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Kronika města Prostějova byla zpracována zpětně od 1. ledna do 31. prosince 2021. Obsahuje 

informace o hospodaření města, stavebních investicích, veřejném životě. Další kapitoly jsou 

věnovány rozvoji školství, kulturní, sociálním a zdravotním záležitostem včetně 

demografických informací. Bohužel zde chybí kapitola Počasí. Značnou část roku byla 

meteorologická stanice hvězdárny mimo provoz z důvodů opravy, takže nebyly zpracovány 

roční výstupy.  Součástí je i sport a stručně závěry z jednání zastupitelstva. Veškeré informace 

byly čerpány z Prostějovských radničních listů, regionálního tisku, webu města a Českého 

statistického úřadu. Závěr kroniky tvoří hodnocení roku z pohledu kronikářky jako občanky 

města Prostějova. 
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2. OBYVATELSTVO 

K 1. lednu 2021 žilo v Prostějově celkem 43 344 obyvatel. V průběhu roku se narodilo 380 

dětí. Zemřelo 644 obyvatel Prostějova. Přirozený přírůstek je v záporném čísle –264. 

Přistěhovalo se 980 obyvatel, ale naopak se 1005 Prostějovanů odstěhovalo. Migrační 

přírůstek byl opět v záporném čísle –25. Celkový přírůstek tedy činil –289 osob. K 31. 

prosinci 2021 žilo v Prostějově 43 055 obyvatel. 

 

3. EKONOMIKA 

Rozpočet a hospodaření města 

Rozpočtové hospodaření města Prostějově za rok 2020 skončilo kladným saldem příjmů a 

výdajů. Původně byla k 31. 12. 2020 rozpočtová ztráta 89,99 milionů korun.  

Celkové příjmy činily  1 220 567 822,28   Kč  

Celkové výdaje činily  1 045 978 501,19   Kč 

Kladné saldo                     174 589 320,99  Kč 

Příznivého hospodářského výsledku se podařilo dosáhnout díky úsporám na výdajové stránce 

rozpočtu města. Bylo uspořeno 15,53 % upraveného rozpočtu. Pozitivní vliv mělo i vyšší 

plnění upraveného rozpočtu na stránce příjmů (106,3 %). Dále to bylo vysokou úspěšností 

získání dotací na investiční akce ve výši 291,11 mil. korun, což představuje meziročně nárůst 

o 116,43 milionů korun. Kromě nárokových dotací souvisejících s přeneseným výkonem 

státní správy byly na účet města připsány další finanční prostředky: 42 mil. korun na zázemí 

základních škol, 41,24 mil. korun na obnovu Národního domu, 25,8 mil. korun na výstavbu 

dopravního terminálu na Floriánském náměstí, 7 milionů korun na výstavbu tělocvičny na 

ulici Vápenice. Dalším příjmem byly státní kompenzace ztrát během covidové pandemie ve 

výši 54,5 milionů Kč. Magistrát během roku ušetřil na svých výdajích a provozní výsledek 

hospodaření dosáhl 215,34 mil. korun (tj. rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji, tedy 

provoz města a jeho organizací). Město v roce 2020 muselo čelit dopadům koronavirové 

epidemie (výpadek daňových příjmů, pokles daňových příjmů, nevybrané správní poplatky, 

slevy na nájemném v rámci podpory živnostníkům a mimořádné výdaje spočívající v nákupu 

ochranných pomůcek a poskytnutí finanční podpory živnostníkům a Národnímu domu). Dále 

šlo o uhrazení vícenákladů na provoz MDH, která po určitou dobu roku jezdila zdarma a 

pomoc prostějovské nemocnici. Zpráva o hospodaření statutárního města Prostějova byla 

podána na jednání zastupitelstva 15. června 2021 vedoucím finančního odboru města 
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Radimem Cardou. Zastupitelstvo města schválilo účetní závěrku prováděnou specializovanou 

auditorskou firmou. 

 

 

Rozpočet města na rok 2022 

Příjmy celkem      1. 000 899 680  Kč 

Daňové příjmy         777 929 600     

Nedaňové příjmy         137 916 080 

Kapitálové příjmy            1. 003 000  

Dotace            84 051 000 Kč 

 

Výdaje celkem     1 154 531 030  Kč 

Neinvestiční výdaje bez oprav      865 485 480  

Celkové inves. výdaje a výdaje na opravy a údržbu    268 600 000 

Stavební investice        248 400 000 

Ostatní investice          40 645 550 

 

Rozpočet je plánován s výrazným schodkem mezi příjmy a výdaji ve výši 153 631 350 Kč. 

Z finančních rezerv se musí pokrýt rozdíl 183 321 750 korun. Musí se počítat s výdaji na 

nenadálé opravy, údržbu a mimořádní provozní výdaje.  Došlo také k navýšení výdajů o 10 

mil. korun z důvodů navýšení ceny plynu a jiných energií. Při předpokladu stavebních 

investic, oprav a údržby ve výši 268 mil. korun bude nutné dokrytí zapojením finančních 

rezerv města ve výši 183,6 milionů korun. Zůstatek ve fondu rezerv a rozvoje bude 16 

milionů korun. Aktuální plnění rozpočtu příjmů ze sdílených daní nasvědčuje tomu, že 

rezervy města budou na začátku roku 2022 doplněny alespoň o 100 milionů korun. Rozpočet 

byl schválen zastupitelstvem města Prostějova 23. listopadu 2021. 

 

Komunální služby a péče o majetek města 

Rada města začátkem roku odsouhlasila plán a údržbu bytového a nebytového fondu 

spravovaného Domovní správou města. Celkové náklady na opravy a údržbu činily 16,6 mil. 
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korun. V bytovém domě v ulici Marie Pujmanové byla vybudována nová kotelna v nákladech 

1,6 mil. korun. 

Ve spolupráci se studenty Střední školy módy a designu, společností EG.D a. s. Brno a FCC 

Prostějov pokračoval projekt zatraktivnění trafostanic města. Trafostanice v Janáčkově ulici u 

hlavního vlakového nádraží dostala koncem května novou fasádu a geometrickou vizáž. 

Pokračovaly opravy chodníků. Celoplošné opravy činily 4 miliony korun. Rada odsouhlasila 

opravy chodníků ve špatném stavu z původní staré dlažby nebo litého betonu s přihlédnutím 

k dopravnímu významu a frekvenci chodců. Navržené opravy byly také konzultovány se 

správci inženýrských sítí. Opraveny byly chodníky v ulicích:  A. Fišárka (okolo bytových 

domů č. 1–4), Jeronýmova (domy č. 1–15), Pod Kosířem (západní strana, od ulice Palečkovy 

po ulici Hanačka), Újezd (západní strana podél domů č. 2–8), Dr. Horáka (bytové domy č. 13-

15), Lužická (obě strany), Dolní (podél bytových domů č. 8–24 a zadní chodník včetně 

vchodů). 

Pozornost byla věnována také péči o veřejné osvětlení. Toto v Prostějově zahrnuje celkem 

5 250 světelných bodů tj. pouličních lamp, světelných sloupů v parcích nebo na náměstích. Na 

jeho údržbu je průměrně vydáváno přes 4 mil. korun ročně. Nejvíce jsou zastoupeny sodíkové 

lampy, LED lampy jsou instalovány v revitalizovaných sídlištích. Tyto jsou sice úpornější, ale 

finančně nákladnější. 

Kladně hospodařila Domovní správa o. p. spol. provozující obě prostějovská koupaliště, 

městské lázně, zimní stadion, společenský dům, fotbalový areál, městské lázně a tepelné 

hospodářství. V roce 2020 skončila se ziskem. Její výsledky ovlivnily vysoké odpisy 

dlouhodobého majetku na aquaparku (přes 3 mil. korun), dále to byly i kompenzace 

z programu Antivirus a příjmy z pronájmu prostor v objektech. Bohužel obě koupaliště – ve 

Vrahovicích a aquapark měly nejhorší sezónu a katastrofální návštěvnost. Bylo to dáno 

požadovaným potvrzením o bezinfekčnosti. Otevřena byla od 4. června do 23. srpna. 

Aquapark navštívilo 27 409 osob a tržba činila 2 mil.  69 tisíc Kč, Vrahovice 16 810 osob a 

tržba 9798 tisíc korun. 

 

Odpadové hospodářství 

V Prostějově stouplo množství vyprodukovaného odpadu, čímž se zvýšily náklady magistrátu 

za jeho likvidaci. Za rok 2020 město doplácelo 50 439 mil. korun. Podle toho by měla asi 

průměrná výše poplatku za odpad činit 1077 korun na poplatníka. Sazba poplatku nadále 

činila 600 Kč na poplatníka. Rada města zatím poplatek nezvýšila a vyčká až na skutečnost, 

jak se do toho promítne nový zákon o odpadech a s ním spojený poplatek za skládkování. Od 

roku 2011 se v Prostějově třídí také bioodpad. Město celkem poskytlo 700 kusů kompostérů a 

2093 kusů nádob na svoz bioodpadu. Svoz nádob je jedenkrát za 14 dnů. V letech 2019–2020 

město část vypůjčených vypůjčených nádob postupně převedlo do vlastnictví stávajících 

uživatelů. V darování nádob magistrát pokračoval také v roce 2021.  

Kladně je hodnocena práce společnosti FCC a spokojenost občanů s jejich službami. 

Negativní jevy jsou na straně občanů. Jednak nepořádek kolem kontejnerů a kontejnerových 

stání, kde vznikají další černé skládky. Toto je dáno neefektivním ukládáním odpadů. Tedy 

tím, že plastové láhve je třeba sešlápnout, krabice a kartony roztrhat apod. Na sídlištích a u 
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bytových domů je zase často v nádobách pro bioodpad ukládán směsný komunální odpad, 

který sem nepatří. Tento problém se objevil i u loni instalovaných polopodzemních kontejnerů 

určených na tříděný odpad. 

Zastupitelstvo města schválilo novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za 

obecní systém odpadového hospodářství s účinností od 1. února 2022. Novela zákona o 

místních poplatcích zavedla dva nové poplatky za komunální odpad: poplatek za obecní 

systém odpadového hospodářství a poplatek za ukládání komunálního odpadu z nemovité 

věci. Změnou, kterou přináší nový poplatek za obecní systém odpadového hospodářství oproti 

současnému místnímu poplatku je poplatková povinnost nově i právnických osob, které mají 

ve svém vlastnictví byt či dům, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická 

osoba (například mužstvo, které vlastní byty, svěřenecký fond nebo firma, která bude mít 

v části budov prostory pro podnikání a v části pro bydlení). 

 

Různé 

Problémy s dodávkami plynu – nová společnost ČEZ ESCO 

Koncem měsíce září stávající dodavatel plynu pro město Prostějov a jeho příspěvkové 

organizace – vítěz nadlimitní veřejné zakázky pro období 2021–2022 společnost CONTE 

sdělila, že vzhledem k aktuální situaci na trhu s energiemi není schopna plnit dodávky za 

nasmlouvané ceny a navrhla městu razantní zvýšení cen. Město na to pro rozpor se zákonem 

nemohlo přistoupit. Podle zákona o zadávání veřejných zakázek byla náhradním dodavatelem 

vybrána společnost ČEZ ESCO. Cena je nepřiměřeně vyšší. Do roku 2022 se však podařilo 

tohoto dodavatele získat a ceny na toto období zafixovat. 

 

Bikesharing v roce 2021 

Tato služba velmi oblíbená Prostějovany je hojně využívaná.  Tzv. sdílená kola provozovaná 

společností NEXTBIKE CZECH fungovala již třetím rokem. Celkem bylo v období od 1. 

března do 31. prosince 2021 evidováno přes 120 000 výpůjček a ujeto téměř 200 000 

kilometrů.  Průměrně denně bylo 400 výpůjček.  94 % výpůjček bylo 15 minut, což je doba 

zdarma placená magistrátem. V provozu bylo 53 stanic a 140 jízdních kol. Město Prostějov 

rovněž navýšilo náklady na provoz kol o 400 tisíc korun, tedy na částku 1 mil. 600 tisíc 

korun. 

 

Podnikání a průmyslová zóna 

Kendrion  Prostějov, s.r.o  

Z prostějovského závodu Kendrion putují do automobilek nebo k výrobcům hydraulických 

systémů a zařízení solenoidy v nerůznějších technických aplikacích. Rok 2021 byl pro firmu 

velmi náročný. Společnost však rostla a do budoucna chystá nezbytné investice, sází na 

kvalitu výrobků a vyspělou firemní kulturu, která je jedním z pilířů jejího úspěchu a je 

založena na vzájemné podpoře, loajalitě a týmovém duchu. Prostějovský Kendrion je 

postaven na požadavku vysoké zručnosti, přesnosti a odpovědném přístupu všech 

zaměstnanců. V letošním roce z produků nešlo o novinky, ale spíše o upgrady stávajících 

výrobních programů, které postupně nahradí ty původní. 



7 

 

Mubea, významná německá firma, vyrábějící zařízení pro odpružení a stabilizaci automobilů 

prestižních značek, patří přes dvacet let k největším zaměstnavatelům v Prostějově. Koncem 

roku 2020 otevřela v Prostějově novou výrobní halu pod hlavičkou Precision Steel Tubes, 

která je nejmodernější svého druhu ve světě. Vyrábí se v ní precizní ocelové trubky, které 

využívají významné světové automobilky, například BMW,Volkswagen, Jaguar, Toyota, 

Mercedes a Audi. První fáze výroby se rozjela od začátku roku 2021. Během ní se má vyrobit 

přes 18 000 tun trubek ročně. Na konci roku 2021 přešla do plného provozu a předpokladem 

je až dvojnásobná produkce. 

Logistická firma Hopi na nevyužitém pozemku pod vedením vysokého napětí začala budovat 

retenční nádrž k zadržování dešťové vody v krajině. Má navazovat na už vzniklou vsakovací 

nádrž objektu Nestlé.  

15. listopadu 2021 byla v obchodním centru na rozmezí Prostějova a Držovic v ulici Konečná 

otevřena další prodejna společnosti Lidl. Jedná se již o třetí supermarket společnosti Lidl 

v Prostějově. Fungují zde už provozovny v Anenské ulici a v ulici Újezd. 

 

Město Prostějov nastartovalo spolupráci s místními podnikateli. Snažilo se je podporovat 

v době covidu a zároveň také využít jejich tradice a možností k propagaci města jako 

zajímavé destinace pro turisty. 

Primátor města Prostějova František Jura i v tomto roce pokračoval v návštěvách podnikatelů. 

Koncem února zavítal do Palírny U Zeleného stromu sídlící v Dykově ulici v Prostějově. Zde 

se nabízí možnost dodávat dárky pro významné hosty města a město by sem také mohlo vodit 

návštěvy a domlouvat exkurze pro zájemce v rámci Brány památek dokořán či Dnů 

evropského dědictví. Palírna nabízí i možnost pořádání exkurzí. V roce 2018 si firma 

připomněla 500 let od svého založení. Vrátila se k původnímu názvu a spojila se s destilerií 

Kleiner sídlící v tomto areálu. 

11. listopadu 2021 proběhla prohlídka Velkorakovského minipivovaru sídlícího v areálu 

bývalé Vitany. Byl založen v roce 2018 a funguje jako rodinná firma. Majitelem je Petr Hajkr. 

V Prostějově jsou čtyři minipivovary a tento je nejmenší. Vyrábí čtyři druhy piva, například 

kávové pivo či pivo Medard s medovinou. 

 

Doprava 

Dopravní situaci ve městě v roce 2021 ovlivnily práce na severním obchvatu města, výstavba 

dálnice D46 a rekonstrukce Vrahovické ulice. Objízdné trasy a další informace byly 

zveřejněny předem v Prostějovských radničních listech, na webu města, v tisku a sdělovacích 

prostředcích.  

Dopravní komise města odmítla všechny tři varianty řešení křižovatky na náměstí Padlých 

hrdinů. Navrhovaný kruhový objezd by například vedl k likvidaci pomníku a parčíku. 

Křižovatka bude řešena menšími změnami, konkrétně úpravami odbočovacích jízdních pruhů. 

 

Městská hromadná doprava v Prostějově 

MDH v Prostějově do konce roku 2023 bude zajišťovat společnost FTL. Byl vyhlášen plán na 

výběrové řízení na provozovatele během let 2024–2033. Soutěž na provozovatele MDH musí 
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být rok před vyhlášením výběrového řízení oznámena v úředním věstníku EU. Doba deseti let 

je podmínkou ohlášení dotace čerpání na pořízení autobusů. 

Rada města (9. 3.) schválila navýšení nákladů na MDH o 1,18 mil. korun. Důvodem bylo 

uzavření Vrahovické ulice. Autobusy při objížďkách najely o téměř 29 tisíc kilometrů navíc. 

