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Prostějov se stal na přelomu srpna a září
dějištěm čtvrtého  mistrovství Evropy v pa-
rašutismu. Do Prostějova jako dějiště  šam-
pionátu starého kontinentu dorazilo dvacet

národních výprav,  jež 30. srpna odstartova-
ly pětidenní boje o šestnáct sad  medailí. Ty
si rozdělili nejlepší evropští muži, ženy a ju-
nioři  v klasických disciplínách na přesnost

přistání a v individuální  akrobacii. 
Organizátorům se podařilo zajistit špičko-
vou konkurenci účastí  srovnatelnou s tím,
co bylo k vidění na loňském mistrovství
světa. Divákům tak nabídli velmi atraktivní
podívanou, kterou  bylo i slavnostní zaháje-
ní šampionátu na náměstí T. G.  Masaryka.
Před prostějovskou radnicí nastoupili všich-
ni  účastníci vrcholného klání včetně národ-
ní reprezentace České  republiky. Český ná-
rodní tým mužů reprezentovaný borci Duk-
ly  Prostějov získal stříbrné medaile
v absolutním hodnocení a v přesnosti při-
stání družstev. Podobně se vedlo i ženám
ČR, které  získaly druhý nejcennější kov
v přesnosti přistání družstev.

Ocenění těm nejlepším předával i starosta
Prostějova ing. Jan  Tesař, který sledoval ta-
ké soutěžní klání. „Jsem velmi rád, že  se
v Prostějově uskutečnila další významná ak-
ce. Na naše  parašutisty jsem se byl podívat
a moc jsem jim fandil. Sledoval  jsem první
seskok družstva na přesnost, při kterém jsme
bohužel  nasbírali mínus osm centimetrů,“
zalitoval starosta. 

Mistrovství Evropy v parašutismu bylo
akcí, která přilákala  pozornost nejen spor-
tovních fanoušků. Hlavním pořadatelem  to-
hoto sportovního podniku, který podpořilo
i město Prostějov,  byla marketingová spo-
lečnost TK Plus Prostějov. Záštitu nad ním
převzal náčelník generálního štábu generál-
major Pavel Štefka, který se u příležitosti
přijetí zástupců účastníků šampionátu staro-
stou  ing. Janem Tesařem podepsal do pa-
mětní knihy města Prostějova. 

(kdl), foto: Milan Začal

Prostějov i Česká republika byly poprvé dějištěm 
mistrovství  Evropy v parašutismu

Od smrti prezidenta osvoboditele uplynulo již 68 let 

Technické služby vstoupily do nového roku s .A.S.A.

Kaleidoskop událostí měsíce září

Osmašedesáté výročí úmrtí  prvního československého  prezidenta si 14. září  položením věnců k soše T. G.  Masaryka
na hlavním  prostějovském náměstí  připomněli nejen obyvatelé a  představitelé města, ale i  legionáři, političtí vězni,  let-
ci, sokoli, vojáci a  zástupci Masarykovy společnosti  a Českého svazu bojovníků za  svobodu. „Prostějované mají k pre-
zidentu osvoboditeli a  zejména k jeho symbolu zvláštní  vztah,“ uvedl starosta ing. Jan  Tesař. „Vztyčení Masarykovy
sochy se zde plánovalo již před  druhou světovou válkou.  Nacismus však tyto představy  zmařil. Ani komunistická  tota-
lita symbolu demokratických  idejí nepřála. V roce 1953  komunisté sochu z hlavního  prostějovského náměstí tajně  od-
stranili a zahájili rozsáhlé  represe proti odpůrcům tohoto  barbarského činu,“ připomněl  ing. Tesař, který varoval před
totalitou, ať již se skrývá pod  jakýmkoliv názvem. (kdl), foto:  Y. Kadlecová 

Mgr. Vlastimil Uchytil,
místostarosta města 

V závěru loňského roku byla jako strategic-
ký partner pro  Technické služby Prostějov, 
s r. o., vybrána na základě  nejvýhodnější na-
bídky společnost .A.S.A., spol. s. r. o. Do  Tech-
nických služeb Prostějov vstoupila k 1. lednu
2005 a za  svůj 49procentní podíl zaplatila více
než dvě desítky miliónů  korun.

