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Přehled vybraných událostí ve městě Prostějově za rok 2006
Leden 

* Nový rok přivítala více než tisícovka Prostějovanů na náměstí T. G. Masaryka. Na silvestrovský 
ohňostroj, který zde byl odpálen, se spotřebovalo zhruba 70 kilogramů pyrotechnického materiálu. 

* Laserový měřič rychlosti společnosti Czech Radar, který hlídá průjezd aut křižovatkou na Přikrylově 
náměstí na červenou i jejich rychlost, přešel 1. ledna z testovacího do zkušebního provozu. Během prvních pěti 
lednových dnů zaznamenal 26 průjezdů křižovatky na červenou a 219 případů překročení rychlosti. 

* Dne 10. ledna proběhla mimořádná valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, 
která rozhodla o prodeji části podniku společnosti Středomoravská vodárenská v Olomouci. 

* K zápisu do prvních tříd prostějovských základních škol, které proběhly 20. ledna, se dostavilo celkem 507 
dětí, z nichž bylo 55 s bydlištěm mimo Prostějov. O odklad požádali rodiče 104 předškoláků. Největší zájem byl 
o Reálné gymnázium a základní školu města Prostějova, ZŠ Sídliště Svobody a ZŠ v ulici Dr. Horáka. 

* Ředitelku Střední zdravotnické školy v Prostějově Mgr. Ivanu Hemerkovou a dvojici učitelek této 
školy Ivanu Vychodilovou a Evu Veselou přijal koncem ledna starosta města ing. Jan Tesař. Obě totiž za 
pomoci personálu prostějovské nemocnice, studentů zdravotnické školy i pacientů zpracovaly a následně 
prezentovaly na mezinárodní konferenci v Budapešti projekt autoevaluace (vlastního hodnocení) školy. 
Projekt, který vznikl na základě spolupráce s Filosofickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně, na 
budapešťské konferenci vysoce veřejně ohodnotil i docent univerzity v Cambridge John McBeath. 

* Centrum pro zdravotně postižené Olomouckého kraje zahájilo v Prostějově provoz Handicap Hepl Linky. 
Ta slouží osobám se zdravotním postižením a její součástí je i lokalizační síť. 

* Nemocnice Prostějov získala titul Světové zdravotnické organizace Nemocnice přátelská dětem. 
* Místostarostka Božena Sekaninová přivezla z konference v partnerském polském městě Šróda cenu za 

dobrou spolupráci mezi oběma městy. 

Únor 
* Prostějovští strážníci vyrážejí od února do ulic vybaveni defibrilátorem. Ten podstatně zvyšuje šanci 

na přežití lidí, jejichž život je ohrožen v důsledku náhlého selhání srdce. Město jeho pořízení přišlo na 
63 tisíc korun. 

* V prostějovském kině Metro 70 proběhla 9. února moravská premiéra českého filmu Experti. Premiéru 
uvedl finalista soutěže Superstar 2005 Michael Foret. 

* Výstava Na cestě za budoucí galerií města Prostějova poprvé představila výtvarná díla zakoupená 
radnicí. Návštěvníci se na ní mohli seznámit s výsledky zhruba pětileté práce komise Zastupitelstva města 
Prostějova pro nákup uměleckých děl.

* Zastupitelé schválili na svém zasedání 14. února téměř 20 milionů na veřejnou finanční podporu sportu 
a kultury. 

* Prostějovští zastupitelé rozhodli o tom, že město za 12 milionů korun vykoupí objekt Kulturního 
a společenského centra v Komenského ulici. Za tímto krokem stála především snaha o zachování jeho 
využití pro kulturní a společenské účely. 

* Ratingová agentura CRA Rating Agency opakovaně udělila městu Prostějovu nejvyšší možné ratingové 
ohodnocení, které lze v rámci České republiky získat. O tom, že hospodaření města je hodnoceno jako vyni-
kající, se může z celosvětového serveru ratingové agentury Moody's kde je hodnocení Prostějova umístěno, 
dozvědět celý svět. 

* Tenista Tomáš Berdych se stal nejúspěšnějším sportovcem Prostějova 
* Po základní  části Mattoni NBL skončil tým BK Prostějov na vynikajícím druhém místě.
* Sněhová nadílka udělala radost dětem, ale přidělala práci prostějovským hasičům. Ti společně se statikem 

kontrolovali celou řadu budov ve městě, mimo jiné městské lázně, Interspar, Tesco Stores, některé školské 
budovy, Sportcentrum a KaSC.  

* Příval sněhu zapříčinil zřícení domu v Mlýnské ulici.  
* Město se začalo připravovat na možné jarní povodně. Ke stávajícím 4 900 pytlům přikoupilo další tři 

tisícovky a jednu automobilovou plničku. Na případný příjem evakuovaných občanů byl připravený vojenský 
tábor v Hamrách. 