Od 1. dubna 2021 nechal magistrát zdražit jednotlivé, snížené a měsíční jízdné. Nové tarify 

platily od 1. dubna. Základní sazba z 9 na 12 Kč, měsíční je 300 Kč. Důvody: vyšší náklady 

na palivo, méně cestujících, doplácení ztrát.   

Městské zastupitelstvo konané 7. 12. 2021 schválilo dodatek k rámcové smlouvě o závazku 

veřejné služby a smlouvě o kompenzaci splnění závazků veřejné služby se společností FTL, 

která ve městě provozuje patnáct linek MDH. Kompenzace byla navýšena o 4 mil. 21 tisíc 

korun oproti roku 2020. Důvody: snížení tržeb jízdného, zvýšení mezd řidičů, zvýšení 

spotřební daně, nárůst inflace. 

Dopravci FTL, a. s. Prostějov a ARRIVA Morava ve spolupráci s městem Prostějov opět 

připravili tradiční víkendové linky cyklobusů v době od 17. dubna do 28. září 2021 Prostějov 

– Jedovnice, Prostějov – Buková – Protivanov a Prostějov – Protivanov – Boskovice. Za 

přepravu kola je 20 Kč. 

 

Měření rychlosti ve městě, radary 

Do města se v roce 2021 opět vrátilo měření rychlosti, které skončilo před jedenácti lety. 

Tehdy jej provozovala soukromá firma, což odporovalo legislativě. Nyní bude 

provozovatelem státní správa – Městská policie a data z nich bude zpracovávat přestupkové 

oddělení Městské policie.  

Zastupitelstvo města konané 20. 4. 2021 schválilo rozpočtové opatření ve výši 3 mil. 400 tisíc 

korun na pořízení vybavení pro měření rychlosti. Cílem je zklidnění dopravy a zvýšení 

bezpečnosti ve městě.   Projekt osobně podpořil na jednání zastupitelstva ředitel územního 

odboru Policie ČR v Prostějově plukovník Tomáš Adam. Diskuse na toto téma byla vedena 

po dva roky se zástupci vedení města, Dopravního inspektorátu Policie a Městské policie. 

Bylo poukázáno na to, že se ve městě nedodržuje povolená padesátikilometrová rychlost a 

některé úseky silnic jsou nebezpečné. Dospělo se k závěru, že jediným řešením bude měření 

rychlosti tak, aby její překročení bylo sankciováno. 

Tři stacionární rady byly instalovány v  měsíci září v ulicích Brněnská, Olomoucká a Dolní. 

Zpočátku měřily rychlost zkušebně. Ostrý provoz byl zahájen od 4. října 2021. Do provozu 

byl uveden radar v Brněnské ulici, potom se měření přesunulo do Dolní ulice a nakonec do 

Olomoucké ulice. Do konce roku 2021 projelo kolem radarů na třech místech v Prostějově 

celkem 520 719 vozidel. Z toho 2 352 řidičů jelo vyšší rychlostí, než povolují silniční 

pravidla. Jejich přestupky řešil správní orgán. Při průměrné pokutě 1 000 korun bylo na 

pokutách vybráno přes dva miliony korun. V roce 2022 přibude měření rychlosti v ulicích 

Vápenice a Vrahovická. 
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4. STAVEBNÍ A INVESTIČNÍ ROZVOJ MĚSTA 

Oblast a dopravy a komunikací 

Výstavba dálnice D46 

Rekonstrukční práce na estakádě dálnice D46 pokračovaly podle harmonogramu bez 

problémů od 13. března 2021 a zároveň byly rozepsány plány uzavírek a informace o zavírání 

daných pruhů. Ve dnech 10. a 11. dubna 2021 byl demolován most u bývalé Vitany a byla 

uzavřena Kralická ulice. Byla zde postavena nová konstrukce, ze které povedou nové dálniční 

sjezdy do průmyslové zóny a do centra mostu.  V listopadu byl otevřen sjezd a nájezd na 

MUK Prostějov střed – směr Brno, který je součástí I. etapy rekonstrukce dálnice D46. 

 

 

 

Severní obchvat Prostějova 

Severní obchvat se začal stavět v srpnu 2019 a jedná se o jednu z největších investičních akcí 

v hodnotě 400 milionů korun financovanou Olomouckým krajem. Město Prostějov na ni 

přispělo částkou 50 milionů korun. Zhotoviteli celé stavby byly firmy: STRABAG, a. s. a 

EUROVIA CS. Výstavba pokračovala dle plánu od začátku roku. Byla uzavřena komunikace 

na Kostelec na Hané z důvodů budování přemostění. Na začátku roku 2021 byl postaven 

první most, který se stal součástí cyklostezky Prostějov-Smržice. V jarních měsících byl 

postaven druhý most nad silnicí vedoucí do Kostelce na Hané.  

Součástí cyklostezky vedoucí od Sportcentra DDM do Smržic se stala nová cyklistická lávka 

dlouhá 42 metrů. Z bezpečnostních důvodů bylo na ní instalováno LED osvětlení a ocelové 

mostní zábradlí. Celkové náklady na její výstavbu činily 94,5 milionů korun. Byla otevřena 1. 

července. Během prvního měsíce provozu však neznámý vandal dvakrát poničil osvětlení a 

vytrhal elektrické kamery. Vznikla zde městu škoda ve výši 100 tisíc korun. Z těchto důvodů 

zde byly potom umístěny bezpečnostní kamery. 

1. září 2021byla otevřena část severního obchvatu – tedy Kostelecká ulice včetně rondelu 

směrem na Kostelec. Zároveň byl otevřen úsek severního obchvatu od rondelu v Olomoucké 

ulici po odbočku na Smržice. Pokračovala výstavba hlavního mostu přes železniční trať a 

Kosteleckou ulici.  

Do plného provozu byl severní obchvat otevřen 24. listopadu 2021. Termín realizace se 

podařilo zkrátit o pět měsíců. Stavba nebyla od začátku jednoduchá – od plánování, výkupu 

pozemků (jednalo se o 110 vlastníků a 270 parcel) až po samotnou realizaci.  

 V rámci stavby vznikly přes tři kilometry nových asfaltových vozovek, tříramenná okružní 

křižovatka a dva mostní objekty – čtyřpólový most přes železniční trať a silnici II/366 a 

cyklistická lávka přes silnici II/366. Povrchy všech nových vozovek jsou asfaltové. Dále bylo 

provedeno odvodnění, přeložka vysokého napětí, přeložky nízkého napětí a optických kabelů, 

přeložky vodovodních řadů a veřejné osvětlení. Vybudována byla také dešťová kanalizace. 

Pro město Prostějov je to stěžejní stavba, která výrazně ulehčí zdejší dopravě a tranzitní 

dopravu přesune mimo město.  Ve spolupráci s Krajským úřadem Olomouckého kraje bude 
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pokračovat příprava na vybudování severozápadního kvadrantu vedoucího od Kostelecké 

ulice až k obci Mostkovice.  

 

Rekonstrukce Vrahovické ulice 

Hlavním investorem je Olomoucký kraj za finanční spoluúčasti města Prostějova. Byla 

zahájena v polovině března 1. etapou, která měla skončit 31. července. Na ni od 1. srpna měla 

navazovat 2. etapa rekonstrukce s celkovou uzavírkou od Tovární ulice až po náměstí Padlých 

hrdinů. 

Na webu města a v tisku byly zveřejněny podrobné informace ohledně průběhu stavby a 

objízdných tras včetně linky autobusu č. 5 MDH  Čechůvky – nemocnice. Tato jezdila v době 

od 22. března do 31. července 2021 jako linka 51 směr Vrahovice, Hanačka – nemocnice. 

Vedla objízdnou trasou přes Průmyslovou ulici, Kralickou, Kralický Háj, dále úsekem silnice 

Prostějov- Dub nad Moravou - Přerov do Čechůvek a na zastávku Hanačka.  

1. etapa rekonstrukce zahrnovala kompletní rekonstrukci silničního tělesa – nové obrubníky, 

podobrubníkové vpustě, nový povrch vozovky včetně předlažby ze žulových kostek. Byla 

položena nová dešťová kanalizace s vyústěním do vodoteče včetně nových vpustí v úseku 

mezi mosty přes Romži a Hloučelu. Vznikly dvě nové zastávky MDH, ostatní prošly 

kompletní rekonstrukcí. Byly nasvětleny přechody a opravena plocha u Domu služeb. Zásadní 

rekonstrukcí prošly oba mosty – přes Romži a v 2. etapě přes Hloučelu.  

Průběh rekonstrukce a kvalita prací však nebyla dobrá. Setkala se s oprávněnou kritikou 

místních občanů a odborníků. Upozorňovali na spoustu nedodělků, například rozkopané 

chodníky, nedodělané zastávky, přejezdy k domům. Situací se zabývalo také vedení města. 

Náměstek primátora pro investiční činnost Jiří Rozehnal pravidelně kontroloval stav prací, 

jednal také se zástupci investora Olomouckým krajem a upozornil na skutečnost, že město 

v tomto stavu stavbu nepřevezme. Postupně zde bylo evidováno kolem šedesáti nedodělků. V 

měsíci srpnu byl uzavřen pouze úsek od mostu přes Hloučelu po křižovatku s Janáčkovou 

ulicí.  Zároveň probíhaly práce na odstraňování nedodělků 1. etapy. Tato se prakticky protáhla 

o dalších pět měsíců. Protáhly se totiž práce na mostě přes říčku Hloučelu z důvodů pozdní 

dodávky betonových panelů (do poloviny měsíce srpna). Dále byly na mostě objeveny 

neevidované inženýrské sítě společností Cefin a E.ON. Tyto musely být projednány 

s investorem a přeloženy. Začátkem listopadu při opravách vozovky u sladoven byly nalezeny 

ve dvou starých šachtách ropné deriváty (nebyly zaneseny v žádné dokumentaci), které 

musely být ekologicky sanovány. Práce na mostě přes Hloučelu probíhaly až do poloviny 

prosince. 16. prosince byl obnoven provoz na Vrahovické ulici. 2. etapa rekonstrukce 

Vrahovické ulice byla odložena na jaro 2022. Město Prostějov převzalo pouze úsek od ZŠ 

v Majakovského ulici po křižovatku s Tovární ulicí. Zbývající dohotovené úseky nebyly 

převzaty a společnost PORR odstraňovala nedostatky a vady z 1. etapy rekonstrukce. 

 

Oprava mostu přes dálnici D46 v Žešově 

Na tuto investici ve výši 10,8 mil. korun byla získaná dotace Státního fondu dopravní 

infrastruktury ve výši 10 milionů korun. Akce proběhla v koordinaci s opravami prostějovské 

estakády. Stavbu realizovaly IDS – inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s. 
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Dále byla zahájena připravovaná rekonstrukce Žešovské ulice zahrnující rekonstrukci 

komunikace, chodníků, vjezdů a vznik nových parkovacích stání.  Celkové náklady činí 6 mil. 

Kč. V roce 2021 bylo prostavěno 2,88 milionů korun. Akce je částečně financována 

z prostředků města vyčleněných osadnímu výboru místní části Žešov. 

 

Cyklostezky 

Proběhla 3. a 4. etapa výstavby cyklostezky v ulici Pod Kosířem. Jedná se o smíšenou stezku 

s odděleným provozem chodců a cyklistů.  Byly provedeny také úpravy obrubníků, posuny 

vpustí, přeložení sloupů veřejného osvětlení a nová kabeláž. Akce byla dokončena v měsíci 

listopadu. Zhotovitelem byla firma FCC Prostějov. Celkové náklady činily 2,4 milionů korun.  

1. října 2021 byla otevřena cyklostezka Plumlov-Mostkovice. Stavba cyklostezky o délce1,8 

km byla spolufinancována Evropskou unií za finanční podpory města Prostějova, které 

přispělo finanční částkou ve výši jednoho milionu korun. Slavnostního otevření se zúčastnilo 

vedení města v čele s primátorem Františkem Jurou. 

Připraveny jsou projektové dokumentace pro cyklostezku v ulici Říční, poslední úsek 

cyklostezky v Okružní ulici a v Průmyslové ulici. Magistrát se podílí na přípravě cyklostezky 

Romže v úseku mezi Ptenským Dvorkem a Stražiskem, jejíž část se nachází na pozemcích 

města a trasa je také využívaná občany Prostějova k rekreaci 

 

Regenerace sídlišť 

Modernizace sídliště Bohumíra Šmerala 

V roce 2021 probíhala druhá část první etapy a následně druhá etapa této akce. Byla 

realizována nová komunikace, rekonstrukce příjezdových komunikací k bytovým domům, 

chodníky, nová parkovací stání, kontejnerová stání, dešťová kanalizace, veřejné osvětlení, 

hřiště, sadové úpravy a mobiliář. Celkové náklady jsou 42 mil. korun. Zhotovitelem je firma 

SKANSKA, a. s. Rada města schválila rozpočtové opatření ve výši 17,5mil. korun na 

uvedenou akci. Zároveň byla dána žádost o poskytnutí dotace ze Státního fondu podpory 

investic, tato však nebyla pro rok 2021 schválena. 

 

Přípravné práce na regeneraci dalších sídlišť 

Sídliště Svornosti v Prostějově-Vrahovicích 

Toto sídliště postavené v sedmdesátých letech minulého století se po deseti letech odkladů 

dočká revitalizace. Proběhlo veřejné setkání zástupců města a představitelů všech bytových 

jednotek a podařilo se (kromě domu 7/15) dohodnout na dvou etapách revitalizace sídliště. 

V první etapě by proběhla rekonstrukce celého sídliště, tedy šesti bytových domů ve směru od 

Říční a Tovární ulice. Ta by měla být zahájena v roce 2022. Ve druhé etapě by byla 

zrevitalizovaná část kolem domu, který se stavebními investicemi města zatím nesouhlasí. 

Jednalo by se také o revitalizaci lokality okolo garáží.  

Připravují se také regenerace sídliště Brněnská- Dobrovského, dále Moravská a Mozartova. 

U připravované regenerace sídliště Moravská schválilo zastupitelstvo města 7. června 2021 

koupi pozemků od společnosti Gala za 1,5 milionů korun. Jedná se o území u komunikace 

Moravská ve vnitrobloku sídliště. Tyto pozemky jsou součástí plochy, která se nachází na 

severní straně ulice, podél přírodního profilu nezatrubnělé části mlýnského náhonu. Uvedené 
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místo nabízí jedinečné skloubení přírodní vodoteče s veřejnou zelení do formy relaxační zóny. 

Břeh mlýnského náhonu by mohl být terasovitě upraven pro přístup k vodě.  Vznikla by zde 

relaxační zóna se sedacím mobiliářem a cvičebními prvky. Zároveň se počítá s rekonstrukcí 

lávky přes náhon. Uvedené místo by mělo sloužit nejen obyvatelům sídliště, ale také jako 

odpočinková zastávka pro cyklisty a bruslaře. 

 

Sportovní areály a hřiště 

Šatny a zázemí pro hokejisty a krasobruslaře 

Jedná se o o jednopodlažní víceúčelovou sportovní halu zimního stadionu. Tato stavební 

investice města v hodnotě 90 milionů korun podpořena dotací od MŠMT ve výši 40 mil. 

korun a dvoumilionovou dotací Olomouckého kraje byla dokončena v průběhu prvního 

pololetí roku 2021. Zprovozněna byla 1. září 2021. Plně slouží mládežnickým týmům SK 

Prostějov 1913 a krasobruslařům.  

Součástí objektu je třináct šaten se sociálním zázemím, dále posilovny a střílny. Do budoucna 

se počítá s využitím pro veřejnost, například s hernou stolního tenisu nebo  wellness centrem.  

Zhotovitelem byla firma E. PROXIMA, s.r.o. Novým provozovatelem objektu včetně 

Zimního stadionu je Sportcentrum DDM místo Domovní správy. Důvodem je to, že jednou 

z podmínek ministerské dotace bylo, že objekt nesmí provozovat společnost zřízená za 

účelem zisku. 

 

Nová tělocvična Sportcentra DDM  – Vápenice 

Jedná se o přístavbu tělocvičny v rámci rekonstrukce objektu Sportcentra DDM na Vápenici. 

Byla dokončena začátkem roku 2021. Prioritou využití je florbal. Dále je vhodná pro tenis a 

volejbal.  Bude také sloužit školám, zájmovým kroužkům a veřejnosti. Stavbu realizovaly: 

STAVEBNÍ SPOLEČNOST NAVRÁTIL, s.r.o., POZEMSTAV PROSTĚJOV, a. s. Hodnota 

díla je 33,8 mil. korun, dotace z Olomouckého kraje činila 7 mil. korun. 

