
zek. 

„Z průzkumu by mělo mimo jiné vyply-
nout, ve kterých částech  města či na jakých
konkrétních místech se Prostějované cítí
nejvíce ohroženi a ze kterých trestných či-

nů a přestupků mají  největší obavu,“ upřes-
nil Marián Svoboda, ředitel společnosti,
která bude šetření provádět. „Naši školení
tazatelé osloví muže  a ženy ze všech věko-
vých skupin od 15 let, kteří dosáhli  různé-
ho stupně vzdělání. Jejich zastoupení ve
výběrovém vzorku  bude odpovídat struk-
tuře populace v Prostějově,“ dodal Svobo-
da  s tím, že tato zásada odlišuje sociolo-
gický průzkum od anket,  při kterých jsou
vesměs na ulicích dotazováni náhodně vy-
braní  lidé. 

Sociologický průzkum zadalo Město Pro-
stějov. „Jeho výsledky  využijeme například
jako podklad pro přijímání opatření ke  sní-
žení kriminality,“ uvedl starosta města ing.
Jan Tesař s tím,  že vyhodnocení průzkumu
budou mít členové Rady města Prostějova
k dispozici již začátkem října. Jeho součástí
bude i srovnání  výsledků zářijového prů-
zkumu s podobně tematickým zaměřeným
šetřením, které v Prostějově proběhlo před
čtyřmi lety. (kdl) 

Starosta města ing. Jan Tesař:
„Výsledky sociologického průzkumu

využijeme například jako  podklad

pro přijímání opatření ke snížení kri-

minality.“

Prostějov si připomíná sté výročí narození generála letectva Josefa Dudy 
Ing. Jan Tesař,
starosta  města Prostějova

Miroslav Pišťák,
místostarosta města Prostějova

V těchto dnech si naše město připomíná
sté výročí narození  muže, který svými činy
prokázal věrnost své vlasti, pro jejíž  svobo-
du v letech druhé světové války nasazoval
svůj život.  Josef Duda, generál letectva,
Group Captain RAF, nositel Řádu  Bílého
lva, komandér Řádu Britského impéria, pat-
řil a patří k významným občanům Prostějo-
va. Zemřel v roce 1977 a nedočkal se  oka-
mžiku, kdy se po právu stal generálem, byl
vyznamenán naším  nejvyšším vojenským
řádem a alespoň částečně tak bylo naprave-
no  to, čím tento muž musel nezaslouženě
projít po roce 1948.

Pamětní deska, kterou město Prostějov
uctí jeho památku,  nám bude připomínat to-
hoto velkého muže, vlastence a vojáka.

Generál letectva Josef Duda 
* 9. 8. 1905 
✞ pravděpodobně 7. prosince 1977 

Dne 9. srpna 2005 by se dožil sta let ge-
nerál letectva Josef Duda. Svoji vojenskou
kariéru zahájil počátkem října 1923 studiem
na Vojenské akademii v Hranicích na Mora-
vě. Po jejím ukončení byl v roce 1925 jme-
nován poručíkem dělostřelectva a následně
absolvoval jednoroční aplikační školu dělo-
střelectva v Olomouci. V létě 1926 byl při-
dělen jako důstojník ke 2. baterii dělostře-
leckého pluku 111 do Košic. Po dvou letech
služby u pluku nastoupil do kurzu pěchot-
ních, dělostřeleckých a jezdeckých pozoro-
vatelů při Vojenském leteckém učilišti
v Chebu a k dělostřelectvu se již nevrátil.