* Státní veterinární správa nařídila mimořádná opatření spojená s výskytem nebezpečného viru ptačí 
chřipky. 

* O kulturní granty na rok 2006 se utkaly více než dvě desítky zájemců. Největší ohlas vzbudilo téma Před-
stavení umění prostějovské mládeže a studentů. 

* Jako nejlepší strážník za rok 2005 byl vyhodnocen Antonín Říha. 

Březen 
* Lékařská služba první pomoci byla 1. března na základě pokynů zřizovatele vyjmuta ze Zdravot-

nické záchranné služby se sídlem ve Wolkerově ulici a přešla pod Nemocnici Prostějov. Pohotovost pro 
dospělé i děti a dorost byla přemístěna do prostor nemocnice v Mathonově ulici. Současně byly zrušeny 
výjezdy lékařů sloužících na pohotovosti za nemocnými. 

* Od března mají lidé, kteří se dostali do obtížné životní situace, k dispozici brožuru Průvodce sociálními 
službami Prostějovska, kterou ve spolupráci s městem vydalo Občanské sdružení LIPKA. 

* Trasy celé řady řidičů projíždějících Prostějovem se začátkem března změnily. Celkem osm původně 
obousměrných prostějovských ulic, které se nacházejí na celém území města s výjimkou centra, bylo 
zjednosměrněno. Změnu dopravního značení v řadě z nich si vyžádali sami Prostějované, kteří se ke 
zjednosměrnění mohli vyjadřovat více než rok. 

* Dne 14. března byl slavnostně zahájen provoz v novém závodě na kompletaci strojů pro flexibilní balení 
německé firmy Windmöller & Hölscher. Pro německého investora je nové sídlo v Prostějově vůbec prvním 
mimoněmeckým montážním místem v Evropě.

* Město Prostějov využilo možnosti, aby se problémem řešení úpravy náměstí E. Husserla a jeho okolí 
zabývali účastníci architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře. Výsledkem byla práce, která v této 
soutěži získala 3. cenu.  

* Zhruba stovka vojáků ze 102. průzkumného praporu v Prostějově a 151. ženijního praporu v Bechyni se 
v prostějovských kasárnách oficiálně rozloučila se svými blízkými před odletem na půlroční misi do Afghánis-
tánu. 

* Ve středu 29. března došlo v poledních hodinách k zatmění Slunce, které bylo od nás pozorovatelné 
jako částečné, zhruba poloviční. 

* V Kulturním a společenském centru proběhl již devátý ročník mezinárodní soutěže míchaných nápojů 
Hanácký pohár 2006. 

* Prostějov se koncem března stal centrem skautského divadla. Na soutěži Divadelní šestka se v Měst-
ském divadle Prostějov sešlo ve dnech 24. až 26. března 150 divadelníků z řad nejmladších skautů a skau-
tek ze všech koutů republiky. 

* Do Prostějova doputovaly filmové loutky Jiřího Trnky a populární postavičky z oblíbených Večerníčků. 
Putovní výstava Loutky dětem okouzlila nejen děti, ale i jejich rodiče.  

* Od konce března čelil Prostějov narůstající hladině řek. Hasiči budovali protipovodňové hráze 
z pytlů, strážníci prováděli monitoring řek a povodňová komise pracovala nepřetržitě 24 hodin denně. 
Záplavy na Prostějovsku se projevily v pondělí 27. března, kdy povodňová komise v 10 hodin vyhlásila  
II. stupeň povodňové aktivity – stav pohotovosti na řece Romži. Postupně došlo k nárůstu hladiny řek, 
což se projevilo vyhlášením III. stupně pohotovosti na většině toků na Prostějovsku. Situace se stabilizo-
vala 4. dubna, kdy II. stupeň povodňové aktivity zůstal pouze na říčce Blata. 

*Poslední březnový den proběhly zápisy do prostějovských mateřských škol. Rodiče přivedli k zápisu cel-

kem 520 svých tříletých nebo mladších dětí, včetně 144 těch, kteří by do školky chodili pouze na čtyři hodiny 
týdně. 

* Necelé tři desítky pedagogických pracovníků z prostějovských mateřských, základních a středních škol 
převzaly v městském divadle na slavnostním večeru u příležitosti Dne učitelů ocenění za svoji práci. 

* Společnost .A.S.A. TS Prostějov vyhlásila pro žáky prostějovských základních škol osmiměsíční ekologic-
kou soutěž ve sběru separovaného papíru a baterií, kterou zaštítil místostarosta Mgr. Vlastimil Uchytil. 