 

Nové hřiště na sídlišti Svornosti 

 Bylo vybudováno v první polovině roku 2021 a nahradilo původní asfaltový plácek ze 

sedmdesátých let minulého století. Vzniklo na základě podnětu Osadního výboru Vrahovice. 

Tvoří jej zpevněná plocha v podobě polyuretanového povrchu a doplňující plochy ze 

zámkové dlažby. Je oploceno plotem s dřevěným a drátěným výpletem. Dále zde jsou dvě 

branky, basketbalové koše a chráničky pro osazení sloupků pro sítě. Slavnostně bylo otevřeno 

7. června 2021 za účasti primátora města Prostějova Františka Jury a jeho náměstků Jiřího 

Rozehnala a Aleny Raškové. Zhotovitelem byla firma SPORT Construction, a. s., cena díla 

byla 2,9 milionů korun. 

12. června 2021 bylo slavnostně otevřeno za účasti prvního náměstka primátora Jiřího 

Pospíšila a náměstkyň primátora Aleny Raškové a Milady Sokolové dětské hřiště vybudované 

v loňském roce v Čechovicích  
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Zimní stadion – nové sedačky 

Byly pořízeny nové sedačky v hledišti. Dodavatelem veřejné zakázky byla firma Pozemstav 

Prostějov, a. s.  Z rozpočtu města byla vyčleněna částka 4 mil. korun. Zastupitelstvo schválilo 

dofinancování ve výši 250 tisíc korun.  

 

Připravované akce a projekty 

Rekonstrukce fotbalového stadionu za místním nádražím – rozpočet na stavbu je 105,3 mil. 

Kč, celkové náklady by činily asi 140 mil. korun. Zastupitelstvo města (15. 6. 2021) schválilo 

podání žádosti o dotaci Národní sportovní agentuře. Dotace by mohla činit až 10 % 

uznatelných výdajů. Rekonstrukce by měla probíhat ve dvou etapách (rekonstrukce tribuny se 

zvýšením kapacity na 1900 osob, nová parkovací místa, osvětlení hřiště, rekonstrukce 

trávníku). Předpokládaná výstavba: podzim 2022 – podzim 2024. 

Byla na základě výzvy vybrána společnost 2 arch. Prostějov, která zpracuje projektovou 

dokumentaci (v ceně 353 tisíc Kč) nového nástupního prostoru do objektu Sportcenta.  Cílem 

bude plochu otevřít a umožnit čitelný nástupní prostor, který bude také shromaždištěm a 

vytvořit veřejný parter se zelení a mobiliářem. 

Další plánovanou akcí je nadstavba budovy dětského dopravního hřiště. Činila by 6 mil. 

korun s možností získání dotace z programu Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských 

hřišť. Bylo vypsáno výběrové řízení na projektovou dokumentaci. V rámci nástavby by byla 

řešena otázka vsakování vody a použití fotovoltaiky.  

Běžecký tunel na ZŠ Jana Železného v hodnotě 27 mil. korun (příprava projektové 

dokumentace). Má mít pět drah, doskočiště a sociální zázemí. Zázemí zde budou mít oddíly 

lukostřelby, stolního tenisu a aerobiku. Počítá se s využitím pro veřejnost ve večerních 

hodinách.  Stavba se bude realizovat v roce 2022 výhradně při získání dotace. 

 

Rekonstrukce a opravy budov škol 

Především se jednalo o opravy a rekonstrukce sociálních zařízení, oplocení objektů, opravy 

chodníků, výměna oken a dveří, osvětlení, zahrady apod. Celková částka činila 6 mil. 230 

tisíc korun. 

Nejnákladnější akce byly: 

MŠ Partyzánská                    530 000 Kč  oplocení areálu, vstupní dveře 

ZŠ a MŠ Jana Železného      480 000           sociální zařízení – opravy 

ZŠ E. Valenty                        480 000           oprava oplocení 

MŠ Šárka                               445 000           sociální zařízení, podlahové krytiny 

MŠ Moravská                        400 000           opravy zpevněných ploch 

ZŠ Palackého                         400 000          obložení v tělocvičně 

 

Ze stavebních investic řízených odborem rozvoje a investic probíhala rozsáhlá oprava 

sociálního zařízení v MŠ na Husově náměstí.  Projekt počítá s využitím dešťové vody ke 

splachování toalet a k zálivce trávníku mezi školními pavilony a částečně formou vsakování. 

V podzemní části bude vybudována akumulační nádrž a opraveny vnitřní rozvody kanalizace 

a vodoinstalace v v pavilonu A2 mateřské školy. Celkové náklady projektu jsou 4,1 mil. Kč. 
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Tato část by byla realizována v roce 2022 s možností využití dotace z operačního programu 

Životní prostředí. 

Dále je to rekonstrukce dvou tělocvičen včetně technických a technologických prvků na ZŠ 

v ulici E. Valenty. V září 2021 byla dokončena oprava velké tělocvičny. S dokončením oprav 

malé tělocvičny se počítá začátkem roku 2022. Celkové náklady: 12, 8 mil. Kč, příspěvek 

Olomouckého kraje: 0,8 mil. Kč. Realizovala firma POZEMSTAV Prostějov. Další investiční 

akce: opravy střechy družiny ZŠ Majakovského, rekonstrukce objektu MŠ Raisova ulice a 

další etapa oprav sociálního zařízení na MŠ v Partyzánské ulici. 

 

Stavby a objekty související s životním prostředím a ekologií 

 

Budova Ekocentra IRIS na Husově náměstí 

 Jedná se o novostavbu dvoupodlažního nepodsklepeného objektu postaveného na místě 

původního objektu, který byl z důvodů nevyhovujícího technického stavu zbourán.  

Součástí novostavby je nový vjezd z veřejné komunikace, zelené střechy ve dvorní části, 

fotovoltaické panely a čistička šedých vod pro zpětné využití v objektu. Vnitřní prostory 

zahrnují recepci, kanceláře, učebny, knihovnu, sociální zázemí a zahradní nádvoří pro 

venkovní aktivity.    

Výstavba probíhala v prvním pololetí roku a v červenci byla dokončena. Celkové náklady 

činily 10,5 mil. korun. Dotace z Olomouckého kraje činila 8 mil. korun. Dodavatelem stavby 

byl Pozemstav Prostějov, a.s.  

23. září 2021 si nové sídlo ochránců přírody prohlédli primátor města František Jura se svými 

náměstky Jiřím Rozehnalem, Miladou Sokolovou, Alenou Raškovou a Janem Krchňavým. 

Slavnostní otevření proběhlo 12. října 2021 v rámci Dne otevřených dveří. Pásku slavnostně 

přestřihli primátor města Prostějova František Jura a vedoucí oddělení OP Odboru životního 

prostředí Olomouckého kraje Renata Honzáková. Přítomni byli náměstci primátora Jiří 

Pospíšil, Jiří Rozehnal a Milada Sokolová. 

 

Stezka zdraví v biokoridoru Hloučela 

Studie zpracovaná loni byla upravena na základě doporučení správce vodního toku Povodí 

Moravy s. p.  Území zahrnuje oblast od lesoparku ve Vrahovicích k odbočce u občerstvení u 

Maříků směrem na Mostkovice. Cílem projektu je aktivní trávení volného času pro různé 

věkové kategorie. Zvláště rodiny s dětmi se budou moci při svých vycházkách zapojit do 

různých aktivit. V prosinci 2021 byla dokončena instalace prvků, které doplňují stávající 

naučnou stezku. Jedná se o stavební objekty z přírodního materiálu – kmeny, smrkové 

hranoly, dřevěné rámy a špalky.  Jde o úvodní etapu investiční akce. Každé z osmi zastavení 

stezky obsahuje několik samostatných prvků, například cestu vody, pozorovatelnu, bludiště, 

tabulku poznání, dendrofon, frotážový pult, duté kmeny s odkrývačkou, kukátko s maketami 

ptáků, otočné pexeso a další edukační prvky. Finanční náklady: 0,6 mil Kč, realizace: Adam 

Kout z Března. 
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Návštěvnické zázemí v Kolářových sadech 

Bylo budováno v druhé polovině roku 2021. Dokončeno bylo 22. prosince 2021.  Jeho 

součástí je mobilní buňka s dřevěným opláštěním obsahující hygienické zázemí, zpevněné 

plochy, dále nabíječka pro elektrokola, servisní stojan a informační tabule.  Součástí jsou i 

úpravy (popínavé rostliny a posezení pro návštěvníky sadů). Celková hodnota díla je 1 mil. 

300 tisíc korun, dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z Programu na podporu cestovního 

ruchu a zahraničních vztahů činila 450 tisíc korun. 

 

Sportcentrum DDM – hospodaření s dešťovou vodou 

Jednalo se o zajištění efektivního hospodaření se srážkovými vodami podchycením vod, jejich 

odváděním do prostoru akumulace a vsaků na okraji parčíku. Stavba byla realizována 

z finančního příspěvku z Operačního programu životní prostředí ve výši 2,8 mil. Kč. Celkové 

náklady činily3,3 mil. Kč. Zhotovitelem byla firma LB 2000, s.r.o. Olomouc. 

 

Zelený prstenec 

Zelený prstenec má vytvářet jakousi hradbu proti nečistotám v ovzduší (hlavně proti 

polétavému prachu) v jižní části Prostějova. Rada města schválila (17. 8. 2021) výkup dalších 

pozemků o ploše 800 m2.  

Byla zpracována územní studie. V rámci ní je rozloha řešeného území 12 hektarů. Výkupy 

pozemků by měly probíhat ve třech etapách. Magistrátem byli osloveni všichni vlastníci 

pozemků.  

Rada města a zastupitelstvo schválily první etapu výstavby. Projektová dokumentace pro 

provedení první etapy stavby byla zadána společnosti Ateliér Štefan z Podivína. Celkové 

území je přibližně ohraničeno ze západu ulicí Čechovická, z východu ulicí Brněnská, v šířce 

pásu ohraničeného ulicí Jaroslava Kaštila až po ulici Určickou. Výsadba zeleně, terénní 

modelace a pěší komunikace by zahrnovaly 60 pozemků v katastrálním území Prostějov, 

Krasice a Čechovice, které mají různé vlastníky. 

Revitalizace pivovarnického rybníčku – příprava akce 

Město Prostějov odkoupilo rybníček a okolní pozemky od soukromého vlastníka před šesti 

lety. V průběhu roku byla vypracována projektová dokumentace a proběhlo výběrové řízení 

na zadavatele, stala se jím firma Rovina, a.s. Hulín.  

Stavba začala v polovině prosince a termín dokončení je 15. srpna 2022. Celková hodnota díla 

je 12,4 mil. korun. V rámci revitalizace bude opraven výtok nádrže včetně výpustného 

zařízení. Bude odtěžen sediment z celé plochy nádrže a obnoveno opevnění břehů rovnaninou 

z lomového kamene, v prostoru zátopy bude mělká zóna (brouzdaliště) se zpevněným dnem a 

s nášlapnými kameny. Přístup k zóně bude po betonových schodech. Zóna bude zarostlá 

rostlinným společenstvím, které poslouží jako náhradní stanoviště pro živočichy. Upraveno 

bude také okolí (nové lavičky a odpadkové koše).  

 

Péče o historické dědictví města 

Na mimořádném jednání městského zastupitelstva 7. dubna 2021 byla schválena dotace na 

obnovu památek městské památkové zóny v Prostějově. Všichni vlastníci památek a 

nemovitostí vyznačujících se kulturní a historickou hodnotou na území města Prostějova, kteří 
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hodlají svůj majetek rekonstruovat nebo restaurovat v souladu s pokyny státní památkové 

péče měli pro rok 2021 možnost získat finanční příspěvek města. Žádosti mohli vlastníci 

předkládat do 31. ledna 2021. 

 Komise pro regeneraci městské památkové zóny posoudila návrhy dle priorit. Odbor 

plánování a památkové péče magistrátu předložil návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města 

v rámci dotačního programu Péče o historické dědictví města Prostějova pro rok 2021. Návrh 

rovněž počítal s využitím dotace od Ministerstva kultury ze státního fondu Regenerace 

městských památkových rezervací a zón, který přislíbil dotaci ve výši 1 205 000 korun na 

pokračující restaurátorské práce v interiéru kláštera Milosrdných bratří. Město přispělo na 

opravy celkem čtrnácti investic v památkově chráněných objektech v celkové částce 2 

miliony korun. 

 

Přehled dotací na opravu památek v roce 2021 

kostel sv. Bartoloměje Vrahovice  výměna střešní krytiny  197 000 Kč 

kostel sv. Jana Nepomuckého  restaurátorský průzkum  172 000 

kostel sv. Petra a Pavla   návrh na restaurování oltáře  155 000 

kostel sv. Jana Nepomuckého  průzkum oltářů a obrazů  104 000 

kostel Povýšení sv. Kříže   dezinsekce      33 000 

kostel sv. Jana Nepomuckého  dezinsekce      26 000 

kostel Povýšení sv. Kříže   restaurátorský průzkum  222 000 

klášter Milosrdných bratří   oprava kaple sv. Kříže  108 000 

kostel sv. Cyrila a Metoděje   opravy sochy sv. Floriána  194 000 

bašta v Knihařské ulici   stavebně-historický průzkum  197 000 

nový židovský hřbitov, Brněnská ul.             oprava ohradní zdi   110 000 

Kováříkova vila, Vojáčkovo nám.  oprava fasády    196 000 

městský dům, nám. T. G. Masaryka  fasáda a oprava oken   160 000 

městský dům, Havlíčkova ul.              obnova průčelí domu   124 000 

 

 

Další investiční akce  

Národní dům – rekonstrukce zdroje tepla a kuchyně v hodnotě 11,44 mil. korun.  Jednalo se o 

kompletní rekonstrukci rozvodů elektro, vody a odpadů, vzduchotechniky, rekonstrukce a 

výměna výtahu převážející suroviny. Byly pořízeny nové keramické obklady, nové podlahy a 

kompletní gastrovybavení včetně výměny kotle za nový kondenzační dvojkotel. Realizace: 

Stavební společnost Navrátil, s. r. o., gastrovybavení dodala firma Sevko Plus, s. r. o. 

Kino Metro – rekonstrukce sociálního zařízení, jednalo se o výměnu a opravy rozvodů vody, 

dále výměna obkladů a dlažeb, sanity a ostatních zařízení, celkové náklady činily1,3 mil. Kč, 

stavbu realizovala firmaVaetherm spol. s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm. 

Městský hřbitov v Prostějově 

Byla vypracována projektová dokumentace na rekonstrukci brány, stavební úpravy budovy 

správce, rekonstrukci zvonice a úpravu prostoru před hlavním vstupem. Proběhne výběrové 

řízení na zhotovitele. Rekonstrukce si vyžádají částku 10, 5 mil korun.  Měly by být zahájeny 

na jaře roku 2022. V roce 2021 probíhala 4. etapa výstavby urnových hrobů a to ve východní 
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a severovýchodní části hřbitova. Celkem bylo vybudováno 153 nových schránek za 5,1 mil. 

korun. 

Cyklověž  BIKETOWER neboli samoobslužný skladovací systém pro kola je průmyslový 

robot plnící funkci moderní kolárny. Tato bezpečná a spolehlivá úschovna funguje celoročně 

24 hodin denně a je monitorována kamerovým systémem. Město má na její realizaci 

vypracovaný projekt. Akce je stavebně povolena a připravena k realizaci už od začátku roku 

2021.  Byla by umístěna v Janáčkově ulici, v prostoru mezi hlavním a autobusovým nádražím. 

Náklady na pořízení jsou však finančně vysoké (19,16 mil. Kč). Stavba by se uskutečnila 

v případě vypsání a získání vhodného dotačního titulu. 

Dopravní terminál Újezd 

V měsíci dubnu byla vypracována studie (RSE Projekt s.r.o.) dopravního terminálu a 

kapacitního parkovacího domu. Terminál bude sdružovat městskou, příměstskou a regionální 

autobusovou dopravu směr Brno a Zlín, včetně linek ze zastávky v ulici Lidická, které by 

měly být terminálem nahrazeny. Součástí je také návrh dvouúrovňového parkovacího objektu 

o 173 parkovacích stáních. Studie řeší úpravy okolních komunikací s návrhem rekreačních a 

pobytových ploch s možností vybudování dalších 107 parkovacích míst na úrovni terénu. 

Jedná se o významnou investiční akci města, která je součástí připravované strategie ITI 

Olomoucké aglomerace pro nadcházející období. Dodavatelem projektové dokumentace je 

Alfa Projekt Olomouc, a.s. Hodnota zakázky je 3,5 mil. korun. Na podzim roku 2021 bylo 

vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. 

 

 

 

Společenský dům – rekonstrukce 

Jednání zastupitelstva (23. 2. 2021) odsouhlasilo na rekonstrukci budovy možnost úvěru ve 

výši 180 milionů korun. Plánovalo se, že rekonstrukce bude stát asi 153 mil. korun. 

