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Cena za kvalitu Městskému 
úřadu v Prostějově

Vyřídit záležitosti bez čekání umožní objednávkový systémZačátkem ledna se ve spolkových pro-
storách prostějovského Národního domu 
uskutečnila vernisáž oceněných děl 
výtvarné soutěže 100 let Národního domu. 
Její návštěvníci měli možnost zhlédnout 
oceněné kresby, fotografi e, akvarely 
a malbu.

Odborná komise jmenovaná Radou 
města Prostějova ve složení Miroslav 
Pišťák, Josef Augustin, Václav Kolář, 
Miroslav Chytil, Eva Kamzíková, Bohu-
slav Pacholík, Jana Zikmundová a Kamila 
Husaříková vyhodnotila jako nejlepší prá-
ce s tématikou Národního domu následují-
cí autory a díla:

Obor kresba – Zdeněk Horák 

Obor fotografi e 
– Jan Pospíšil starší 

Jan Pospíšil mladší

Obor akvarel 
– Stanislav Sedláček 

PaedDr. Květoslava Snášelová

Obor malba 

– Stanislav Sedláček 

Tomáš Vincenec 

Zvláštní uznání vyslovila komise dílu 
Stanislava Sedláčka.

Brněnský právník, jehož dědeček 
pochází z Prostějova, se rozhodl daro-
vat oceněnou olejovou malbu Národního 
domu do městské galerie jako projev své 
sounáležitosti s Prostějovem. 

Hodnotili jsme pouze to, jakým způso-
bem jednotliví autoři zpracovali jednotli-
vá témata a musím přiznat, že jsme byli 
příjemně překvapeni,“ uvedl místosta-
rosta Miroslav Pišťák, který na vernisáži 
současně připomenul rozsáhlou renovaci 
Národního domu. 

V oboru fotografi e byli oceněni Jan 
Pospíšil starší a Jan Pospíšil mladší. Otec 
se synem se do soutěže přihlásili nezávis-
le na sobě. „To, že pracujeme na stejné 
věci, jsme zjistili zhruba čtrnáct dnů před 
uzávěrkou soutěže,“ prozradil Jan Pospí-
šil st. 

 
Soutěž 100 let Národního domu, kterou 

vyhlásilo město Prostějov, běžela téměř 
jeden rok a mohli se do ní přihlásit uměl-
ci z nejrůznějších oborů. Ti měli ztvárnit 
své pojetí Národního domu. Celkem se 
do soutěže přihlásilo devět autorů s 56 
díly.    Y. Kadlecová  

Ministerstvo vnitra České republiky 
udělilo Městskému úřadu města Prostějov 
cenu za kvalitu v územní veřejné správě 
za rok 2006 – „Organizace dobré veřejné 
služby“. 

Ocenění získal úřad za aplikaci meto-
dy sebehodnocení CAF a postup v místní 
Agendě 21 (Projekt Zdravé město). „Tato 
cena je potvrzením, že služby úřadu vůči 
veřejnosti jsou na vzestupné úrovni,“ 

uvedl tajemník prostějovského městské-
ho úřadu Lubomír Baláš. „I do budoucna 
chceme v tomto trendu pokračovat. Už 
teď například uvažujeme o zavedení tzv. 
objednávkového systému na některých 
odborech, kdy si občan předem dohod-
ne pro něho nejvhodnější termín v rámci 
provozní doby úřadu a svou záležitost si 
přijde vyřídit bez čekání,“ doplnil Baláš.  
                        (jg) 

Výtvarná díla oceněná v soutěži 
ke 100. výročí Národního domu 

Návštěvníci vernisáže  měli mož-
nost zhlédnout kresby, fotografi e, 
akvarely a malbu.  Foto: Y. Kadlecová 

Ocenění vyhodnoceným autorům výtvarných děl předali starosta města Jan Tesař a místostarosta Miroslav Pišťák.  
 Foto: Y. Kadlecová 

Autoři ocenění u příležitosti výtvarné soutěže 100 let Národního domu (zprava): Stanislav Sedláček, Tomáš Vince-
nec, PaedDr. Květoslava Snášelová, Jan Pospíšil mladší, Jan Pospíšil starší, Zdeněk Horák.  Foto: Y. Kadlecová 

V pátek 12. ledna proběhl ve všech 
prostorách Národního domu v Prostějově 
v pořadí již 17. městský ples. Tentokrát 
byl jeho program poněkud slavnostnější, 
neboť ples byl součástí oslav stého výročí 
dokončení Národního domu. Samotný ples 
tak odstartoval nikoliv v divadelním sále 
Národního domu, jak je zvykem, ale na 
pódiu městského divadla. Zde jeho účast-
níky přivítali starosta Prostějova Jan Tesař 

a Michaela Dolinová, která v průběhu 
plesu také zpívala a asistovala u slosování 
tomboly. Součástí slavnostního zahájení 
v sále městského divadla byla mimo jiné 
i scéna z baletu P. I. Čajkovského Labutí 
jezero v podání sólistů a členů Moravského 
divadla Olomouc. Teprve poté se taneční-
ci přesunuli do sálů Národního domu, kde 
jim k tanci i poslechu hrály čtyři kapely.  

   (kdl, foto: Y. Kadlecová) 

Fotografi cké ohlédnutí

za 17. městským plesem  


