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loží žadatel  kladná stanoviska správců sítí),
- komunikační napojení areálu bude řešeno

ze strany ul.  Kojetínská (před uzavřením kup-
ní smlouvy doloží žadatel kladné  stanoviska
Policie ČR - DI),

- při zpracování geom. plánu na oddělení
části pozemku p. č.  7396 v k. ú. Prostějov bu-
de zohledněna poloha plánované  cyklistické
stezky a chodníku (i stávajícího),

- v termínu do 3 let ode dne vkladu práv dle
kupní smlouvy na  převod části pozemku p. č.
7396 v k. ú. Prostějov do katastru  nemovitos-
tí bude pravomocně zkolaudována stavba are-
álu sídla  společnosti Melzer, spol. s r. o., na
částech pozemků p. č.  7364/1, p. č. 7364/4 
a p. č. 7396, vše v k. ú. Prostějov (v případě
archeologického nálezu a nutnosti provedení
průzkumu  bude lhůta pro výstavbu prodlou-
žena); pro případ nesplnění této  podmínky
bude sjednána smluvní pokuta ve výši 50 000
Kč za  každý měsíc prodlení a v případě, že
stavba nebude v daném  termínu vůbec zahá-
jena, možnost města Prostějova odstoupit od
smlouvy,

- bude zřízeno věcné předkupní právo měs-

ta Prostějova k převáděným nemovitostem;
předkupní právo bude zrušeno nejdříve  po
kolaudaci stavby areálu sídla společnosti
Melzer, spol. s r.  o., na částech pozemků p. č.
7364/1, p. č. 7364/4 a p. č. 7396,  vše v k. ú.
Prostějov, 

- náklady spojené s vypracováním geom.
plánu, znaleckého  posudku a správní popla-
tek spojený s podáním návrhu na povolení
vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí
kupující.

Oprava zavlažovacího systému 
hřiště  za Olomouckou ulicí 

Rada města Prostějova po projednání
schválila rozpočtové  opatření, kterým se zvy-
šuje rozpočet výdajů v kapitole 50  (správa
majetku města) o 150 tisíc korun na opravu
zavlažovacího systému hřiště za Olomouckou
ulicí v Prostějově a současně se o stejnou část-
ku snižuje rezerva pro rozpočtová  opatření
Rady města Prostějova. 

Pronájem fotbalového hřiště 

Rada města Prostějova po projednání
schválila pronájem  objektu občanské vybave-
nosti na pozemku p. č. 5738/11, objektu  tech-
nické vybavenosti na pozemku p. č. 5738/12
a pozemků p. č.  5738/1, p. č. 5738/3, p. č.
5738/9, p. č. 5738/10, p. č.  5738/11 a p. č.
5738/12 (fotbalové hřiště za Olomouckou uli-
cí)  o celkové výměře 15 485 m2, vše v k.ú.
Prostějov, Tělovýchovné  jednotě Haná, se
sídlem Prostějov, Brněnská 10, za účelem
provozování hřiště a sportovních aktivit za ná-
sledujících  podmínek:

- smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu
určitou 30 dnů, 

- nájemné bude stanoveno ve výši 500 Kč
a bude zaplaceno před  podpisem smlouvy,

- nájemce umožní třetím osobám krátkodo-
bé užívání pronajatých  nemovitostí bez před-
chozího souhlasu pronajímatele, 

- veškeré náklady na provoz a údržbu pro-
najatých nemovitostí  ponese nájemce.

Nemovitý majetek SK LeRK, a. s. 

Rada města Prostějova projednala informa-
ce vztahující se  k situaci společnosti SK
LeRK PROSTĚJOV a. s., se sídlem  Prostě-
jov, Sportovní 1, (dále jen „společnost“) a roz-
hodla: 

1. Vyzvat společnost k předložení konkrét-
ní nabídky prodeje  movitého i nemovitého
majetku, práv a závazků, která bude  obsaho-
vat specifikaci požadované kupní ceny za jed-
notlivé části  nabízeného majetku, zejména
specifikaci části kupní ceny za  nemovitosti,
které jsou jako spoluvlastnictví společnosti 
a sdružení „Sportovní klub Prostějov“ se síd-
lem Prostějov,  Sportovní 1, zapsány v katast-
ru nemovitostí Katastrálního úřadu  pro Olo-
moucký kraj na LV č. 6108 pro k.ú. Prostějov
tak, aby  nabídku společnosti bylo možné
předložit k projednání Radě  města Prostějova
na schůzi konané dne 24. 5. 2005