Plánovaný parkovací dům připravovaný na místě bývalé sodovkárny by byl pro město 

finanční zátěží, proto se zvažovalo jeho postavení soukromým investorem s tím, že by dům 

sloužil městu. Finanční výbor města a rada na základě finančních nabídek doporučily 

schválení kontokorentu. Ten schválilo zastupitelstvo města 23. 11.2021.  

Původní výběrové řízení na projekt rekonstrukce budovy společenského bylo zrušeno 

z důvodů neúměrného růstu cen stavebních materiálů. Finanční prostředky na vytvoření 

projektové dokumentace společenského domu byly proto zahrnuty do rozpočtu města na rok 

2022. 12. října 2021 proběhlo první jednání ve věci soudního sporu se společností Manthelan 

ohledně náhrady škody za údajně zmařenou investici (společnost Manthelan požaduje po 

městu částku 360 milionů korun). Oběma stranám bylo navrhnuto, aby celý spor posoudil 

mediátor a navrhl řešení. S tímto obě strany souhlasily. 

 

Budova místního nádraží 

V průběhu rokem proběhlo několik jednání vedení města Prostějova se zástupci Generálního 

ředitelství Správy železnic ohledně budovy místního nádraží v Prostějově. Správa železnic na 

začátku roku vyhlásila budovu jako zbytnou, tudíž nepotřebnou pro plánovanou rekonstrukci. 

O její odkoupení požádal podnikatel Richard Benýšek, který zde chce zřídit tržnici a pivovar. 
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V případě, že Správa železnic vyhlásí záměr prodeje, musí budovu ze zákona nabídnout 

nejprve veřejné správě – tedy městu Prostějov. Město Prostějov rovněž podalo žádost o odkup 

budovy a mělo zájem o převod nemovitosti na město Prostějov. Majitel plánoval výpravní 

budovu vyklidit včetně technologií a zařízení a jak bude volná, hodlá ji nabídnout k odkupu 

státním institucím, poté magistrátu a dalším zájemcům. 

 Jednání zástupců vedení města v čele s náměstkem primátora Jiřím Rozehnalem začátkem 

října 2021 na Generálním ředitelství Správy železnic v Praze přineslo následující závěry. 

Správa železnic zrekonstruuje budovu sama ve své režii a následně ji nabídne městu 

k odprodeji. Do konce roku 2021 také nechá zpracovat projektovou dokumentaci na 

rekonstrukci. Zástupci vznesli požadavek na odkoupení konkrétních pozemků v bezprostřední 

blízkosti budovy potřebných k plánované rekonstrukci. Zde jim město vyjde vstříc.  

Zástupci Správy železnic také informovali o plánovaných investičních akcích v Prostějově. 

Dojde ke zkapacitnění železniční tratě z Olomouce přes Prostějov do Nezamyslic. Připravuje 

se rekonstrukce hlavního nádraží v Prostějově (komplexní rekonstrukce železničního svršku, 

všech kolejí, výstavba dvou nových nástupišť – jednoho vnějšího a druhého ostrovního 

s mimoúrovňovým přístupem podchodem, generální rekonstrukce železničního přejezdu ve 

Vrahovické ulici, kde bude podjezd a v Říční ulici – přejezd a přechod a závorový systém). 

Rekonstrukce železničních přejezdů by měla být zahájena v roce 2024. 

 

Připravované stavební investice na rok 2022 

Na rok 2022 je plánováno 82 akcí v celkových nákladech 248 milionů korun. Patří mezi ně 

regenerace sídliště Brněnská-Dobrovského, terminál Újezd, pokračování rekonstrukce 

Vrahovické ulice a následně ulice Wolkerovy, první etapa regenerace sídliště Svornosti, 

rekonstrukce brány na městském hřbitově, zateplení bytového domu ve Finské ulici a 

investiční akce na základních a mateřských školách, příprava projektové dokumentace na 

běžecký tunel na ZŠ Jana Železného. 

 

 

Největší stavební investice roku 2022: 

- regenerace sídliště Brněnská-Dobrovského – 37 mil. Kč 

- běžecký tunel (projektová dokumentace)  – celkem 27 mil. Kč 

- revitalizace pivovarského rybníčku – 15 mil. Kč 

- zateplení domu, Finská 9 – 15 mil. Kč 

- výměna copilitů na Zimním stadióně – 13 mil. korun 

- regenerace sídliště Svornosti, 1. etapa – 12 mil. korun 

- zateplení bytového domu Norská 3 – 10 mil. korun 

- projekt na stavební úpravy základních škol – 10 mil. korun 

- rekonstrukce Vrahovické a Wolkerovy ulice – 9 mil. 

- projekt rekonstrukce budovy Společenského domu – 8 mil. korun 

 

Se třemi vybranými plánovanými investičními akcemi (revitalizace pivovarského rybníčku, 

terminál na Újezdě, dostavba jižního centra města) se mohli občané seznámit v podobě 
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vizualizace s texty na výstavních panelech. Byly umístěny od poloviny října do poloviny 

listopadu na náměstí T. G. Masaryka a následně v dvorním traktu radnice. 

 

Společně rozvíjíme Prostějov – participativní rozpočet 

Zářijové jednání zastupitelstva schválilo pravidla tzv. participativního rozpočtu, na kterém se 

mohou podílet sami občané svými návrhy na realizaci menších projektů na pozemcích města. 

Na rok 2021 byla vyčleněna částka 3 miliony korun. 1. ročník přihlašování projektů probíhal 

od 1. října do 30 listopadu 2021. Celkem bylo 36 návrhů od 25 navrhovatelů.  Nejčastěji 

navrhovanými projekty byla hřiště, sportoviště a místa pro volnočasové aktivity. Celková 

hodnota všech přihlášených projektů činila 17 605 202 Kč. Byla posouzena proveditelnost 

projektů a 14 projektů postoupilo do hlasování. Hlasování bude probíhat v době od 1. do 28. 

února 2022. Každý občan měl tři hlasy. Mohl přidělit dva kladné hlasy a jeden záporný hlas. 

Bližší informace byly zveřejněny na webu rozvijime.prostějov.cz. Realizace vítězných 

projektů proběhne v roce 2022. 

 

Projekt PinCity 

Prostějov se stal od začátku května součástí projektu PinCity. Občané mohou na webových 

stránkách města sledovat připravované a realizované projekty. Součástí je také mapa, na které 

jsou jednotlivé projekty barevně rozděleny do oblastí, například velkých investic (opravy 

chodníků, revitalizace parku) nebo detailů, které zlepší život v dané části města. K projektům 

jsou uvedeny stručné informace: popis, rozpočet, způsob financování, termíny a fáze projektu, 

fotogalerie, popř. přílohy. Vložené projekty jsou na webu města pincity.cz. Při jednoduché 

registraci mohou občané projekt komentovat, účastnit se diskuse se spoluobčany nebo 

magistrátem a sdílet je na sociálních sítích. 

 

 

 

5. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A PÉČE O ZELEŇ 

 

Rozšíření zeleně 

Rada města na základě doporučení komise životního prostředí á schválila uvolnění prostředků 

z fondu zeleně v částce 630 000 Kč. Při podzimní výsadbě bylo vysazeno 57 stromů a 152 

keřů. Stromy byly vysázeny v lokalitě ulic Kostelecká, Trávnická, Winklerova, Husovo 

náměstí, Lidická, Západní, rybník, Kralická, Žešov, keře – Sídliště svobody sídliště E. 

Beneše, Husovo náměstí, Městský hřbitov. Dále proběhla podzimní výsadba květin na 

Žižkově náměstí. Bylo upraveno a doplněno čtrnáct stanovišť pro přezimování ježků. 

 

Obnova záhonů trvalek 

Je jich téměř pět tisíc metrů. Přibyly další záhony, například v Rejskově ulici, u kruhového 

objezdu u zámku. Na podzim proběhla podle plánu rozsáhlá obnova a dosadba 

v sedmadvaceti lokalitách města, například  Hacarova ulice, Sídliště svobody, Bulharská, 

Anglická, Belgická, Libušinka, hřbitovy. Polovina záhonů v Kolářových sadech a plochy 

trvalek v parčíku v ulici Josefa Lady prošly celkovou rekonstrukcí a byl vylepšen substrát. 
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Projekt biocentra v Prostějově-Vrahovicích 

Bude zpracována studie rámcového řešení lokality u soutoku Romže, Hloučely a Valové. 

Projektová dokumentace bude obsahovat návrh vegetačních úprav včetně osazovacích plánů, 

terénních modelací a pěších komunikací. Studie byla zpracována koncem roku 2021. 

Projektová dokumentace byla schválena radou města se zadáním společnosti Atelier 

Fontes,s.r.o. Brno. Cena projektu je 392 tisíc korun. 

 

Krajinné úpravy v Čechůvkách 

Město dlouhodobě řeší obnovu krajinné zeleně. Právě proto je plánována na okraji 

Čechůvek,v prostorách tzv. cviklu, nedaleko komunikace Prostějov – Dub nad Moravou – 

Přerov, plošná výsadba stromů, keřů a výsev květnatých trávníků na ploše téměř 1,3 hektaru. 

Cílem úprav bude vytvoření samostatně fungujícího přírodního celku, který bude podporovat 

zadržování vody v krajině, bude zvyšovat druhovou rozmanitost rostlin a zvířat a zlepší 

vizuální a hlukové podmínky. Budou zde vysazeny jen přírodní druhy rostlin vhodné právě 

pro toto místo. Důraz bude kladen na minimální údržbu a využití přírodních samořidících 

procesů, kdy u dřevinných prvků nebude nutná probírka a květnaté trávníky budou sečeny 

pouze dvakrát ročně. Úpravy budou zahrnovat výsadbu rostlin, vzniknou pěšiny a 

odpočinkové plochy s lavičkami a ohništěm. Vznikne tímto prostor pro procházky občanů 

nebo posezení. Bude pročištěn i tok Vikličky. V dalších etapách bude podél Vikličky směrem 

k Vrahovicím vybudována pěší cesta tak, aby mohl vzniknout nový procházkový okruh. 

První akcí, která „zahájila“ úpravy, bylo komunitní sázení stromů. Občané se mohli přihlásit 

na portálu rozvijime.prostejov.cz.  Rodiny s dětmi zde vysadily stromy a zároveň se přihlásily 

k péči o ně. V sobotu 19. listopadu 2021 zde bylo vysazeno prvních 26 stromů.  Jednalo se o 

ořešáky, javory, lípy, moruše, třešně a meruňky. Akce vyvolala u občanů velký zájem a 

proběhla za účasti prvního náměstka primátora města Jiřího Pospíšila a náměstkyně Milady 

Sokolové. S výsadbou prakticky pomáhali pracovníci společnosti FCC, která byla hlavním 

partnerem a garantem akce jako správce zeleně. Zajištění akce měl na starosti odbor správy a 

údržby majetku města.  

 

Den Země – ekologický jarmark  

Akce pořádaná Regionálním sdružením ochránců přírody Ekocentrem IRIS proběhla po až 

dvou letech z důvodů koronavirové epidemie – v sobotu 19. června 2021 na náměstí T. G. 

Masaryka v Prostějově. Pro děti a další návštěvníky připravili ochránci přírody spoustu aktivit 

a soutěží, například poznávání domovních znamení, rostlin a zvířat. Byly zde stánky 

s rukodělnými výrobky, zdravou výživou, ekologickou drogerií. Další stánky patřily 

záchranné stanici zvířat z Němčic nad Hanou, zahrádkářům, myslivcům a Bonsai klubu. 

 

Ukliďme Česko, ukliďme svět 

Akce proběhla za účasti dobrovolníků v biokoridoru Hloučela 24. dubna a 25. září 2021. 

Biokoridor byl rozdělen dvě dvě části. Dobrovolníci pod vedením předsedkyně ČSOP IRIS 

Evy Zatloukalové uklízeli úsek od Abrahámka po Tichou ulici a úsek od Olomoucké ulice 

k Močidýlkům uklízela skupina pod vedením předsedkyně Okrašlovacího spolku Milady 
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Sokolové. V jarním termínu byl z důvodů koronavirové epidemie počet účastníků nižší. I 

přesto zde vykonali obrovský kus práce. Do úklidu se také v podzimním termínu zapojili žáci 

Fotbalového klubu TJ Haná a žáci ZŠ E. Valenty. 

 

Jízda primátorů u příležitosti Evropského dne mobility 

Hvězdicová cyklistická jízda primátorů měst Olomouce, Přerova a Prostějova se konala 

v sobotu 18. září 2021. Primátoři se svými týmy vyjeli ze svého města a společně se setkali 

v Dubu nad Moravou.  Prostějovskou skupinu vedl primátor města František Jura. Byl zde 

také prostor pro neformální diskusi s veřejností na téma mobility, ale i cyklistické dopravy 

mezi těmito třemi městy. 

 

Den stromů 

Konal se v sobotu 23. října 2021 a uspořádal jej Český svaz ochránců přírody, Regionální 

sdružení IRIS Prostějov ve spolupráci se Zdravým městem Prostějov na náměstí T. G. 

Masaryka. Zapojili se tímto do celosvětové akce zaměřené na přírodní osvětu a určené pro 

všechny věkové kategorie. Ochránci přírody připravili spoustu soutěží, kvizů, výstavku zvířat 

ze záchranné stanice, výstavku různých druhů stromů, rostlin a bylin. Byla zde i fotografická 

výstavka stromů a velký zájem o strom přání. Zajímavou soutěž připravil Okrašlovací spolek 

pod vedením Milady Sokolové. Hlavní organizátorkou akce byla předsedkyně sdružení IRIS 

Eva Zatloukalová. Akci provázela velká návštěvnost a solidní slunečné počasí. 

 

 

Stromy a zeleň ve městě 

Vyjádření města k pozměňovacímu návrhu zákona 

Rada města vyjádřila ostrý nesouhlas s kácením stromů bez vědomí magistrátu v souvislosti 

s pozměňovacím návrhem k vládnímu zákonu o invazivních nepůvodních druzích, který by 

firmám umožnil nekontrolovatelné kácení městské zeleně. Tato změna by měla dopady 

hlavně na pouliční zeleň ve městech, kde vodovody a kanalizační řady vedou pod povrchem 

chodníků a silnic, ale i na dřeviny na dalších veřejných prostranstvích, tedy v parcích 

(argumentace byla, že se jedná o kácení v tzv. ochranném pásmu kanalizací a vodovodů). 

Město Prostějov se ztotožnilo se zamítavým stanoviskem Ministerstva životního prostředí 

k uvedenému zákonu a podpořilo i zamítavé stanovisko v rámci Svazu měst a obcí. 

Začátkem roku proběhlo speciální ošetření vzrostlých stromů (výchovné, bezpečnostní a 

redukční řezy) v centru města na základě prohlídky aforistickou firmou. Důvody byly i 

bezpečnostní, stromy se nacházejí v těsné blízkosti chodníků, vozovek a cyklostezek. 

Finanční náklady byly 300 000 Kč. 

Koncem měsíce ledna bylo pokáceno pět vzrostlých lip v Palackého ulici z důvodů 

bezpečnosti. Měly výrazně zhoršený zdravotní stav a vitalitu. Na podzim proběhla na daném 

pozemku náhradní výsadba stromů. 

 

14. května 2021 došlo vlivem silného větru v Kolářových sadech v blízkosti hvězdárny 

k odlomení silné kosterní větve letitého stromu. Proběhlo šetření za účasti vlastníka pozemku, 
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správce zeleně a odboru životního prostředí. Navíc dřevina dle šetření trpí řadou infekcí a 

houbovými chorobami. Bylo rozhodnuto o havarijním kácení z důvodů přímého ohrožení. 

„Výroční“ lípa zasazená u příležitosti 100. výročí vzniku Československa – loni poškozená 

útoky vandalů – během roku zabojovala, útoky přežila a na jaře z ní rašily nové výhonky. 

Lípa na Vojáčkově náměstí rostoucí v památníku manželů Vojáčkových před Národním 

domem viditelně chřadla. Nepomohla jí ani vydatná zálivka. Její stav byl posouzen odborníky 

z Mendelovy univerzity v Brně. Na základě posudku dostala injektáž v podobě speciálních 

živin a asimilátů vpravenou do pletiv stromu pod tlakem. Tyto by si měla stáhnout do kořenů 

a příští rok na jaře jí pomohou nastartovat. 

Kácení lip v České ulici  

Odbor životního prostředí magistrátu vydal 8. února 2021 rozhodnutí o povolení kácení 

dřevin v České ulici. Jednalo se celkem o 26 lip (dvě lípy malolisté a 24 velkolistých). 