Duben 
* Po čtyřleté pauze koncertoval v Prostějově populární Jaromír Nohavica. Lidé stáli na lístky na jeho 

vystoupení od časných ranních hodin. 
* Začátkem dubna proběhlo semifinále již šestého ročníku celostátní oděvní soutěže Doteky módy. O přízeň 

poroty se ucházely desítky modelů a módních doplňků od 39 českých i zahraničních autorů. 
* V polovině dubna nabyl účinnosti nový tržní řád. Jeho součástí je seznam tržních míst a seznam 

restauračních zahrádek s dobou prodeje zboží a poskytováním služeb po 22. hodině.  
* V centru města byly otevřeny nové veřejné záchody v Knihařské ulici. Město jejich výstavba přišla na 600 

tisíc korun. 
* Prostějov se zapojil do akce Duben – měsíc bezpečných obcí. Zařadil se mezi dvacet měst z celé 

republiky, v nichž 21. dubna proběhlo jednodenní bezplatné měření rychlosti vozidel. To odhalilo alar-
mující zjištění – téměř polovina řidičů projíždějících městem nerespektuje nejvyšší povolenou rychlost 
a třetina z nich dokonce městem projíždí rychlostí nad 60 km/hod. Odhalil to radar společnosti Czech 
radar skrytý ve voze odstaveném na okrajích vozovky. 

 

* Oblastní spolek Českého Červeného kříže Prostějově v Milíčově ulici č. 3 zahájil koncem dubna provoz 
ošacovacího střediska pro veřejnost. 

* Během dubna museli strážníci nařídit odtah téměř tří desítek vozů, které blokovaly strojní čištění města. 
* Do jarního úklidu města se poprvé zapojilo i čtrnáct dlouhodobě nezaměstnaných. Město je zaměstnalo 

v rámci veřejně prospěšných prací hrazených státem. 
* Stovky návštěvníků, desítky stánků a bezpočet akcí. Takový byl tradiční Den Země a ekojarmark na 

náměstí T. G. Masaryka. 

* V Kolářových sadech proběhl již čtvrtý ročník soutěže „O pohár Zdravého města Prostějova“ určené žá-
kům šestých tříd prostějovských základních škol. Pohár Zdravého města vybojovalo družstvo 6.A ze ZŠ v ulici  
E. Valenty. 

Květen 
* Příslušníky 2. kontingentu Armády ČR vyznamenal po jejich návratu ze sedmiměsíční mezinárodní mise 

ISAF na území Afghánistánu ministr obrany Karel Kühnl. Na náměstí T. G. Masaryka předal 12. května čty-
řiačtyřiceti elitním prostějovským průzkumníkům a sedmnácti bechyňským ženistům, kteří kontingent tvoři-
li, pamětní medaile za službu v zahraničí. Vybrané vojáky vyznamenal Záslužnými kříži ministra obrany. 

* Prostějov propojila s Bedihoštěm více než tříkilometrová cyklostezka. Na jejím slavnostním předání veřej-
nosti před nadcházející turistickou sezónou 13. května se shromáždila stovka moderních i historických kol. 

* Vzhled největší parkovací plochy ve středu města změnila rozsáhlá rekonstrukce. Nové parkoviště 
u hradeb pro 113 aut bylo slavnostně otevřeno 16. května. Město jeho rekonstrukce přišla na zhruba 
deset milionů korun. 

* Stovky dětí i dospělých zamířily začátkem května do prostor Integrovaného záchranného systému (IZS) ve 
Wolkerově ulici, kde se uskutečnil tradiční  „Den se složkami IZS“. Návštěvníkům se na něm předvedli policis-
té, strážníci, záchranáři, hasiči i celníci. 

* Nabídka zdravých jídel, bezplatné vyšetření cholesterolu, triglyceridů, glukózy, tělesného tuku a tla-
ku krve – to byla jen některá lákadla Jarních dnů zdraví, které proběhly v rámci projektu Zdravé město 
Prostějov od 15. do 19. května v Národním domě v Prostějově. 

* Ministr vnitra František Bublan ocenil příslušníky Sboru dobrovolných hasičů města Prostějova za likvi-
daci následků jarní povodně. 

* Koncem května se v Prostějově uskutečnila již potřetí Bambiridáda, která je prezentací široké nabíd-
ky aktivit pro děti a mládež. 

* Dětské oddělení Městské knihovny Prostějov bylo téměř celý měsíc uzavřeno z důvodu stěhování do 
nových prostor na Vápenici. 

* Demontáží sedadel z divadelního sálu začala celková rekonstrukce interiérů prostějovského městské-
ho divadla, které je součástí Národního domu. Ten oslaví v roce 2007 sto let od svého otevření. 

* Prostranství před Národním domem opět začala zdobit lípa. Ta byla zasazena na slavnostním shromáždění 
u příležitosti blížícího se stého výročí otevření Kotěrova secesního skvostu. 

* Podpisem kupní smlouvy bylo 29. května korunováno úsilí města Prostějova o získání Kulturního 
a společenského centra. Město jej koupilo za 12 milionů korun, další desítky milionů si však vyžádá nutná 
rekonstrukce objektu. 