2. V případě kladného rozhodnutí Zastu-

pitelstva města  Prostějova o využití nabíd-
ky společnosti ke koupi majetku, práv  a zá-
vazků, zajistit doručení nabídky na odkou-
pení nemovitostí  ve spoluvlastnictví další-
mu spoluvlastníku, tj. sdružení  „Sportovní
klub Prostějov“, za cenu nabídnutou třetí
osobou -  městem Prostějovem (nabídka je
vykonána písemně ohlášením všech  podmí-
nek) a teprve v případě, že spoluvlastník
sdružení  „Sportovní klub Prostějov“ nabíd-
ku na odkup odmítne nebo  nevyplatí spolu-
vlastnický podíl na nemovitostech do dvou
měsíců  po nabídce, realizovat převod ma-
jetku, práv a závazků mezi  společností SK
LeRK PROSTĚJOV a. s., a městem Prostě-
jovem. 

Návrh na oceňování občanů

Rada města Prostějova po projednání uloži-
la ing. Pavlu  Drmolovi, předsedovi kulturní
komise, předložit na schůzi rady  dne 24. 5.
2005 návrh oceňování občanů.

Brigádní generál Zdeněk Škarvada přežil pád do ledových vod  kanálu La Manche,
zajatecké tábory, pochod smrti i krutost a nevděk komunistického režimu 

Brigádní generál Zdeněk Škarvada se na-
rodil 8. listopadu  1917 v Olešnici v okolí
Blanska. Jeho otec byl knihař. Zdeněk  se
chtěl stát leteckým konstruktérem. Po dovrše-
ní 17 let se  přihlásil do školy leteckého doro-
stu při Vojenském leteckém  učilišti v Prostě-
jově. Po  důkladné přípravě začal v květnu
1936 pilotní výcvik. Dne 30.  března 1937
složil vojenskou přísahu a byl vyřazen v hod-
nosti  svobodníka jako pilot. Po krátké dovo-
lené se hlásil u 41. letky  4. leteckého pluku
v Hradci Králové. 

Dne 1. října 1937 byl povýšen do hodnosti
desátníka. V roce  1938 byl převeden k 3. pe-
ruti 4. pluku do Pardubic. Byl vybrán  do sku-
piny, která cvičila vyšší akrobacii na letou-
nech AVIA B- 122. Dne 1. května 1938 byl
povýšen do hodnosti četaře.  Následně byl 
1. září 1938 jmenován polním pilotem let-
cem.  Krátce nato byla vyhlášena druhá mo-
bilizace. 

Po okupaci Československa byl 31. března
1939 z armády  propuštěn. Dne 8. června
1939 odjel vlakem do Ostravy s cílem  odejít
za hranice. Odešel do Polska, kde byl přijat do
polského  letectva a létal se svým kamarádem
Josefem Františkem z Otaslavic. Brzy Polsko
opouští a odchází do Rumunska, dále na
Ukrajinu, do Sovětského svazu, Turecka,
Egypta, Port SAID, Bombaje,  lodí pak kolem
Afriky do Velké Británie.

Dne 27. října 1940 doplul šťastně do Liver-
poolu. Dne 11.  listopadu 1940 byl přijat do

RAF (Britského královského  letectva) v hod-
nosti seržanta. Po skončení výcviku byl  přidě-
len k 310. čs. stíhací peruti. Létal na letounech
HURRICANE. Hlavní činností bylo zajistit
bezpečnost lodním  konvojům. Později létal na
moderním stroji typu SPITFIRE MK VB. 