Současně byla uložena povinnost náhradní výsadby v podobném počtu dřevin. Důvodem byla 

oprava vodovodu a rekonstrukce veřejného osvětlení. Vodovod pocházející z roku 1922 byl 

veden v travnatém pásu mezi místní komunikací a chodníkem. Zároveň byla občanům 

doporučena oprava vodovodních přípojek vedoucích k domům. O situaci byli informováni na 

webu města a v tisku předem.  

Tato akce vyvolala kritiku ze strany občanů města a na sociálních sítích. Zastupitelka Hana 

Naiclerová (STAN) dala podnět Krajskému úřadu Olomouckého kraje, aby kácení zrušil jako 

nezákonné. Vznesla tyto námitky: pro kácení neexistovaly závažné důvody, záležitost nebyla 

projednána se silničním správním úřadem, podjatost úředních osob magistrátu, 

neinformovanost obyvatele dotčené lokality. Krajský úřad ve svém stanovisku uvedl, že 

magistrát postupoval v souladu s právními přepisy a kácení proběhlo v souladu 

s právoplatným rozhodnutím. Nebylo nutné vyjádření silniční správy, protože dřeviny jsou 

součástí městského majetku. Neshledal podjatost či nedostatečnou informovanost občanů, 

proto také nebylo zahájeno přezkumné řízení.  

Stromořadí bylo na podzim nahrazeno výsadbou 24 nových listnatých stromů – okrasných 

hrušní.  Z nich devět kusů hradila společnost Vodovody a kanalizace Prostějov. Občané ulice 

si tento druh vybrali na základě ankety.  Výsadba si vyžádala částku 457 000 Kč. 

 

Různé 

– vedení města na základě návrhu náměstkyně Milady Sokolové rozhodlo o pořízení dvou 

mlžítek – mobilních mlžících sprch, které měly být umístěny na velké a malé kuželně náměstí 

T. G. Masaryka. Tyto by měly ovlažit letní klima města. Souhlas vyjádřili památkáři a 

zástupci hygieny. Celkové náklady na pořízení činily 70 000 Kč. Výrobce a dodavatel však 

nebyli schopni z provozních důvodů mlžítka dodat aspoň do konce července. Jejich provoz 

bude připraven až na následující letní sezónu. 

– Botanickou zahradu Petra Albrechta v Prostějově obohatí nový mobiliář – „lavička 

zamilovaných“ vyrobená pro město na zakázku v uměleckém kovářství a zámečnictví 

Stawaritsch v Kostelci na Hané. Mobiliář v hodnotě 25 000 Kč je uložen v botanické zahradě 

a svoji funkci začne plnit na jaře 2022. Její bočnice obrostou popínavé růže.  

 

 



23 

 

Používání glyfosátů při údržbě městské zeleně a likvidaci plevelů 

Na jednání zastupitelstva města 23. února 2021 se projednávala petice občanů proti používání 

glyfosátů při údržbě městské zeleně a likvidaci plevelů. Podepsalo ji 1612 občanů. Zástupci 

petičního výboru byli na jednání přítomni a autorka petice Jana Jílková zde vystoupila 

s požadavkem okamžitého zastavení používání glyfosátů. Protinávrh přednesený opozičními 

zastupiteli hnutí Na rovinu! požadoval, aby byla petice přijata a aby  rada města  vytvořila 

harmonogram postupného opouštění glyfosátů a zrušení nástřiků obsahujícího Roundup. Pro 

tento návrh hlasovalo jen devět zastupitelů.  Zastupitelstvo potom většinou schválilo původní 

návrh rady města, že petice občanů se vezme na vědomí. 

 První náměstek primátora Jiří Pospíšil informoval o hledání a testování alternativních metod 

likvidace plevele v předchozím roce.  Nejúčinnější je likvidace plevele horkou vodou či 

párou. Ta má ale nevýhody: časová a finanční náročnost, likvidace pouze nadzemní části 

rostliny. Musí se proto v průběhu vegetační sezóny několikrát opakovat a navíc je tento 

způsob možný jen v místech, kde to cestní síť dovoluje. 

Závěry:  

Aktuálně jsou chemické postřiky s obsahem glyfosátu jediným skutečně účinným chemickým 

postřikem. Z konzultace s pracovníky z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu 

zemědělského, z oddělení rostlinolékařské inspekce, vyplývá, že glyfosát je v praxi z pohledu 

použití ostatních používaných chemických látek jedna z nejméně nebezpečných. Přípravek 

Roundup Bioaktiv není po zaschnutí nebezpečný ani pro lidi ani zvířata. Na základě 

dosavadních zkušeností je likvidace nežádoucích plevelů pomocí horké tlakové vody či jiných 

nechemických metod vhodnou alternativou, která však zatím z provozně technických důvodů 

plnohodnotně nenahradí používání chemických prostředků za účelem dosažení výsledků, 

které jsou v současné době pro čistotu města standardem. Roundup se bude při ničení plevele 

ve městě dále používat. Výjimkou budou plochy v okolí mateřských a základních škol, 

sportovních zařízení a dětských hřišť, kde se používá a bude používat alternativní způsob – 

likvidace horkou párou. Společnost FCC pořídila druhé vozidlo pro likvidaci plevele pomocí 

horké tlakové vody. Byly také navýšeny finanční prostředky ve výši 500 tisíc korun a 

uzavřena dodatková smlouva se společností FCC na rozšíření rozsahu, činnosti při likvidaci 

plevele a čistění mobiliáře horkou vodou.  

 

 

6. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST 

 

Rok 2021 na pozadí covidu 

Na počátku roku 2021 bylo Prostějovsko místem s nejhustším výskytem covidu. Na 100 tisíc 

obyvatel bylo 723 nemocných, aktuálně bylo 1531 nakažených a v nemocnici AGEL bylo 

hospitalizováno 86 pacientů. 4. ledna bylo nemocnici přiděleno jen 70 dávek očkovací 

vakcíny. V první fázi byli očkováni zdravotníci z první linie, potom ostatní zdravotníci. 

Nemocnice začala očkovat od 19. ledna. Termín si museli zájemci sjednat prostřednictvím 

centrálního reservačního systému. Nejprve probíhala registrace pro seniory 80+, potom pro 

další věkové skupiny. Zároveň fungovalo odběrové místo provádějící antigenní testy pro 

veřejnost a PCR testy.  
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Zatímco v únoru stav hospitalizovaných poklesl na 61 pacientů, v březnu opět vzrost až na 85. 

Objevila se britská mutace. Na odděleních a odběrových místech pomáhali vojáci a 

dobrovolníci ze Střední zdravotnické školy. Bylo vytíženo oddělení JIP. Také zdravotnický 

personál za rok trvající pandemii byl fyzicky a psychicky vyčerpaný. Od  l. února do 18. 

března 2021 zemřelo v nemocnici AGEL Prostějov 44 osob s nemocí covid-19. V dubnu se 

počet hospitalizovaných snížil na 50 osob a od poloviny měsíce se začaly obnovovat 

plánované operace všemi obory chirurgie, ortopedie a gynekologie. Bylo dáno do provozu 

ORL lůžkové oddělení, jehož personál byl řadu měsíců alokován na covidových jednotkách 

nemocnice. 

 

Velkokapacitní očkovací centrum 

Od 22. března do 31. srpna 2021 bylo v provozu velkokapacitní očkovací centrum ve 

Společenském domě v Komenského ulici. Vzniklo jako první v Olomouckém kraji ve 

spolupráci společnosti AGEL s magistrátem.  Nemocnice totiž očkovala denně průměrně 120 

osob a více dávek by nezvládla. Nemocnice zajistila odborný personál, výpočetní techniku a 

vybavení. Město zajistilo administrativní pracovníky a hostesky z řad dobrovolníků. Hasiči 

zajišťovali pravidelnou dezinfekci prostor a Městská policie se starala o bezpečnost včetně 

parkování apod. Budova nabídla velké prostory: dvě čekárny, registrace, pět očkovacích boxů. 

Objekt byl také výhodný z hlediska polohy:nedaleko centra města, s bezbariérovým přístupem 

a možností bezplatného parkování. Očkovalo se vakcínou Comirnaty od společnosti Pfizer 

BioNTech a centrum sloužilo občanům nejen z Prostějova, ale i blízkého a vzdáleného okolí. 

Postupně se očkovalo až 500 dávek denně. Od začátku května byl provoz rozšířen o soboty. 

Po 28. květnu přibyly i neděle. Celkem zde bylo podáno 71 252 očkovacích dávek Jeho 

fungování, vstřícný přístup pracovníků a další náležitosti si občané pochvalovali a kladně jej 

hodnotili. 

25. května ocenil práci pětadvaceti dobrovolníků primátor města Prostějova František Jura a 

zároveň jim předal osobní děkovný dopis a dárkové balíčky. 

Provoz centra byl ukončen 31. srpna 2021 za účasti zástupců společnosti AGEL v čele 

předsedou představenstva Jiřím Ševčíkem a primátorem města Františkem Jurou. Očkování se 

vrátilo do nemocnice, do prostor plicního oddělení. Zde už se také očkovalo i třetí tzv. 

posilující dávkou. 

 

 

Podzimní vlna covidu 

Čísla hospitalizovaných začala opět narůstat se začátkem podzimu. Poslední říjnový týden už 

měl Prostějov nejvyšší nárůst nakažených v zemi a Olomoucký kraj byl nejrizikovější 

v Česku. Nakažených bylo 1162 a v přepočtu na 100 tisíc obyvatel přibylo 665 dalších 

pozitivně testovaných. Bylo uzavřeno plicní oddělení a lůžka byla určena pro covidové 

pacienty.  

Listopad přinesl nejhorší statistiky. V Prostějově bylo 2655 nakažených osob a 48 

hospitalizovaných, z toho šest ve vážném stavu. V nemocnici opět vypomáhali na covidových 

jednotkách vojáci. Nárůst nakažených byl skokový. K 20. listopadu už bylo 3140 nakažených 

a 82 hospitalizovaných osob. Ze dvou třetin se však jednalo o neočkované pacienty. Na hraně 
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kapacity byla lůžka intenzivní péče. Navíc chyběl i personál z důvodů pracovní neschopnosti 

a nemocnice žádala o pomoc ambulantní zdravotníky.  

Kromě infekčního oddělení byla covidovými odděleními traumatologie, interna a LDN. Byla 

posílena kapacita odběrových míst a laboratoří. Postupně však začala situace stagnovat a 

koronavirus ztrácel dech. K 23. prosinci byl počet hospitalizovaných 40 osob a k 31. prosinci 

27 hospitalizovaných. Od 1. září do 22. října 2021 zemřelo v nemocnici AGEL v souvislosti 

s nemocí covid-19  6 pacientů.  

 

Různé 

Rekonstrukce a úpravy, přístrojová technika 

V průběhu letních měsíců byly pořízeny nové rozvody kyslíku přímo na pokoje pacientů a 

obnovena přístrojová technika pro umělou plicní ventilaci. Byla dokončena rekonstrukce 

infekčního oddělení a nově nainstalovány rozvody kyslíku. Zároveň byla udělána 

restrukturalizace personálu ARO, chirurgie, JIP a anestezie tak, aby byla v maximálním 

rozsahu zajištěna péče o covidové pacienty. Nemocnice pacientům s koronavirem poskytovala 

komplexní péči od diagnostiky covidu, laboratorního vyšetření přes podávání léků, inhalační 

terapii až po postcovidovou péči a plicní rehabilitaci. 

V  prvním čtvrtletí roku 2021 byly v nemocnici rekonstruovány centrální operační sály. 

Hodnota díla byla 90 mil. korun, z toho stavební práce činily 25 mil. korun a 65 korun bylo 

investováno do nákupu vybavení a přístrojů. Celý projekt byl financován z podpory dotačního 

programu IROP Výzvy č. 31 Zvýšení kvality návazné péče. Dispozičně zůstalo pět sálů 

v původním stavu, ale byly pořízeny nové rozvody medicinálních plynů, elektřiny, 

klimatizované jednotky, LED osvětlení a antibakteriální sklo. Sály jsou plně digitální. Jejich 

modernizace zahrnovala například nákup operačních stolů, nové anesteziologické přístroje, 

monitory, koagulační přístroje, laparoskopickou a artroskopickou věž. Nemocnice Agel 

provádí průměrně 5 tisíc operací ročně a rekonstrukce sálů proběhla po sedmnácti letech. 

Nové přístroje v hodnotě 23 mil. korun byly pořízeny v Centru léčebné rehabilitace 

nemocnice AGEL. Patří mezi ně například mobilní přístroj pro funkční elektrostimulaci dolní 

a horní končetiny FES H200 a L300 Go Systém, přístroj na lokomoci tréninku C-Mill VR a 

posilovací přistroj značky HUR s technologií pro regulaci odporu při terapii. 

V Centru léčebné rehabilitace využívali při léčbě pacientů, kteří prodělali covidový zápal plic 

a také u pacientů se záněty plic hospitalizovanými na covidových jednotkách ARO a JIP, 

laserové terapie. Sloužil k ní moderní vysokovýkonný laser, který má nemocnice zdarma na 

rok zapůjčený od firmy BTL v rámci akce „Česko, nadechni se.“ 

Úspěšně funguje Centrum pro léčbu hepatitidy C působící v rámci infekčního oddělení 

nemocnice. Jedná se o první specializované pracoviště v rámci skupiny AGEL. Poskytuje 

léčbu pacientům z celého Olomouckého kraje. 

 

Ocenění nemocnice, akreditace 

Čestné uznání Ministerstva zdravotnictví a Hlavní sestry ČR bylo nemocnici AGEL uděleno 

za mimořádné nasazení a péči o covidové pacienty. 

Obhájení akreditace a certifikátu na další tři roky (březen 2021) 
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Akreditační komise posuzovala nastavené procesy a jejich dodržování, kromě diagnostiky 

onemocnění a léčby to bylo například bezpečné používání léků, dodržování práv pacientů a 

další faktory. Příprava byla náročná hlavně pro primáře oddělení, vrchní sestry a samozřejmě 

další personál. Auditoři ocenili hlavně jednotnou elektronickou zdravotní a ošetřovací 

dokumentaci. 

Neurologické oddělení Nemocnice AGEL získalo ocenění ESO Angels Award za péči o 

pacienty s cévní mozkovou příhodou. Toto ocenění udělila Evropská organizace pro CMP 

ESO (European Stroke Organisation), která sleduje zvyšování kvality péče napříč evropskými 

centry. Neurologické oddělení ošetří průměrně 15 tisíc nemocných, hospitalizovaných je přes 

2 500 pacientů ročně. 

 

Sociální zařízení a covid-19 

Také obě sociální zařízení – Centrum sociálních služeb v Brněnské ulici a Domov seniorů 

v Nerudově ulici postihly vlny covidu. Dotkly se personálu a uživatelů. V obou zařízeních 

platila přísná epidemická opatření týkající se například návštěv. Domov seniorů v Nerudově 

ulici dokonce měl po určitou dobu i zákaz návštěv. Situaci se však podařilo zvládnout i díky 

obrovskému nasazení personálu a také postupnému očkování klientů. Toto zajišťovaly 

mobilní týmy nemocnice. Pomoc oběma zařízením poskytoval také zřizovatel – Olomoucký 

kraj. K 1. srpnu 2021 odešel do důchodu dlouholetý ředitel Domova seniorů v Nerudově ulici 

Zdeněk Libíček. Vedením domova byla do 31. prosince (tedy do jmenování nového ředitele) 

pověřena ředitelka Centra sociálních služeb Helena Vránová. 

V době pandemie byla nadstandardní práce a nasazení pracovníků odboru sociálních služeb 

magistrátu. Byly provozovány krizové linky denně včetně sobot a nedělí od 8 do 18 hodin. 

Pracovníci zde pomáhali odpovídat na různé dotazy seniorů, radili ohledně asistenčních 

služeb, pečovatelek apod. Pracovníci zprostředkovávali dovoz nákupů, obědů a pomáhali 

s registrací očkování. Byl spuštěn projekt pomoci seniorům 85+ a v rámci něho byli 

k dispozici při registraci k očkování pracovníci sociálního odboru, popřípadě mohli i seniory 

staršího věku osobně navštívit v domácnosti. 

 

Pomoc seniorům, fungování sociálního odboru 

Město Prostějov připravilo v květnu pro seniory nové kartičky, do nichž si mohou zapsat své 

zdravotní obtíže, léky, které užívají a další informace. Tyto mohou významně pomoci 

záchranářům v případě akutní nevolnosti nebo kolapsu seniora na veřejnosti, v obchodě apod. 

Vznikly ve spolupráci se Zdravým městem a Olomouckým krajem a byly k dispozici na 

Turistickém a informačním centru magistrátu a na odboru sociálních věcí. 