Takřka současně se vstupem strategického
partnera do  prostějovských Technických slu-
žeb se začalo projednávat i  stěhování společ-
nosti do areálu bývalé VITANY, který odkou-
pila  firma LIDL. Město Prostějov se posléze
dohodlo se společností  LIDL na směně po-

zemků. Stěhování probíhalo postupně, v ná-
vaznosti na kolaudaci objektů v novém sídle.
Od 18.srpna  2005 fungují Technické služby
v novém areálu v Průmyslové ulici  1 b.

Přesun .A.S.A. TS Prostějov však nebyl tak
jednoduchý,  jak by se na první pohled mohlo
zdát. V novém sídle proběhla  celá řada rekon-
strukcí. V jedné z hal mají dělníci zcela  nové,
moderní sociální zázemí. Druhá hala se dočka-
la výměny  vrat za větší, což umožní navážení
surovin pro budoucí  technologie (v úvahu při-
padá například třídící linka či výroba  alterna-
tivního paliva). Dále byly přebudovány garáže
na  pomocné provozy (zámečnická dílna, sklad
náhradních dílů,  sklad olejů, dílna veřejného

osvětlení). Kompletní rekonstrukcí  prošla bu-
dova s váhou, která se změnila v moderní  ad-
ministrativní objekt, ve kterém si občané mo-
hou vyřídit  veškeré potřebné náležitosti. Celá
rekonstrukce areálu bývalé  VITANY přitom
přišla na zhruba16 miliónů korun.

.A.S.A. TS Prostějov, s. r. o. získala v průbě-
hu měsíce  června letošního roku certifikaci
mezinárodní společnosti DET  NORSKE VE-
RITAS na ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS
18001. Kromě toho  je držitelem certifikátu
„Odborný podnik pro nakládání s odpady“.
V praxi tato certifikace dává společnosti osvěd-
čení o  tom, že je spolehlivá, kvalitní a že v ní
funguje komplexně  propracovaný systém. Na-
víc jedině certifikace dává možnost  účastnit se
výběrových řízení pro zajištění služeb městu.

Společnost .A.S.A. spol. s. r. o. přislíbila vy-
soké  investice po dobu deseti let, což doku-
mentovala letošním  proinvestováním 30 mili-
ónů korun. V lednu zakoupila novou  sekačku
ETESIA a MB SPRINTER na její přepravu. 
V květnu  pořídila MB SPRINTER s ložnou
plochou pro potřeby střediska  údržby komuni-
kací. V červnu a v červenci byly pořízeny dva
vozy Mercedes Benz (MB) ACTROS. První
z nich slouží pro  posílení přepravy komunální-
ho odpadu na skládku, druhý s lisovací nad-
stavbou pro vývoz kontejnerů na sběrném dvo-
ře a pro  vyvážení odpadů průmyslových zá-
kazníků v regionu střední  Moravy.

Systém svozu komunálního odpadu se po
vstupu  strategického partnera změnil. Pracu-
je se na dvě směny,  svozové dny a lokality
však zůstávají pro Prostějov stejné.  Přibylo
však 46 obcí, ze kterých .A.S.A. TS Prostějov
sváží  odpad, což představuje téměř stopro-
centní nárůst svozu odpadu.

Co se výhledu do budoucna týče, uvažuje se
o vybudování  třídící linky, případně s výro-
bou alternativního paliva. Nyní  je firma ve
stádiu shromažďování dat pro ekonomickou
analýzu.