Dne 4. února 1942 musí pro závadu moto-
ru opustit letoun a na padáku přistát do ledo-
vých vod kanálu La Mance. Brzy v ledové
vodě omdlévá a probouzí se až v kajutě ně-
mecké válečné  lodi, která ho zachránila. Ja-
ko bývalému příslušníkovi  protektorátu mu
hrozí trest smrti. Byl předán do zajateckého
tábora - těch vystřídal několik. Protože se od
východu blížila  fronta, byl 6. ledna 1945 tá-
bor Stalagluft 6 (dnes Tychowice v Polsku)
přeřazen do vnitrozemí Německa. Přežil  tisí-
cikilometrový pochod smrti, když pěšky kaž-
dý den ušel 30  kilometrů. Tyto jeho útrapy
skončily až 2. května 1945, kdy  byli zajatci
v blízkosti Schweranských jezer osvobozeni
americkou armádou. Již o dva dny později od-
létá na palubě  Dakopy do Velké Británie. 

Domů se vrátil v srpnu 1945 na palubě do-
pravníku  Liberatory. Sloužil u štábu 10. le-
teckého stíhacího pluku v Praze - Kbelích.
V srpnu 1946 se oženil a 30. dubna 1947 byl
odeslán do Vojenské letecké akademie
v Hradci Králové. Byl  velitelem a učitelem
létání na bojových letounech. Později byl  ve-
litelem 8. státního leteckého pluku v Brně.

Po nástupu komunistů k moci byl z politic-
kých důvodu  propuštěn z letectva a degrado-

ván ze štábního kapitána na  vojína. Musel za-
stávat jen podřadné práce. Byl vyhoštěn z by-
tu.  Pracoval u „Pozemních staveb“ v Brně,
později v dolech u České  Třebové a v Ostra-
vě.

V listopadu 1968 mu byla vrácena hodnost
majora v záloze a udělen titul „zasloužilý le-
tec“. V roce 1972 odešel do důchodu.  Praco-
val dál v hutích a u Stavoprojektu v Ostravě.

V roce 1990 odešel na zasloužený odpoči-
nek. Jeho velkou láskou  se stal námořní ja-
chting. 

Skutečné rehabilitace se dočkal až po ro-
ce 1989. Dne 23.  října 1990 byl povýšen
do hodnosti plukovníka a 8. května 2000
byl dekretem prezidenta republiky jmeno-
ván brigádním generálem  letectví ve vý-
službě. 

Brigádní generál Zdeněk Škarvada létal asi
na 50 různých  typech letounů. Jeho motto
„Keep floating“ (pokračuj a nevzdávej se)
mu pomohlo překonat všechny strasti života,
od  ledových vod kanálu La Mance přes ně-
mecké zajatecké tábory až po  nevděk a kru-
tost komunistického režimu.

Bylo to právě prostějovské nebe , kde po-
prvé vylétl k výšinám. K městu Prostějovu
lne upřímnou láskou.

Lubomír Valehrach,
jednatel odbočky Svaz letců 

České republiky, 
odbočka č. 21 Prostějov

U příležitosti svého přijetí starostou  ing. Janem Tesařem se brigádní ge-
nerál Zdeněk Škarvada podepsal do pamětní knihy Prostějova. Foto: kdl

VáÏení obãané, 
chcete vûdût, co se chystá na radnici?

Nelíbí se vám jednosmûrka pfied domem?
Máte to daleko do parku?

Přijďte ovlivnit dění ve vašem městě v příštích deseti letech!

Zveme vás na seminář

STRATEGICK¯ PLÁN ROZVOJE MùSTA PROSTùJOVA, 
na kterém budou představeny možnosti rozvoje města Prostějova. 

Těšíme se na vaši účast, podněty a doporučení.
S textem návrhu se můžete seznámit na www.mestopv.cz.

Seminář se uskuteční v pondělí 27. 6. 2005 v 17 hodin 
v přednáškovém sále Národního domu v prvním patře. 