Pro seniory starší 65 let trvale bydlící na území města zajišťovalo město nadále sociální 

službu SENIOR TAXI. Fungovala v pracovních dnech za poplatek 20 Kč za jednu jízdu a 

průkazku Senior Taxi. Uvedená služba funguje od roku 2015 a zajišťuje odvoz z bytu k lékaři, 

na úřady, do domovů pro seniory, na náměstí T. G. Masaryka apod. Na základě výběrového 

řízení vypsaného městem na další fungování služby Senior taxi pro období od 1. září 2021 do 

31. srpna 2023 byla vybrána firma LOGISTIK, která tuto službu zajišťovala dosud. 

Město Prostějov ve spolupráci s Krajským úřadem Olomouckého kraje a Nemocnicí Agel 

zajistilo očkování také pro seniory a zdravotně postižené občany žijící v domovech 
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s pečovatelskou službou. O termín vypsaný na dny 13., 15. a 16. dubna projevilo zájem 92 

osob. Byla zajištěna i bezplatná doprava autobusem FTL. 

 

Sociální služby ve městě 

V Prostějově působí v sociální oblasti hodně organizací zřízených Olomouckým krajem, 

soukromými subjekty a dalšími institucemi. Město všechny organizace v roce 2021 finančně 

podpořilo. V roce 2021 činily dotace a dary města do sociální oblasti celkem 3 222 500 Kč. 

Kromě toho byly také podpořeny i tři další subjekty, které jsou zřizovateli domácí paliativní 

péče, společnost Zdravotního klauna a společnost Kompakt zajišťující sociální vozidlo pro 

klienty z Lipky. Výrazně je podporováno Azylové centrum Prostějov, které poskytuje 

ubytování mužům, ženám a osamělým rodičům s dětmi, kteří se ocitli v tíživé a složité 

sociální situaci. Sociální pracovníci centra také obcházejí „hnízda bezdomovců“ a drogově 

závislých a pomáhají jejich zpětnému začlenění do společnosti. 

 

V roce 2021 přibyly ve městě tři nové sociální služby – organizace Pečuj Doma, Intervenční 

centrum a společnost Zet-My. Organizace PEČUJ DOMA  zajišťuje kurzy pro pečující osoby 

prezenčně i on-line. Také může poskytnout různé rady a informace. INTERVENČNÍ 

CENTRUM poskytuje pomoc a podporu osobám ohroženým domácím násilím a osobám 

ohroženým pronásledováním v souvislosti s domácím násilím. Organizace poskytuje 

psychologickou pomoc a sociální a právní poradenství. Její sídlo je na Bezručově náměstí 9 – 

poradna pro rodinu. Společnost ZET-MY umožňuje odpočinek osobě, která pečuje o 

dospělého nebo dítě od šesti let s kombinovaným či mentálním postižením doma nebo tam, 

kde bude klient zrovna pobývat. Tímto umožní například pečující osobě čas k vyřízení 

osobních záležitostí apod. 

V Prostějově jsou zastoupeny dle rozmanitosti všechny sociální služby, stejně tak z hlediska 

potřebnosti, někdy ovšem se z hlediska naplnění kapacity nedá danou službu zajistit. Souhrn 

všech služeb je k dispozici v Katalogu poskytovatelů služeb na webu města a v tištěné verzi 

na odboru sociálních věcí magistrátu. 

Jsou zde však i problémy, které nejen Prostějov, ale i jiná města neumí řešit nebo si s nimi 

poradit. Patří mezi ně problém nemocných či nechodících bezdomovců či tzv. obchod 

s chudobou, kdy ve městě vznikají různé ubytovny. Tyto problémy však bez změny zákona 

jsou neřešitelné. 

 

Azylové centrum 

Azylové centrum poskytovalo tyto služby sociální prevence: azylový dům pro muže a ženy, 

azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi ADDAR, noclehárny, nízkoprahové denní centrum, 

terénní program a za účelem resocializace klientů provozuje sociální byty pro klienty, kteří 

jsou schopni pod dohledem terénního pracovníka samostatně žít. Kromě služeb sociální 

prevence (noclehárna, denní centrum) poskytují i další služby. Klienti terénního programu 

mají možnost zapůjčení stanů, spacáků, dále tzv. potravinový balíček. V době velkých mrazů 

mají bezdomovci zajištěn bezplatný pobyt včetně nouzového přespání nebo možnost 

zapůjčení tzv. iglů – přístřešků zabraňujících umrznutí. 
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Spolupracovali s potravinovou bankou a účastnili se potravinové sbírky. Nadační fond Albert 

jim například daroval dezinfekci a oblečení pro děti. Městská knihovna poskytla vyřazené 

knihy. 

V roce 2021 byly splněny všechny naplánované opravy a nákupy. Byl předlážděn dvůr, 

opraven chodník před centrem, v části centra byly rozvedeny televizní antény. Dále byly 

opraveny kuchyňské linky v části pro muže a opravy dveří na hospodářské budově.  Na tyto 

akce výrazně přispělo město Prostějov. Finanční částka poskytnutá městem v hodnotě 

600 000 Kč byla využita na dofinancování provozu. 

Město Prostějov také ze skladu krizového štábu věnovalo 32 teplých bund a 12 párů 

kotníkových bot. 7. ledna 2021 je osobně přivezl do centra primátor města Prostějova 

František Jura. 

V celém zařízení Azylového centra probíhala osvěta ohledně očkování proti covidu-19 a 

zprostředkování tohoto očkování přes sociální pracovníky. Na azylovém domě byla 

proočkovanost 45 %, na noclehárně a nízkoprahovém denním centru 40 %. 

 

Sociálně nežádoucí jevy ve městě 

Rada města se v měsíci květnu zabývala problematickou ubytovnou v centru města, na 

začátku Olomoucké ulice, kam se stěhují nežádoucí živly a nepřizpůsobiví občané. Venku i 

uvnitř je nepořádek, obyvatelé také obtěžují občany, nadávají jim apod. Městská policie a 

Policie ČR upozornily na skutečnost, že mnozí tito naprosto nepřizpůsobiví občané jsou 

zároveň kriminálními živly s častou recidivou trestné činnosti. Město Prostějov podalo žádost 

o vyhlášení Olomoucké ulice jako oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, 

tedy oblasti, kde dochází k častému porušování veřejného pořádku, pravidel občanského 

soužití, nebezpečné kriminalitě, znečišťování oblasti odpadky, požívání alkoholu a 

návykových látek. Důsledkem uvedeného opatření bude, že přistěhovaný člověk nedostane 

příspěvek na bydlení, na který majitel ubytovny spoléhá. Žádost však nebyla schválená.  

 

Problém bezdomovců ve městě 

Bezdomovci v Prostějově ztratili svá „hnízda“, například bývalé železniční Depo za místním 

nádražím, lesík mezi dálničním nájezdem a supermarketem Tesco. Bezdomovecká komunita 

se rapidně zmenšila. Posledním útočištěm byly bývalé garáže u bývalého fotbalového 

stadionu LeRK Prostějov. Zde však už na začátku roku 2021 byli poslední tři bezdomovci. 

Původně jich tam bylo asi kolem patnácti. 

 

 

 

 

 

Různé dobročinné a kulturní akce 

 

Tříkrálová sbírka 

V roce 2021 v souvislosti s pandemií probíhala sbírka ve formě zaslání na účet, dále formou 

DMS, v kostelích a přímo u pověřených osob. Občané mohli přispět až do dubna. Charita 
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Prostějov v oblasti své působnosti celkem vybrala 513 110 Kč. Uvedená sbírka byla využita 

na pomoc potřebným, osamělým matkám a jednotlivcům, na domácí hospicovou péči, na 

pořízení automobilu pro vozíčkáře s plošinou. Zároveň to byl i příspěvek k zahájení 

spoluúčasti na zahájení projektu rekonstrukce budovy Marta v Martinákově ulici, kde Charita 

plánuje zázemí pro pečovatelkou službu, sociální rehabilitaci a rozšíření chráněného bydlení. 

 

26. dubna 2021 organizovala Charita v prostějovských marketech Albert, Tesco a Kaufland 

potravinovou sbírku. Občané mohli přispět nákupem trvanlivých věcí pro potřebné, například 

konzerv, těstovin, hygienických a drogistických potřeb. 

 

Prostějovská Charita oslavila třicet let své činnosti 

Charita je rozsáhlou organizací. Zajišťuje pečovatelskou službu, pobytovou službu, 

odlehčovací službu a pečuje o lidi s psychickými obtížemi. Každoročně také připravuje Den 

Charity. Ten letošní měl slavnostní charakter. Prostějovská Charita si totiž připomněla třicet 

let od obnovení své činnosti. 30. srpna odpoledne připravila na náměstí T. G. Masaryka 

bohatý program. Proběhly zde divadelní vystoupení, vystoupení klauna a hudebního souboru 

Hradišťan. Byly zde také i ukázky výrobků klientů, soutěže pro děti a zdravotní zastavení. 

 

Podané ruce – dvacet let činnosti  

Pobočný spolek Podané ruce osobní asistence si připomněl dvacet let své činnosti. Původně 

začínal ve Frýdku-Místku a okolí. Od roku 2002 přibrali Ostravu a v roce 2007 otevřeli 

pobočku v Prostějově s působností pro celý Olomoucký kraj. V současné době se se 136 

třiceti šesti osobními asistenty a devíti sociálními zaměstnanci starají celkem o 350 klientů 

ročně. Převážná část uživatelů jejich služeb jsou senioři s různým omezením, ale i klienti 

produktivního věku a postižené děti. Poděkování za pomoc a podporu městu Prostějovu 

vyslovila ředitelka zařízení Helena Fejkusová. 

 

Bílá pastelka  

Tato sbírka se konala po více než dvou letech, ve dnech 11. – 13. října 2021. Pořádala ji 

oblastní pobočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých a zajišťovali ji studenti 

Cyrilometodějského gymnázia, školy Trivis a žáci základních škol Melantrichova, Dr. 

Horáka, E. Valenty a Jana Železného. V ulicích města, na magistrátě a jinde se podařilo 

celkem vybrat 54 tisíc korun. Tyto finanční prostředky budou použity na speciální programy a 

celkovou podporu nevidomých a slabozrakých. 

 

Zábavné odpoledne Lipky, z. s. 

Denní stacionář LIPKA, z. s. uspořádal pro své klienty zábavné sportovní soutěžní dopoledne. 

Akci připravila společně s vedením stacionáře Městská policie. V úvodě přítomné pozdravili 

primátor města Prostějova František Jura a jeho první náměstek Jiří Pospíšil. Soutěžící si 

mohli vyzkoušet laserovou střelnici, střelbu lukem, dovednosti v kriketu či házení na cíl 

v discgolfu. Součástí byly také testy z dopravních předpisů. 
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Svátek seniorů 

Svátek seniorů proběhl po roční odmlce 30. září 2021 v sále Společenského domu. Přítomno 

bylo 300 občanů z celého města. Hlavním patronem akce byla náměstkyně primátora Alena 

Rašková. Dále byli přítomni náměstci primátora Jan Krchňavý a Jiří Rozehnal. Připraven byl 

také kulturní program. K tanci a poslechu hrála skupina Novios. 

 

Lipka, z. s. 

Lipka dostala začátkem prosince v rámci projektu „Sociální automobil“ nový automobil 

s plošinou. Na jeho pořízení přispělo částkou 50 000 Kč město Prostějov a také zdejší 

podnikatelé. 

 

 

7. ŠKOLSTVÍ 

 

Město Prostějov je zřizovatelem jedenácti mateřských škol, sedmi základních škol a  

Reálného gymnázia a základní školy. 

Tato zařízení prošla v roce 2021 řadou oprav a rekonstrukcí. Magistrát vyšel z priorit ředitelů 

škol. Především se jednalo o opravy a rekonstrukce sociálních zařízení, oplocení objektů, 

opravy chodníků apod. Celková částka činila 5 mil. 540 tisíc korun. Většina prací byla 

prováděna i dokončena v průběhu prázdnin. Výjimkou byla MŠ Husovo náměstí, MŠ Raisova 

a ZŠ Majakovského. Zde byly opravy dokončeny v září. Kromě rekonstrukcí probíhaly také 

úklidové práce, malování a další opravy. 

Rok 2021 opět nebyl pro naše školy snadný, zvláště jeho první polovina tedy 2. pololetí 

školního roku 2020/2021. Pouze otevřené 1. a 2. třídy se učily jen do začátku února, potom 

byly uzavřeny na několik měsíců – do 12. dubna, kdy se otevřel první stupeň a o měsíc 

později druhý stupeň základních škol a 24. května střední školy. Převládla tedy distanční 

výuka. Magistrát byl v pravidelném kontaktu s vedením škol a dostával pravidelný monitoring 

o průběhu distanční výuky. 

Školy využily finanční pomoc od státu na nákup mobilních přenosných zařízení, softwaru a 

notebooků s programovým vybavením. Magistrát nabídl finanční pomoc na dokrytí potřeb 

škol pro on-line výuku podle požadavků ředitelů (například wi-fi sítě, webkamery, grafické 

tablety, notebooky). Celková výše poskytnutých finančních prostředků byla 1 milion 750 tisíc 

Kč. V některých rodinách byl problém s internetovým připojením, mnohdy byla i nízká 

motivace. Z celkového počtu 4521 žáků prostějovských škol se jen 57 žáků se nepřipojilo 

k on-line výuce. On-line výuka samozřejmě kladla vysoké nároky na učitele, na žáky, ale také 

na rodiče a rodiny vůbec. Zvláště je třeba také vyzvednout práci mateřských škol, které 

fungovaly mnohem déle a zajišťovaly i v době nouzového stavu provoz aspoň pro předškolní 

ročník dětí. Školy se také podle své velikosti a konkrétních potřeb mohly získat dotace 

MŠMT a tzv. šablon na doučování. Město Prostějov také dodávalo v několika etapách na 

školy dezinfekci a ochranné pomůcky dle konkrétních potřeb. 

Ředitelé škol obdrželi manuál na zajištění nového školního roku 2021/2022 obsahující 

doporučení ministerstva k organizování provozu a testování v souvislosti s epidemickými 
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opatřeními nákazou covid-19. Nový školní rok 2021/2022  byl zahájen 1. září 2021 na všech 

školách. Do prostějovských základních škol usedlo přes čtyři tisíce žáků, z toho bylo 456 

prvňáčků. 

 

Slavnostní průběh mělo zahájení školního roku na Reálném gymnáziu a základní škole ve 

Studentské ulici v Prostějově. Bylo zde totiž odhaleno nové logo školy a název Reálné 

gymnázium a základní škola Otto Wichterleho. Škola od tohoto dne nese jméno našeho 

významného rodáka, vědce, světově proslulého objevitele silonu a gelových kontaktních 

čoček, vysokoškolského profesora, akademika Otto Wichterleho (1913–1998). Slavnostnímu 

aktu byli přítomni otec akademika profesor Kamil Wichterle, primátor města Prostějova 

František Jura, jeho náměstci Jiří Rozehnal a Alena Rašková, ředitel školy Rostislav Halaš a 

další hosté a samozřejmě pedagogové školy, žáci a studenti. Byl zde krátký kulturní program. 

Promluvil také Kamil Wichterle. Svůj projev směřoval ke studentům, jimž připomněl význam 

soustavného vzdělávání, které vede nejen k nadhledu, ale učí je i myslet a hledat odpovědi na 

různé otázky, jež se v souvislosti s poznáním vyskytují.  „Internet nám vzdělání nenahradí, 

pomůže sice člověku ke hledání, ale jen komplexní znalosti umožní mladému člověku umět se 

zeptat, vědět, co má hledat a kde to nacházet,“ uvedl Kamil Wichterle. Tímto aktem 

vyvrcholilo téměř dvouleté úsilí města a dalších institucí započaté návrhem zastupitele na 

Tomáše Peky na listopadovém zasedání zastupitelstva v roce 2019. 

 

Také do prvního pololetí školního roku 2021/2022 tohoto zasáhla další vlna covidu.  Po 

prázdninách čekalo na žáky a studenty několik testování. Situace se zhoršila v polovině 

měsíce října, kdy se nákaza začala komunitně šířit hlavně v kategorii 12– 15 let a od 15 do 18 

let.  Většina škol vyslyšela vážnou situaci a prodloužila dětem podzimní prázdniny o dva dny 

s využitím ředitelského volna (25. a 26. října 2021). Učilo se jen na ZŠ Dr. Horáka a prvním 

stupni ZŠ Palackého. 