Po ukončení kurzu byl přidělen na prak-
tický pozorovatelský výcvik k 7. letce v Olo-
mouci. V říjnu 1929 byl povýšen do hod-
nosti nadporučíka. Následně absolvoval
XVI. pozorovatelský kurz u Vojenského le-

teckého učiliště v Prostějově a v červnu
1930 byl trvale přidělen k 7. letce jako po-
zorovatel. V létě 1931 byl převeden mezi dů-
stojníky letectva. Pokračovací a stíhací pi-
lotní školu u Vojenského leteckého učiliště
absolvoval v roce 1933, načež se stal nižším
důstojníkem 35. letky v Olomouci. Po měsí-
ci se vrátil zpět do Vojenského leteckého
učiliště v Prostějově, kde další dva roky své
služby strávil při výcviku frekventantů Ško-
ly pro důstojníky letectva v záloze a letecké-
ho oddělení Vojenské akademie. 

V létě 1935 odešel k polní jednotce a byl
zařazen k leteckému pluku 3. Nejprve krát-
kodobě sloužil jako nižší důstojník u 38. let-
ky ve Vajnorech, poté následovalo roční za-
řazení na funkci pobočníka velitele III. peru-
tě. Do hodnosti kapitána byl povýšen v říjnu
1935. Na jaře v roce 1936 se stal nejprve ve-
litelem 64. letky v Piešťanech a v lednu 1937
velitelem 37. letky ve Vajnorech. Po krátko-
dobém zařazení jako učitel pilotního výcvi-
ku prezenčně sloužícího mužstva v Nitře byl
v září 1937 ustanoven do funkce velitele 45.
letky ve Vajnorech. V dubnu 1938 dosáhl
Josef Duda hodnosti štábního kapitána. Ve
funkci velitele 45. letky setrval až do odtrže-
ní Slovenska v březnu 1939. Poté se vrátil do
Prahy.

Po svém propuštění z armády počátkem
června 1939 okamžitě emigroval do Polska,
kde vstoupil do československé zahraniční
armády. V jejích řadách setrval až do konce
války. Do Francie připlul v polovině června
a koncem téhož měsíce byl ustanoven veli-
telem československé letecké skupiny ve
středisku Ballard. V srpnu 1939 byl přijat do
cizinecké legie a od září vykonával funkci
zástupce velitele československých stíha-
cích pilotů ve výcvikovém středisku v Char-
teres, později se stal jeho velitelem. 

Dne 18. května 1940 byl jako operační pi-
lot přidělen ke II./5. peruti „de Lafayette“
a do 20. června 1940, kdy byla peruť stažena
z fronty do Alžíru, sestřelil jeden německý
letoun zcela jistě a jeden pravděpodobně. 

Po propuštění ze svazku francouzského
letectva byl počátkem července přepraven

z Cassablancy do Velké Británie a zde v srp-
nu vstoupil do řad ROYAL AIR FORCE.
Počátkem září 1940 se stal velitelem letky
„A“ nově ustanovené československé 312.

stíhací perutě. Po dvou měsících odešel od
bojové jednotky a následně působil jako za-
létávací a školní pilot u různých jednotek
britského letectva. V říjnu 1941 byl jmeno-

ván majorem. V polovině prosince 1941 do-
šlo k jeho přemístění k Inspektorátu česko-
slovenského letectva a ustanovení přednos-
tou výcvikového oddělení. 

V červnu 1942 se stal velitelem náhradní-
ho tělesa československého letectva ve Vel-
ké Británii. Po ročním působení byl v úloze
styčného důstojníka přemístěn k Fighter
Command RAF. Zde setrval až do března
1945, přičemž v říjnu 1944 byl povýšen na
podplukovníka. Na jaře 1945 byl přemístěn
k náhradnímu tělesu a působil na základně
v Manstonu, kde se soustředily českosloven-
ské stíhací perutě.

Do Československé republiky se vrátil
v polovině května 1945 a dnem 1. června se
stal velitelem Leteckého učiliště v Prostějo-
vě. Své funkce v učilišti se ujal 15. srpna
1945. V srpnu téhož roku byl povýšen do
hodnosti plukovníka. V čele učiliště byl až
do 8. března 1948, kdy byl odvolán z funkce
a odeslán na dovolenou.