Řidiči špatně zastavují u semaforů,
na zelenou pak čekají marně

V Prostějově byl zaveden nový systém ří-
zení  dopravy na vnitřním městském okruhu.
Ten je  založen na signálech vysílaných in-
dukčními  smyčkami uloženými ve vozovce
u stop čár. Aby  však řídící jednotka mohla
správně vyhodnotit  provoz na křižovatkách
a zvolit nejvhodnější  program k jejich vy-
klizení, musejí řidiči ke stop  čárám najíždět
co nejblíže. To však řada z nich  nedělá. In-
dukční smyčky tak neregistrují na  vozovce
žádná auta a řídící jednotka upřednostní
průjezd vozidel v jiných směrech. Řidiči pak
nervózně čekají na zelenou až do doby, než
první v řadě popojede blíž ke stop čáře ne-
bo projede  křižovatkou na červenou. Tepr-
ve poté indukční  smyčka přítomnost vozů
zaznamená a dá pokyn ke  změně světlené
signalizace. 

„Do konce března naskakovala zelená na

semaforech na vnitřním okruhu v konstant-
ních  časových intervalech,“ uvedl ředitel
společnosti  .A.S.A. TS Prostějov ing. Jiří
Vavrečka. „Od  dubna je však doba čekání
na zelenou závislá na  hustotě provozu na
jednotlivých křižovatkách. Tam,  kde je nej-
větší, nabíhá zelená rychleji, aby se  netvoři-
ly kolony,“ objasnil ing. Vavrečka s tím,  že
jde o první krok ke zprovoznění zelené vlny
na  přetíženém vnitřním okruhu. 

Současně však zdůraznil, že první pod-
mínkou  jejího fungování je, aby řidiči za-
stavovali co  nejblíže semaforů. Pokud však
ke stop čáře dojede  jako první cyklista, in-
dukční smyčka ho vzhledem k jeho nízké
hmotnosti nezaznamená. „Cyklisté by se
proto měli řadit k pravému okraji jízdního
pruhu,  aby se vedle nich mohl postavit ješ-
tě vůz“  upozornil ing. Jiří Vavrečka. -kdl-

Řidiči by ke stop čárám měli najíždět pokud možno  co nejblíže. 
Foto: Yvona Kadlecová 

Bezplatný veřejný internet využívají nejen
obyvatelé, ale i návštěvníci Prostějova

Instalací informačních tabulí na náměstí
T. G.  Masaryka bude město Prostějov pro-
pagovat možnost  veřejného bezdrátového
připojení k internetu.  Tuto bezplatnou
službu zavedl Prostějov před  necelými
dvěma roky jako první město v republice.
O registraci, která je podmínkou pro rych-
lejší  připojení, do dnešního dne zažádaly
v informační  službě městského úřadu více
než dvě stovky  uživatelů. Vedle obyvatel
Prostějova jsou mezi  nimi i desítky jeho
návštěvníků. 

Posadit se na náměstí před radnicí, otev-
řít si  notebook a surfovat na internetu, po-
případě  odesílat či přijímat e-mailovou
poštu, však mohou  i neregistrovaní zájem-

ci o tuto službu. „Pokud si  lidé na náměs-
tí T. G. Masaryka zapnou notebook či  jiné
přenosné zařízení vybavené technologií
Wi-Fi,  objeví se jim na monitoru sdělení,
že se nacházejí  na území pokrytém jeho
signálem,“ uvedl ing.  Tomáš Blumenstein,
předseda komise pro informační  technolo-
gie, která zavedení veřejného bezplatného
internetu iniciovala. „Současně jsou infor-
mováni o tom, kde a jakým způsobem se
mohou zaregistrovat.  Neregistrované při-
pojení je totiž pomalejší a omezené množ-
stvím přenesených dat,“ upřesnil ing. Blu-
menstein. 

Připojení k internetu umožňuje anténa
technologie Wi-Fi umístěná na radnici, je-

jíž  signál pokryje celé prostějovské hlav-
ní náměstí až  k Prioru. „Členové komise
pro informační  technologie doporučili
členům rady, aby zvážili  možnost rozší-
ření zóny bezplatného přístupu k interne-
tu například o Národní dům nebo hlavní
nádraží,“ konstatoval ing. Blumenstein
s tím, že  stávající registrace jmen a hesel
by byla platná i pro další připojené loka-
lity.

Registrovaný bezplatný přístup na inter-
net z veřejného prostranství je omezen na
dvě hodiny  denně. Tato služba je prozatím
v celém kraji  ojedinělá. O jejím zavedení
uvažují ve Šternberku,  jehož radní se inspi-
rovali příkladem Prostějova.