 Opět se žáci ve dnech 1. listopadu a 8. listopadu testovali. V listopadu už se však nákaza 

značně šířila i na základních školách. V polovině listopadu bylov karanténě celkem 31 tříd a 

bylo nakaženo celkem 146 žáků. Největší problém byl na ZŠ Dr. Horáka, kde bylo 

v karanténě 16 tříd a 56 nakažených včetně učitelů a musel být proto uzavřen celý druhý 

stupeň, který přešel na distanční výuku. Menší počty nakažených byly na ZŠ Jana Železného 

a Reálném gymnáziu. Koncem listopadu už bylo celkem 264 nakažených dětí, 26 pedagogů, a 

22 tříd základních škol bylo v karanténě. U mateřských škol se jednalo o 15 tříd a 22 

pedagogů. Po 10. prosinci začal počet nakažených klesat. Například k 15. prosinci už se 

jednalo jen o 11 tříd v karanténě 

 

Projekty, dotace 

Projekt Zdravý Prostějov – připravili na podzim 2021 zdejší podnikatelé pod záštitou 

primátora města Františka Jury, náměstka pro školství Jana Krchňavého a předsedy Okresní 

hospodářské komory Bohuslava Švamberka. Zapojené základní školy dostaly například 

vitamínové balíčky a zdarma testy jako formu ochrany před covidem. Cílem projektu bylo 

zabránit situaci z předchozích vln covidu, kdy se zavíraly školy a provoz musely omezit i 

některé firmy. 
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 Místní akční plán MAP II na území obce s rozšířenou působností Prostějov probíhal do 31. 

12. 2021. Byl zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách. 

V jeho rámci proběhlo velké množství aktivit od vzdělávání pedagogických pracovníků přes 

vzájemné spolupráce (společné metodické komise) po plánování a realizaci konkrétních 

vzdělávacích aktivit cílených například na podporu čtenářské gramotnosti, matematické 

gramotnosti, environmentální vzdělávání, výuku cizích jazyků apod. Pro MAP II bylo 

vyčleněno 20,4 mil. Kč. Velmi dobrá byla spolupráce s Místní akční skupinou Region Haná. 

Na projekt naváže MAP III. 

Pokračoval projekt Učíme se v přírodě zaměřený na vybudování přírodních zahrad při MŠ 

Dvořákova, Libušinka a MŠ Šárka.  

Od 1. září 2021 fungují na ZŠ Dr. Horáka dvě speciální třídy v rámci projektu Svět 

vzdělávání. Původně byla třída na prvním stupni. Nyní se výuka rozšířila i na druhý stupeň. 

Žáci zde získají rozšířenou výuku angličtiny, matematiky, logiky a výpočetní techniky. Čeká 

je například práce s technologiemi 3D tisku, počítačovou grafikou, dále programování a 

robotika. 

Dalším projektem byl KAPOK II – Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém 

kraji. Do něho se zapojily Střední zdravotnická škola v Prostějově a ZŠ a MŠ v Palackého 

ulici. V rámci projektu proběhly workshopy a branná soutěž s tematikou první pomoci. 

 

Soutěže, volný čas 

Děti ze školní družiny – oddělení vychovatelky Naděždy Kalábové při základní škole Dr. 

Horáka získaly ocenění v soutěži dětský čin roku a Brána k druhým za sborník „Příroda kolem 

nás“. Sborník vznikl na základě soutěže vypsané pro seniory z Centra sociálních služeb. Ti 

mohli poslat svoje příběhy a obrázky na dané téma. Dalším počinem byly obrázky barev a 

fantazie na téma babiččin košík.  

Díky tomuto ocenění byly děti přítomny 8. června 2021 v České televizi v natáčecím studiu 

planety Yo. Společně s moderátorem Ondřejem Havlem o tomto počinu natočili reportáž, 

kterou ČT vysílala 21. prosince. Mohly také sledovat, jak vzniká pořad Kouzelná školka a 

navštívily výstavu pohádek. Výletu do Prahy se zúčastnil také loňský vítěz soutěže dětský čin 

roku Šimon Šmíd. 6. října 2021 ocenily tuto aktivitu také náměstkyně primátora Alena 

Rašková a vedoucí odboru sociálních věcí magistrátu Marcela Vejmělková a přímo v centru 

sociálních služeb předaly dětem drobné dárky. 

Koronavirový rok nebyl jednoduchý, tím spíše lze ocenit i mnohé drobné aktivity. Patří mezi 

ně například aktivita žáků 3A a 5C a učitelek Lenky Kopecké a Renaty Heinischové ze ZŠ 

Jana Železného. Předali lékařskému a zdravotnímu personálu nemocnice velikonoční 

sborníček, ale i dárky a obrázky. Dále to byla práce vychovatelek školní družiny při ZŠ 

Melantrichova, které na dálku hodnotily soutěž o malované vajíčko, ozdobily strom před 

školou, připravily stezku poznání u Hloučely pro děti 1. stupně a malování prvňáčků na 

chodníku jako poděkování zdravotníkům. Je třeba vyzvednout také další zajímavý počin 

školy. Plot zahrady se změnil v jakousi obrazovou a vzdělávací galerii – na jaře to bylo naše 

ptactvo, potom kresby pohádkových postav z Večerníčků a na podzim přibyly stromy. 

Základní škola E. Valenty zase připravila 17. června zábavné odpoledne pro děti 1. stupně. 

Připraveny byly pracovní listy a fotografie v podobě výstavy Mezi stromy v remízku před 
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školou. ZŠ a MŠ Palackého a Klub přátel školy uspořádaly finanční sbírku na podporu ZOO 

Hodonín postižené důsledky tornáda.  

 

Ochranné nástřiky proti koronaviru ve školách 

Krizový štáb města na návrh primátora Františka Jury rozhodl o ochranném nástřiku proti 

koronaviru na mateřských a základních školách zřizovaných městem. Jednalo se o ošetření 

lavic, stolů, židlí, klik, vypínačů, šaten a sociálních zařízení. Cílem byla příprava na návrat 

žáků do škol a zajištění jejich bezpečnosti i bezpečnosti jejich rodin. Uvedený nástřik 

v hodnotě 1, 7 mil. korun se týkal osmi základních škol a devatenácti mateřských škol a měl 

chránit po dobu jednoho roku. Aplikovala jej firma Vederia Solutions  a prostředek obsahující 

nanočástice oxidu titaničitého měl označení Smart Coat.  Stejný prostředek byl aplikován 

v autobusech MDH a v budovách magistrátu.  

Akce začala 15. února a 18. února byla zastavena na základě dopisu senátorky Jitky 

Chalánkové obsahujícího podezření, že látka, kterou firma nástřiky provádí, je zdraví škodlivá 

a že obsahuje karcinogeny. Vypukla kolem rozsáhlá diskuse rodičů na sociálních sítích, 

objevila se i petice rodičů, která žádala zastavení akce. Ostrá diskuse proběhla také za jednání 

zastupitelstva 23. února. Na jedné straně padala slova hysterie, dezinformace, poplašná 

zpráva, na straně druhé zase obezřetnost, funkčnost, možná rizika či zdrženlivost. Byl 

vypracován posudek soudního znalce, se kterým byli novináři a veřejnost seznámeni na 

tiskové konferenci 30. března. Posudek nepotvrdil žádné akutní ohrožení zdraví dětí. 1. dubna 

proběhla schůzka vedoucích politických klubů zastupitelstva. Danou situací se také zabývalo 

jednání zastupitelstva konané 20. dubna, kde představitelé opozice (zvláště zastupitelé z hnutí 

Na rovinu! Aleš Matyášek, Martin Hájek) upozorňovali na nekompetentnost soudního znalce. 

Krajská hygienická stanice Olomouc (KHS) ve svém stanovisku (1. 4. 2021) upozornila na 

skutečnost, že k dané problematice dosud nebyla legislativní úprava a že je potřeba zachovat 

princip předběžné opatrnosti. KHS nemá kompetence ze zákona posuzovat předložené 

dokumenty o zdravotní nezávadnosti aplikace nanonástřiky. Zpráva Státního zdravotního 

ústavu (26. 4. 2021) konstatovala, že koncentrace látky jsou příliš nízké a nedošlo tedy 

k akutnímu ohrožení zdraví dětí. Doporučila provést výměnu rohoží, koberců, očištění závěsů 

a hraček v předškolních zařízeních. Tyto věci však ošetřovány nebyly. Navrhla přetřít 

nastříkané věci vodorozpustnou barvou. Česká inspekce životního prostředí neuvedla 

porušení předpisů, zahájila se společností Veneria solutions kontrolu a přitom zjistila, že se 

jedná o prostředek s deklarovanou biocidní účinností. Přitom nenalezla žádné doklady, které 

by prokázaly povolení přípravku Smart Coat jako biocidního k dodávání na trh.  

V červnu byly odvezeny vzorky lavic k provedení analýzy na pracoviště Technické univerzity 

v Ostravě. Na neřešení celé situace poukazoval zastupitel Aleš Matyášek a to i v řadě 

příspěvků v Prostějovských radničních listech a upozornil také na zařazení použité látky 

Evropskou unií na seznam potencionálních karcinogenů. 5. října 2021 vyzval primátora města 

Františka Juru k bezodkladnému odstranění nanonástřiků, které byly provedeny v únoru v pětí 

základních a pěti mateřských školách. Do konce roku 2021 nebyly známy výsledky analýzy 

z TU Ostrava a nadále zde byly spory o tom, zda jsou nanonástřiky škodlivé či nikoliv. 
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Vystoupení rodičů na odboru školství 

5. května 2021 odpoledne skupina devíti aktivistů z řad rodičů žáků navštěvujících základní 

školy doslova vtrhla do kanceláře vedoucího odboru školství a kultury Petra Ivánka. Chovali 

se vulgárně, uráželi členy ochranky magistrátu, Městské policie a i Policie ČR. Protestovali 

proti údajnému protizákonnému testování a nošení roušek u dětí ve školách. Oni sami si 

odmítli ochranu dýchacích cest nasadit. Nakonec byli z prostor radnice vyvedeni policií a 

z přestupku proti zákonu o ochraně veřejného zdraví se budou zodpovídat u správního orgánu. 

Jejich požadavky byly předloženy na vyjádřená rady města. Ta rovněž konstatovala, že město 

jako zřizovatel škol pravidla netvoří ani je nemůže měnit, jsou v pravomoci Ministerstva 

zdravotnictví a to, zdali jsou mimořádní opatření v souladu s právním řádem ČR, může 

rozhodnout jedině soud. 

 

Ocenění pedagogů 

Pedagog roku 2021 Olomouckého kraje  

 

Tato ocenění se slavnostně předávala 23. června 2021 v sále Olomouckého kraje za účasti 

hejtmana Olomouckého kraje Josefa Suchánka a radního pro oblast školství Aleše Jakubce. 

Celkem bylo oceněno 18 pedagogů ze středních a základních uměleckých škol a pracovníků 

pedagogicko-psychologických poraden Olomouckého kraje. 

Cenu Pedagog Olomouckého kraje 2021 obdržel:  

Jaroslav Trávníček, učitel odborného výcviku, Švehlova střední škola polytechnická, 

Prostějov 

 

Cena radního Olomouckého kraje pro oblast školství: 

PhDr. Ivana Vaňková, dlouholetá ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov 

 

Ocenění magistrátu města Prostějova 

10. září 2021 se konalo setkání pedagogů v divadelním sále Národního domu v Prostějově. 

Ocenění převzali učitelé z rukou náměstkyně primátora Milady Sokolové a náměstků 

primátora Jiřího Pospíšila a Jana Krchňavého. 

 

Oceněni byli tito pedagogové: 

skupina MŠ, ZUŠ a dalších: 

Alena Kirchnerová, MŠ Prostějov, Moravská 30 

Bc. Dana Dvořáková, MŠ Prostějov, Šárka 4a 

Mgr. Pavel Lužný, Dětský domov a ŠJ Prostějov 

Mgr. Jitka Burkoňová, SŠ, ZŠ a MŠ JISTOTA, o. p. s. Prostějov 

Jolana Doláková, ZUŠ Vladimíra Ambrose Prostějov 

Mgr. Ivana Svobodová, SŠ. ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského 10 

Mgr. Věra Vysloužilová, SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského 10 

Mgr. Květa Navrátilová, ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova 4 

(odloučené pracoviště Husovo nám. 94) 

Bc. Martina Koudelková, Sportcentrum – DDM Prostějov 
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skupina ZŠ 

Karla Vorálková, ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 

Mgr. Ivana Pochylová, ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 

Mgr. Michal Esterka, ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov 

Mgr. Alena Vystavělová, ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova 60 

Mgr. Kateřina Albrechtová, ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 

skupina středních škol 

Mgr. Iveta Sedláčková, Reálné gymnázium a základní škola Otto Wichterleho Prostějov 

Mgr. Romana Mikmeková, ART ECON – Střední škola 

Mgr. Blanka Mikulková, Střední odborná škola Prostějov, nám. E. Husserla 1 

Mgr. Martina Kubíčková, Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ Prostějov 

Mgr. Jana Suchánková, Obchodní akademie, Prostějov 

Olena Jahnová, SOŠ podnikání a obchodu, spol.s r.o. 

Karel Stránský, SOŠ průmyslová a SOU strojírenské, Prostějov 

Jan Krestýn, Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. 

Mgr. Alena Línková, Střední zdravotnická škola, Prostějov 

Ing. Mária Křížová, Švehlova střední škola polytechnická Prostějov 

 

Cena za mimořádný přínos v oblasti rozvoje prostějovského školství 

Mgr. Alois Procházka, ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova 4 

 

 

 

 

8. KULTURA 

 

Kultura a všechny kulturní aktivity byly v průběhu roku jaře, negativně zasaženy epidemickou 

situací covid-19. I přesto se kulturní instituce snažily najít cestu k občanům a divákům, 

například ve virtuální podobě, on-line promítáním kina apod. 

Město Prostějova a kulturní Klub DUHA uspořádaly v pátek 12. března 2021 „Prostějovský 

den plný kultury“. Zájemci mohli v on-line prostředí zhlédnout kulturní program Míši 

Růžičkové určený nejen dětem z mateřských škol. Kapela Novios společně s Miroslavem 

Zikmundem zahrála seniorům a Radek Schwab v pořadu Muzikálový sen zazpíval známé 

muzikálové hity. 

V květnu a červnu proběhla netradiční fotografická výstava „Usměj se na sebe“ připravená 

magistrátem a Duhou ve výlohách obchodů na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově. 

Obsahovala snímky z  Prostějovského léta v období 2008–2017. Jejím cílem bylo  

připomenout minulé ročníky této akce, vyhledat na fotografiích své známé, přinést dobrou 

náladu nebo se i nachystat na nový ročník Prostějovského léta. 

Město Prostějov je zřizovatelem tří kulturních institucí- příspěvkových organizací: knihovny, 

divadla a kina Metro 70. 
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Městská knihovna 

Byla na začátku roku rovněž uzavřena.  Od konce března potom fungovala v omezeném 

režimu s výdejním okénkem a v souladu s danými epidemickými opatření bez konání 

přednášek a veřejných akcí.  

Na letní měsíce připravila pro čtenáře řadu akcí, například soutěže Prázdninové luštění 

s knihovnou, Po stopách prostějovské historie a Letní čtenářská výzva.  Oddělení pro děti a 

mládež pořádaly oblíbený Pizza kvíz, Deskohraní a Tvořivé dílny. 

V sobotu 11. září se konal u knihovny tradiční piknik s občerstvením, hanáckým kvizem o 

ceny a knižním minibazarem. 

 Na podzim byly opět zahájeny knihovnické aktivity – kurz trénování paměti, cestopisné 

přednášky či vyprávění o Marii Terezii a další. Pokračovala také virtuální univerzita třetího 

věku. V dětském oddělení se konalo skautské odpoledne, soutěž s Harry Potterem a besedy o 

pověstech Prostějovska.  V prosinci však už z důvodů vyhlášení nouzového stavu byly mnohé 

plánované akce zrušeny. 

 

Městské divadlo 

Městské divadlo bylo rovněž uzavřeno. V době nouzového stavu a lockdownu zde probíhal 

detailní úklid a údržba techniky. Byl zakoupen a instalován nový zvukový pult. Zároveň 

změnili strukturu webových stránek a na divadelním facebooku a v Prostějovských radničních 

listech zveřejňovali informace z historie divadla a o vystupujících souborech. Samozřejmě se 

přesouvala divadelní představení a termíny.  

Postupně se divadlo otevřelo divákům v omezené kapacitě a za platných epidemických 

opatření 15. června 2021, kdy se konal koncert významného českého hobojisty Viléma 

Veverky a skupiny Ultimate W Band. 

Nová divadelní sezóna 2021/2022 začala 29. srpna představením pohádky Vodník Česílko. 