Do zálohy odešel 1. září 1948. Následo-
vala degradace a násilné vystěhování z bytu.
Zemřel zcela opuštěn asi 7. prosince 1977.

Vojenský pohřeb se konal v prostějovské
obřadní síni 14. prosince 1977, kde se s ním
rozloučili váleční piloti RAF, jeho žáci, přá-
telé a spolupracovníci. Mezi smutečními
hosty byl i zástupce britského velvyslanectví
v Praze. V chrámu Povýšení sv. Kříže byla
za zemřelého sloužena zádušní mše.

Po listopadu roku 1989 byl rehabilitován
a jmenován generálmajorem in memoriam.

Jeho služba v letech 2. světové války byla
oceněna udělením Čs. válečného kříže z ro-
ku 1939, Čs. medaile „Za chrabrost před ne-
přítelem“ , Čs. medaile „Za zásluhy“ I. stup-
ně, Čs. vojenské pamětní medaile, britské
„Star 1939 - 1943“ a francouzského váleč-
ného kříže. 

Podrobně se životu Josefa Dudy věnuje
kniha Zbyňka M. Dudy s názvem Velitel stí-
hacího letectva, která vyšla v Praze v roce
1994 v nakladatelství Naše vojsko.

(Životopis zpracovala na základě podkla-
dů Dr. Pavla Minaříka Jana Slezáčková
z Muzea Prostějovska)

Během necelých tří měsíců vyrostla ve
Vrahovicích na místě  staré zcela nová auto-
busová zastávka. „Jejím vybudováním jsme
co nejrychleji zareagovali na připomínky
obyvatel této části  města, které padly na set-
kání se členy vedení města,“ uvedl  místo-
starosta Miroslav Pišťák s tím, že nová za-
stávka přišla  město na přibližně 150 tisíc ko-
run. 

Místostarosta Pišťák v této souvislosti dá-
le připomněl, že do  konce letošního roku bu-
de hotová studie všech autobusových  zastá-
vek na území města Prostějova. (kdl) 

Upozornění

Poděkování

Nová 
autobusová zastávka 

ve Vrahovicích 

Ověřování bylo 
dočasně omezeno
Z technických důvodů je v době od 28.

července do 5. srpna  omezeno ověřování
(vidimace a legalizace) v informační službě
Městského úřadu v Prostějově. Ověřování se
provádí pouze na  matrice v úřední dny pon-
dělí a středa. 

Pracovní doba informační služby je i na-
dále dodržena (pondělí  až pátek od 8.00 do
17.00 hodin).  (kim) 

Vážený pane starosto, 
dne 9. července 2005 jsem byl ve vašem

městě. Od časných  ranních hodin jsem spo-
lu se svým synem čekal na operaci kolene,
které se měl podrobit. Pro zkrácení dlouhé
chvíle jsem šel  synovi do auta pro něco ke
čtení. A v tom okamžiku se projevila  únava
z dlouhého čekání. Zabouchl jsem si totiž
klíče na zadní  sedačce vozu. Za hodinu jsem
měl syna odvážet po operaci domů.  Byl
jsem naprosto zoufalý. Telefonicky jsem po-
žádal o pomoc  městskou policii. Nejen, že
mi strážníci pomoc přislíbili, ale  dokonce
mi auto otevřeli. Byli neskutečně ochotní,
profesionální a ještě mě dokázali uklidňovat. 

V minulých letech jsem pracoval dvě vo-
lební období jako člen  zastupitelstva města
Šternberk a znám dobře práci našich  stráž-
níků. K tomu, co předvedli vaši dva strážní-
ci, to nemohu  přirovnat. 

Bohužel neznám jména oněch strážníků,
a proto vás prosím o velkou pochvalu pro ně.
Ještě jednou vám i celé prostějovské  městské
policii děkuji. Mgr. Josef Roudný, Šternberk 


