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Přehled vybraných událostí ve městě Prostějově za rok 2006
Červen 

* Držovice, bývalá místní část města Prostějova, začaly fungovat jako samostatná obec. 
* Dne 1. června se otevřely nové prostory dětského oddělení městské knihovny. To opustilo Pernštýnský 

zámek, kam se přestěhovalo o prázdninách roku 1968. Nové dětské oddělení je vybaveno zařízením pro handi-
capové čtenáře, takže je plně bezbariérové.

* Po více než 40 letech se informační kancelář na hlavním vlakovém nádraží přestěhovala z nevyhovu-
jících prostor v přízemí hotelu do zrekonstruované haly hlavního vlakového nádraží v Prostějově. 

* Městská policie zahájila první červnový den kurz sebeobrany pro ženy a dívky, který uspořádala v rámci 
projektu Zdravé město Prostějov. 

* Ve dnech 2. a 3. června proběhly na území celé republiky volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky. Prostějovsko má po volbách v Parlamentu dva poslance – Radima Fialu (ODS) a Milo-
slava Vlčka (ČSSD). 

* Od června mohou občané platit poplatky na příjmový účet města nově i platební kartou. Na jedné z pokla-
den na finančním odboru městského úřadu byl za tímto účelem instalován nový platební terminál. 

* Zastupitelé schválili 10 milionů korun na výstavbu okružní křižovatky Brněnská – Okružní. 
* Zastupitelstvo město Prostějova schválilo veřejnou finanční podporu ve výši 55 tisíc korun Společenství 

vlastníků bytových jednotek Martinákova na vybudování kamerového systému s digitálním záznamem obrazu 
pro plášťovou ochranu domu. Ojedinělý projekt „Bezpečné bydlení“ zavedli obyvatelé domu v Martinákově 
ulici jako první v kraji. 

* Plumlovská přehrada na přelomu května a června opět ožila mezinárodním hudebním festivalem pro 
děti a mládež se zdravotním postižením. 

* Taneční škola Hubený získala nejvyšší ocenění na světovém, evropském a národním tanečním šampionátu 
Diskodrom 2006, na který se ve dnech 2. – 4. června sjelo do Prostějova téměř 2 500 tanečníků. 

* Starosta města ing. Jan Tesař přijal na radnici malé fotbalisty, kteří úspěšně reprezentovali Prostějov 
na turnaji ve Francii. 

Červenec 
* Dne 1. července vstoupila v platnost novela zákona o provozu na pozemním komunikacích. Změna 

pravidel se dotkla i strážníků městské policie. Těm přinesla nejen nová oprávnění, ale i nové povinnosti. 
Novela zavedla i tzv. bodový systém pro řidiče. 

* Dne 1. července nabyla účinnosti další ustanovení tzv. tabákového zákona. Mimo jiné byl zakázán pro-
dej a dovoz hraček napodobujících tvar a vzhled alkoholických nápojů a prodej výrobků napodobujících tvar 
a vzhled tabákových výrobků ve formě potravinářských výrobků a hraček. 

* Město si od firmy Czech Radar trvale pronajalo mobilní laserový měřič rychlosti, který střeží překračová-
ní rychlosti a průjezd křižovatkami na červenou. Společnost jej městu pronajala po vyhodnocení tříměsíčního 
zkušebního provozu. Z vybraných pokut jí náleží 49 procent, zbývajících 51 procent jde do pokladny města. 

* Radní schválili pořízení a umístění monitorovací kamery na Husově náměstí. Vyšli tak vstříc žádostem řady 
občanů bydlících v této lokalitě. 

* V sobotu 22. července úderem 12.30 hodiny v Prostějově slavnostně odstartoval již pátý ročník mezi-
národního sochařského sympozia Hany Wichterlové. Šestice sochařů, z nichž dva byli ze zahraničí, ve  
Smetanových sadech po dobu dvou týdnů pracovala před zraky veřejnosti na tvorbě originálních děl, 
která se následně stala součástí unikátní sbírky města Prostějova. 

Srpen 
* První srpnový den se otevřely brány Městského oddechového a sportovního centra v Koupelkách. Jeho 

výstavba trvala jen čtyři měsíce. Areál pojme denně až dva a půl tisíce návštěvníků. Jeho součástí jsou 
mimo jiné tři bazény, téměř sto metrů dlouhý tobogan, dvacetimetrová trojskluzavka a další atrakce. 