Brigádní generál NATO ocenil  
schopnosti prostějovských  vojáků 

Letošní Den bez aut: běh, soutěže,
o něco méně aut  v ulicích 

Zástupce zahraničních armád, jejichž pří-
slušníci přijeli do  Prostějova v polovině zá-
ří na mezinárodním cvičení, přijal  20. září
na prostějovské radnici místostarosta Miro-
slav  Pišťák. Skupinu zahraničních vojáků
vedl plukovník  generálního štábu a velitel
prostějovské 601. skupiny  speciálních sil
ing. Ondrej Páleník. Pozvání přijal i  brigád-
ní generál Stephen Layfield, zástupce náčel-
níka štábu  Sboru rychlé reakce NATO, je-
hož součástí je i jedna z jednotek prostějov-
ských speciálních sil. Brigádní generál poté,
co se podepsal do pamětní knihy města Pro-

stějova, ocenil  zázemí, které město vojákům
vytváří, i jejich morálku a  schopnosti. „Bě-
hem svého působení v Afgánistánu dokázali
získat na tamní poměry až neuvěřitelné zpra-
vodajské informace, “ uvedl generál. „Pří-
slušníci 601. skupiny speciálních sil  před-
stavují elitu a my jsme na ně právem hrdi,“
zdůraznil  místostarosta Pišťák, který připo-
mněl, že jejich bojový prapor  byl dekorován
čestnou stuhou města Prostějova, což je nej-
vyšší  možné vyznamenání, které město mů-
že vojákům udělit. 

(kdl), Foto: Yvona Kadlecová 

Tradiční běh na náměstí T. G. Masaryka,
šestý  ročník soutěže O zlatou cyklistickou
přilbu,  soutěž pro školáky zaměřená na bez-
pečnost  silničního provozu, která probíhala
přímo na  hlavním prostějovském náměstí -
to je jen část  bohatého programu, kterýpro-
běhl  v rámci Evropského dne  bez aut 22. zá-
ří v Prostějově. Ten se do něj  zapojil jako
člen Národní sítě Zdravých měst již  popáté. 

Tradiční běh na kuželně před radnicí, kte-
rého se  zúčastnilo zhruba 270 dětí z druhých
tříd všech  prostějovských škol i klienti ob-
čanského sdružení  Lipka, odstartoval mí-
stostarosta Bc. Alois Mačák. Cílem  však ja-
ko první proběhla jeho sedmiletá soupeřka,
která se do klání s místostarostou vložila s
veškerou vervou. „Jsem sportovec, proto do
práce  chodím pěšky,“ odpověděl místosta-
rosta na otázku,  zda naplnil heslo letošního
ročníku Dne bez aut,  které znělo: „Do práce
a do školy - bez auta“. 

Ceny vítězům předávala za Zdravé město

Prostějov  místostarostka Božena Sekanino-
vá. Ta navíc ve  stejný den čekala hned brzy
zrána společně se  strážníky ze skupiny pre-
vence před základní školou  v ulici Dr. Ho-
ráka na dítě, které  přijede jako první do ško-
ly na kole s bezpečnostní  přilbou na hlavě.
Překvapené vítězce, žákyni  deváté třídy Ža-
netě Kořínkové, pak předala odměnu  v po-
době horského kola. „Do programu s ná-
zvem Na  kole jen s přilbou jsme se přihlási-
li letos v rámci Zdravého města Prostějova.
Od března jsme v ulicích města, u škol a na
hřištích sledovali,  jestli děti skutečně přilby
nosí,“ uvedla vedoucí  skupiny prevence Ja-
na Adámková.

„Na základě vyhodnocení záznamů z in-
formačních  radarů, které zaznamenávají ne-
jen rychlost, ale i  počty projíždějících vozů,
jsme zjistili, že počet  vozidel v ulicích měs-
ta se 22. září oproti jiných  dnům o něco sní-
žil,“ konstatoval zástupce ředitele  městské
policie Libor Šebestík. (kdl), Foto:  archiv

I v podzimních měsících pokračují pracovníci společnosti  .A.S.A. TS Prostějov
v opravách prostějovských  komunikací.