* Od srpna mohou podnikatelé provádět registrační úkony spojené se zahájením podnikání či změnami pouze 
na obecním živnostenském úřadě Městského úřadu v Prostějově. To umožnila realizace další etapy projektu 
ZAP – Zjednodušení administrativy pro podnikatele, jehož součástí je problematika tzv. Centrálních registrač-
ních míst. 

* Dne 5. srpna byl slavnostní vernisáží ve Smetanových sadech ukončen již 5. ročník mezinárodního 
sochařského sympozia Hany Wichterlové.

Září 
* Oštěpař Jan Železný se stal patronem školy na Sídlišti Svobody. Ta byla následně přejmenována na 

Základní školu a mateřskou školu Jana Železného. 
* Prostějovské Kulturní a společenské centrum bylo dějištěm dalšího ročníku prodejní a prezentační výstavy 

stavebnictví a bytového zařízení postav dům, zařiď byt. 

* Dne 4. září vešla v platnost dopravní omezení, která se týkala přeložky inženýrských sítí a násled-
ného budování okružní křižovatky Brněnská – Okružní. Pro veškerý provoz byla uzavřena část ulice 
Okružní navazující na křižovatku s ulicí Brněnskou, neboť se stala staveništěm. 

* Na pořádek v prostějovských ulicích dohlížejí od září čtyři okrskoví strážníci. 
* Ve dnech 9 a 10. září proběhly již XXIV. Prostějovské hanácké slavnosti. 
* V rámci prostějovských hodových slavností byli na náměstí T. G. Masaryka slavnostně vyhlášeni a oceněni 

vítězové výtvarné soutěže Stoletý Národní dům. Z vybraných oceněných děl byl sestaven nástěnný kalendář 
na rok 2007. 

* Starosta města ing. Jan Tesař se v polovině září vydal na cestu do Afghánistánu. Navštívil příslušníky 
102. průzkumného praporu v Prostějově, kteří působí v okolí Fayzabádu na severovýchodě země. Chtěl 
poznat nelehké podmínky, ve kterých se účastníci zahraniční mise musejí půl roku pohybovat. 

* Prostějovští zastupitelé schválili prodej pozemků v tzv. židovských uličkách na stavbu Domu knihy společ-
nosti Librex. Jeho součástí by měla být literární kavárna propojená se zahradou v japonském stylu s venkovní 
prodejní galerií a posezením. 

* Současně schválili prodej pozemků v Krasicích na výstavbu multifunkčního lázeňského areálu s hote-
lem a kongresovým centrem. 

* Zastupitelé schválili sedm milionů na výstavbu dalšího domu s pečovatelskou službou v Polišenského 
ulici. 

* Zástupci armády i rodinní příslušníci se 22. září na nádvoří prostějovských kasáren rozloučili s vojá-
ky v pořadí již čtvrtého kontingentu Armády ČR vysílaného do mnohonárodní operace ISAF na území 
Afghánistánu. 

* Den bez aut na náměstí T. G. Masaryka byl ve znamení her a soutěží. 
* Prostějované dostali možnost volat na zelenou linku 800 100 135 a navrhovat místa, která by mohla uklí-

zet či udržovat pětice dlouhodobě nezaměstnaných. Město je zaměstnalo v rámci svého úspěšného projektu 
„Vytvoření nových pracovních míst ku prospěchu obyvatel města Prostějova“ finančně podpořeného státem 
a Evropským sociálním fondem. 

* V Prostějově odstartovala začátkem září rekonstrukce městského rozhlasu. 
* Žádosti o nové pasy přijímá od začátku září nové biometrické pracoviště v přízemí radnice na náměstí  

T. G. Masaryka. 

Říjen 
* Centrum města spojil s Vodní ulicí nový úsek cyklostezky. 
* Prostějovská radnice věnovala obyvatelům domu s pečovatelskou službou v Hacarově ulici počítač s při-

pojením na internet. 
* Zastupitelé schválili prodej plynovodů ve vlastnictví města Prostějova akciové společnosti Jihomo-

ravská plynárenská se sídlem v Brně za 9 950 000 Kč. 
* Koncem října proběhly volby do Senátu České republiky. Novou senátorkou za Prostějovsko se stala dosa-

vadní prostějovská místostarostka Božena Sekaninová. 
* V komunálních volbách zvítězila v Prostějově ODS. Nově zvolení zastupitelé se poprvé sešli na usta-

vujícím zasedání dne 31. října, aby složili slib a zvolili členy vedení a Rady města Prostějova. Starostou 
byl opět zvolen ing. Jan Tesař (ODS). Místostarosty byli zvoleni: Ing. Pavel Drmola, Bc. Alois Mačák, 
Miroslav Pišťák a Mgr. Vlastmil Uchytil. 

* V prostějovské průmyslové zóně byl koncem října v nové hale společnosti Mubea IT Spring Wire spuštěn 
zkušební provoz dvou linek vybavených unikátní technologií na výrobu taženého drátu z pružinové oceli o růz-
ném průměru. Ten slouží jako polotovar pro produkci automobilových šroubových pružin a stabilizátorů. 

* Historicky prvními Cenami města Prostějova bylo oceněno šest výrazných prostějovských osobností: 
Václav Ševčík, Jan Přidal, PhDr. Jiří Pořízka, M.A. Bsc., Eva Suchánková, Ing. arch. Zdeněk Beran, 
Karel Bezdíček (in memorian – cenu převzal jeho syn Jan). 

* Týden knihoven byl zahájen udělením čestného titulu „Přítelkyně knihovny“, ze kterého se radovala šest-
aosmdesátiletá Helena Bajgarová. 

* Kulturní klub DUHA přivítal zhruba stovku veteránů RAF a pozemního vojska. Setkání zorganizo-
valo město Prostějov ve spolupráci s Olomouckým krajem. 

* V posledním říjnovém týdnu byla zahájena rekonstrukce zelené plochy na Hlaváčkově náměstí. Její součás-
tí je i vybudování kašny a závlahy trávníků. 

Listopad
* Zastupitelé schválili sazbu poplatku za komunální odpad na rok 2007 ve výši 480 Kč. 
* Radní schválili milion korun na rekonstrukci smrkové aleje na městském hřbitově. 
* Město Prostějov se i letos připojilo k uctění Dne veteránů. 
* Koncem listopadu byla dokončena slavnostní vánoční výzdoba města. Prostějovskému náměstí kraloval od 

22. listopadu 16 metrů vysoký vánoční strom. Vánoční atmosféru dotvořil i monumentální Betlém s patnácti 
dřevěnými figurami v nadživotní velikosti. 

* Unikátní výstavu měli možnost zhlédnout návštěvníci Špalíčku, který je výstavním místem Muzea 
Prostějovska. Putovní výstava Židovského muzea v Praze jim dala nahlédnout do osudů šesti židovských 
dětí pronásledovaných za války pro svůj původ. 

* Radní schválili 115 tisíc korun na zajištění půlnočního ohňostroje na Silvestra 2006. 
* V Prostějově se sešli preventisté z celé republiky. Semináře prevence kriminality městských policií 

v rámci ČR se zúčastnilo celkem 60 účastníků z 28 měst. 

Prosinec 
* Zastupitelstvo města Prostějova na svém 3. zasedání dne 19. prosince schválilo rozpočet města pro rok 

2007 s těmito závaznými ukazateli: celkový objem příjmů rozpočtu – 896 817 390 Kč, objem celkových 
neinvestičních výdajů rozpočtu – 780 671 260, investiční výdaje v celkovém objemu – 242 140 000 Kč. 

* Od 11. prosince ožilo náměstí T. G. Masaryka tradičními vánočními trhy. 
* Do kulturního kluba DUHA se sjeli řemeslníci z celé Moravy na tradiční Vánoce v lidových řemeslech. 
* Dne 20. prosince byla zprovozněna nová okružní křižovatka Brněnská – Okružní. Investice si vyžádala 21 

milionů korun. Osmnáct uhradilo město Prostějov, zbývající tři se podařilo zajistit v rámci investic krajského 
odboru dopravy na rok 2006. 

* Eliška, Tereza a Tomáš. Právě tato jména byla zapsána do pamětní knihy města Prostějova při vítání 
nových občánků města v roce 2006 nejčastěji. 

* Město se s cílem zvýšení kvality služeb zapojilo do Benchmarkingové iniciativy. Ocenění za tuto aktivitu 
získal úřad 1. prosince od Vzdělávacího centra pro veřejnou správu České republiky. 

* V informační službě městského úřadu byl zaveden bezplatný veřejný internet. 
* Specializovaná firma zahájila rekonstrukci vchodových dveří prostějovské radnice. 
* Starosta města ing. Jan Tesař přijal deset prostějovských studentů a žáků, kteří získali ocenění Talent 

Olomouckého kraje. 
* Novým politikem Zdravého města Prostějova se stal místostarosta Mgr. Vlastimil Uchytil. 
* Na Štědrý den si v plumlovské přehradě zaplavaly tři desítky otužilců.   Připravila Y. Kadlecová