Na podzim tak následovala doslova smršť představení, koncertů a dalších akcí. Divadlo 

rovněž dlužilo publiku neodehraná představení za dvě divadelní sezóny. Podařilo se zajistit 

náhradní termíny a diváci si je mohli vybrat prostřednictvím newsletteru nebo webových 

stránek divadla. Na podzim tak byla uvedena představení Žitkovské bohyně (Divadlo pod 

Palmovkou), Rebelky (Divadlo Bolka Polívky), Lady Oskar (Divadlo Kalich Praha), Václav 

Havel Žebrácká opera (Městská divadla Brno) a další.  Mimořádná byla také nabídka 

koncertů (Jaroslav Svěcený, Ivo Kahánek, Jarek Nohavica). 23. října 2021proběhl koncert 

olomoucké Moravské filharmonie k výročí vzniku Československa. Zazněly na něm slavné 

melodie z československých filmů. 

Začátkem října proběhl 14. ročník divadelní přehlídky APLAUS. Na jejím zajištění a 

sponzorování se podílely TK plus, Tenis klub Prostějov, Statutární město Prostějov, Městské 

divadlo a firmy Micos a Firesta. V jejím průběhu mohli diváci vidět představení: Don Mc 

Cormick: House (Divadlo Ungelt Praha), Artur Miller: Smrt obchodního cestujícího (Městská 

divadla pražská), Carlo Goldoni: Sluha dvou pánů (Městské divadlo Olomouc). Bohužel akce 

Noc divadel plánovaná na 20. listopadu se už z důvodů zhoršené epidemické situace 
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nekonala. Diváci opět našli do divadla cestu, i když podmínky pro vstup byly komplikované 

(respirátory a potvrzení o bezinfekčnosti, tedy splnění jedné z podmínek O-N-T). 

V průběhu prázdnin nabídlo divadlo komentované prohlídky Národního domu konané v rámci 

Roku Jana Kotěry. Byl o ně obrovský zájem. Další prohlídky proběhly v rámci Dnů 

evropského dědictví o prostějovských hodech.  

K 150. výročí narození architekta Jana Kotěry (1871–1921), autora projektu budovy 

Národního domu, připravilo Městské divadlo výstavu „Kotěra čeká, Kotěra se těší!“ –

„Cestami tvůrců moderní architektury v Olomouckém kraji“. Její vernisáž proběhla 9. 

listopadu 2021 za účasti náměstkyně primátora Milady Sokolové. Diváci ji mohli vidět v 

promenoáru divadla. 

 

Kino Metro 70 

Dobu nouzového stavu a lockdownu využilo kino k úpravám. Byly vybudovány nové toalety 

a upraven foyer kina. Při odstranění konstrukce bufetu byl odhalen záliv – místnost se 

širokým průhledem, ve kterém by mohly být realizovány dětské dílničky. Byla rozšířena letní 

zahrádka před kinem. Zároveň byly instalovány nové  3D technologie a plátno. 

V době pandemie kino hrálo ve virtuální podobě. Zájemci si mohli vybírat ze dvou platforem: 

Moje kino Live a Kina spolu.  Kino bylo otevřeno naplno 31. května 2021 (bez provozu 

kinokavárny a konzumace občerstvení v sále) komedií Bábovky. Konaly se také filmové 

kvizy, workshopy a slam poetry (26. června) a Chill out s METRO 70 (2. července) – hudební 

hity v podání DJ Kakkaducci & Jak Sen. 

Na léto bylo připraveno letní kino, na třech místech – na nádvoří zámku, u hvězdárny a nově 

na prostějovském velodromu. Sezónu letního kina na zámku otevřel film Chlast. Z dalších to 

byli například Vlastníci, Pulp Fiction: Historky z podsvětí, 3Bobule, Šarlatán, Kill Bill 1, 2, 

Palm Springs či Poslední aristokratka. Na velodromu dostaly prostor nejnovější premiéry: 

Gump – pes, který naučil lidi žít, Fotbalový skřítek, horor Vymítač ďábla, Prvok, Šampón, 

Tečka a Karel. Fotbalový skřítek pochází z dílny prostějovských amatérských filmařů 

Michala Grepla, Vlastimila Langa, Lukáše Sluky a Marka Gerharda a pojednává o radostech a 

strastech fotbalistů Trpenovic. Byl natočen před čtyřmi lety. 

U hvězdárny měl 24. července 2021 premiéru film sci-fi INTERSTELLAR uvedený 

k šedesátému výročí založení prostějovské hvězdárny.  

Kino Metro 70 je členem organizace Europa Cinemas, která z řad svých členů vybírá zástupce 

na festivaly. Ředitelka kina Barbora Kucsa Prágerová se zúčastnila odloženého 

Mezinárodního filmového festivalu v Cannes. Zasedla v porotě soutěže Directors´  Fortnight. 

20. listopadu 2021 oslavilo kino opožděné 50. narozeniny. Na tento den byl připraven pestrý 

program. Uskutečnila se předpremiéra filmu Král Richard: zrození šampionek. Proběhla talk 

shaw s pozvanými hosty – režiséry Vítem Klusákem a Václavem Marhoulem. Nechyběl ani 

narozeninový večírek s tancem a hudbou a s vystoupením DJ Kakkaducci & Jak Sen. 

 

Pohled do historie  

Kino Metro 70 bylo slavnostně otevřeno 7. listopadu 1970 promítáním sovětského velkofilmu 

Osvobození. Bylo postaveno v bruselském stylu v letech 1965–1969 ve Školní ulici (stavbě 

musela ustoupit památkově chráněná stometrová hradební zeď) jako opakovaný projekt  kina 
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Hvězda v Uherském Hradišti od architekta Zdeňka Michala. Jednalo se o první širokoúhlé 

kino v Prostějově a okolí. Číslovka 70 u něj neznamenala rok otevření, ale promítání 

sedmdesátimilimetrových  širokoúhlých filmů. Zároveň mělo mít funkci podzemního krytu 

s kapacitou 900 osob.  

Kino a divadlo se od listopadu potýkaly s úbytkem návštěvníků, u divadla klesl zájem o 

předplatné, což souviselo se zhoršenou situací a nárůstem počtu nakažených nemocí covid. 

Dokladem poklesu návštěvnosti jsou i tato čísla. V roce 2019 navštívilo kino rekordních 

75 248 diváků, v roce 2020 to bylo 23 981 diváků a v roce 2021 21 351 diváků. V roce 2019 

bylo uvedeno 1071 filmů, v roce 2020 626 filmů a v roce 2021 624filmů.  

 

 

Kulturní klub Duha – oddělení odboru školství a kultury, U Hradeb 

Zajišťovala agendu jubilantů, vítání občánků, v rámci kino klubu promítání filmů, dále 

taneční kurzy pro střední školy, výstavy výtvarníků včetně hudebních a dalších soutěží. 

Tradičně je pořadatelem velkých kulturních akcí – Prostějovského léta, Hanáckých slavností, 

festivalu Wolkerův Prostějova Prostějovské zimy. 

 

Výstavní činnost DUHY 

14. ledna měla proběhnout vernisáž výstavy spolku prostějovských fotografů – 10. výročního 

memoriálu Luďka Mařáka. Byla však odsunuta až na červen. Konala se 16. června 2021. 

Spolek prostějovských fotografů byl založen v roce 2009 jako volné sdružení aktivních 

uměleckých fotografů nejen kvůli svému koníčku, ale především zálibě v cestování, lásce 

k přírodě a k horám. Společnou výstavu členové spolku věnovali fotografu a milovníku 

přírody Luďku Mařákovi, který v roce 2011 tragicky zemřel a novinářce a člence 

Okrašlovacího spolku města Prostějova Jarmile Pospíšilové, která se spolkem spolupracovala. 

Byly vystaveny fotografie hanácké krajiny, portréty a akty. 

Výstavy pořádané Duhou probíhaly ve druhém patře obchodního centra Zlatá brána. Od 26. 

února zde své práce prezentovaly absolventky grafiky na Ostravské univerzitě a jejich 

profesor Zbyněk Janáček, od 26. března současný umělec a solitér a bývalý hokejista Lukáš 

Musil známý pod pseudonymem Musa. Kurátorem výstav byl Mira Macík a návštěvníci se 

mohli do prostor dostat výtahem. 

Výstava sochařky Nikoly Emmy Ryšavé „Holly Garden“ probíhala v letních měsících v 

 Botanické zahradě Petra Albrechta. Duha ji připravila ve spolupráci s Botanickou zahradou. 

Absolventka sochařství v ateliéru Lukáše Rittsteina na AVU v Praze má za sebou celou řadu 

výstav. Každoročně se účastní projektu Václav Art, který zprostředkovává umění lidu 

v ulicích Prahy.  V Botanické zahradě byly k vidění sochy pohádkové nebo socha Duch svatý 

s využitím nemocničních prostěradel. 

 

Festival současného umění 

Jednalo se o třídenní startovací – pilotní ročník. Konal se ve dnech 30. září – 2. října 2021 pod 

záštitou statutárního města Prostějova a kulturního klubu Duha na devíti různých místech a 

pořadatelem byla Galerie současného umění při klubu Duha a její kurátor Mira Macík. Akce 

nabídla průřez tvorbou soudobých uměleckých generací. V Muzeu a galerii vystavovala 
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fotografka a multimediální umělkyně Veronika Šreková Bromová, která také provedla 

výstavou návštěvníky v rámci komentované prohlídky konané 30. září. Velkým jménem 

festivalu byl fotograf Jindřich Štreit, který v městské galerii v zámku měl výstavu fotografií 

„Ze tmy ke světlu“ o práci vězeňských kaplanů. Výstava zde probíhala do 14. listopadu. 

V baru 12 opic v Partyzánské ulici proběhla výstava prostějovského fotografa Karla Nováka. 

Další vystavující: Filip Kůrka, sochař Šimon Szabó a Lukáš Kováčik s digitálními kolážemi 

(Galerie současného umění Duha), olomoucký akční umělec Vladimír Havlík (Galerie KEL 

na Střední škole designu a módy), Adam Kencki (fotografie, kolumbárium hřbitova), 

intermediální umělkyně Dominika Bernatková a sochař Dominik Adam (druhé patro, Zlatá 

brána).  

 

630 let města 

Oslavy 630. výročí povýšení Prostějova na město musely být kvůli pandemii covid-19 a 

následným protiepidemickým opatřením odloženy. Proběhly proto až letos – a to v sobotu 26. 

června. Statutární město Prostějov a kulturní klub Duha připravily na náměstí T. G. Masaryka 

bohatý program. Zajistila jej ostravská agentura Gryff. Slavnosti byly zahájeny za zvuků 

bubnů průvodem od radnice k muzeu. V čele průvodu šli zástupci města – primátor František 

Jura, jeho náměstci Jiří Pospíšil, Jiří Rozehnal, Milada Sokolová a Alena Rašková. Markrabě 

Jošt předal primátorovi glejt, kterým Prostějov před šesti sty třiceti lety pasoval do městského 

stavu a obyvatelů udělil právo výročního trhu. 

 Potom následovala středověká oslava. Představili se v ní rytíři svatého grálu a středověká 

taneční skupina.  Následovaly historické písně v podání Bohemia Bards, šermířské a divadelní 

představení Barbarů a povídání kata o hrdelním právu. Program ukončil koncert středověké 

rockové kapely Clamortis. V provozu byly stánky s různým zbožím – občerstvením, nápoji, 

dřevěným náčiním. Krásné počasí a bohatý program přilákaly na náměstí davy návštěvníků 

nejen z Prostějova, ale i z blízkého a vzdáleného okolí. 

 

Prostějovské léto 

Startovalo na náměstí T. G. Masaryka před radnicí 15. července 2021 vystoupením hudební 

skupiny Stein 27. Vystoupila na něm celá řada vynikajících a známých skupin, například s 

Mňága a Žďorp s frontmanem Petrem Fialou, Laura a její tygři, Pokáč (Jan Pokorný), Michal 

Hrůza s Kapelou hrůzy. Zazněly zde operní melodie ve večeru muzikálu Fantom opery.  

Stejně jako loni nepřijela do Prostějova Hana Zagorová. Důvodem její neúčasti byly zdravotní 

komplikace po loni prodělaném covidu. Svoje vystoupení plánované 26. srpna musela zrušit. 

Náhradou byla slovenská revivalová skupina The Backwards a na náměstí tak zazněly 

legendární písně skupiny The Beatles. Podvečer 26. srpna patřil také prostějovským 

revivalovým skupinám Smokie revival a Suzzi Quatro revival. Podvečerní vystoupení totiž 

tradičně patří předskokanům“ a vystupují na něm místní hudební skupiny.  

19. srpna proběhla na náměstí módní přehlídka, do které se zapojily místní oděvní firmy, 

obchody a Střední škola designu a módy. Představeny byly například modely prostějovských 

návrhářek Yvony Leitner, Radky Koskové a oblečení prostějovské značky RV Fashion a Go 

Fashion. V doprovodném programu vystoupila prostějovská rodačka a herečka Eva Hacurová 

a Vanesa Burdová z Taneční školy Pirouet. 



40 

 

Na zámku proběhly dvě hudební akce s volným vstupem: Pro Fest Rock a Pro Fest Country 

s vystoupením místních kapel. 

V rámci Prostějovského léta proběhlo 17. srpna 2021 představení v Kolářových sadech u 

hvězdárny. Moravské divadlo Olomouc zde předvedlo romantickou komedii Noc na 

Karlštejně. Zazněly zde oblíbené melodie. Diváci ocenili vynikající výkony herců, historické 

kostýmy a dobové účesy. Přítomni byli také hejtman Olomouckého kraje a primátor města 

Prostějova František Jura. Závěr Prostějovského léta patřil 3. září koncertu dívčí skupiny 

Lollipopz. 

Do Prostějovského léta se zapojilo také Ekocentrum IRIS, které připravovalo na náměstí pro 

děti různé soutěže, hrátky se zvířátky apod. Připravilo také čtyři cyklistické výlety do okolí 

Prostějova, vycházku do lesů Drahanské vrchoviny a další akce.  Další institucí zapojenou 

akcemi do Prostějovského léta byla Městská knihovna. Připravila pro děti tradiční Pizza kviz, 

Deskohraní a další akce. 

 

Wolkerův Prostějov – 31. srpna – 4. září 2021 

64. ročník celostátní přehlídky uměleckého přednesu a divadel poezie proběhl stejně jako loni 

v netradičním termínu na začátku září. Epidemická situace ovlivnila počet souborů a 

recitátorů. Konal se pod záštitou ministra kultury Lubomíra Zaorálka, hejtmana Olomouckého 

kraje Josefa Suchánka, primátora města Prostějova Františka Jury a za finančního přispění 

Ministerstva kultury a Olomouckého kraje. Jeho pořadateli byly Statutární město Prostějov – 

oddělení Duha a Nipos Artema Praha. Na festivalu spolupracovaly Městské divadlo Prostějov, 

Městská knihovna a Národní dům o.p.s.  

Byl zahájen vystoupením divadla Cirkus trochu jinak průvodem se svíčkami k soše básníka 

Jiřího Wolkera. Kromě soutěžních vystoupení probíhaly také odborné semináře a U Kotěry na 

zahrádce“ vystupovaly různé kapely.  

V doprovodném programu mohli zájemci zhlédnout inscenaci divadla Cirkus trochu jinak On 

the road. Divadelní spolek Jedl a účinkující Saša Rašilov a Lucie Trmíková předvedli 

inscenaci s názvem Jan Zahradníček: Vše mé je tvé. Pojednávala o katolickém básníkovi Janu 

Zahradníčkovi. Vycházela z jeho korespondence a veršů a podala silný příběh člověka, jemuž 

komunistický režim zničil život a zároveň ho vymazal z literární historie.  

Závěrečný večer se konal 4. září ve Smetanových sadech a na zahrádce Národního domu, kde 

byli vyhlášeni nositelé cen poroty a laureáti Wolkerova Prostějova v daných věkových 

kategoriích. Ceny předaly náměstkyně primátora Milada Sokolova a členka poroty Eva 

Zámečníková. Oceněna byla také „dobrá duše“ uměleckého přednesu – Ivan Němec, který od 

roku 1973 zasedal v porotách festivalu a jako pedagog vychoval řadu vynikajících 

následovníků. 

 

XXXIX. Hanácké slavnosti 11. a 12. září 2021 

Ty letošní proběhly na rozdíl od loňska v původním rozsahu – tedy s průvodem a přijetím 

zástupců souborů na radnici. Podobně jako loni byly prodejní stánky rozmístěny na třech 

náměstích – T. G. Masaryka, Žižkovo náměstí, Pernštýnské náměstí. Zájem byl o tradiční 

burčák, frgály, ale také ručně vyráběné kuchyňské nářadí, okrasné vázy, přírodní produky, 

med a další zboží. Obrovský zájem byl o kolotoče a další atrakce. Velký zájem byl o 
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projížďky historickými kočáry z Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem. Ředitel muzea 

Václav Obr je realizoval nejen koňskými dvojspřežími, ale také dvanáctimístným breakem 

zapůjčeným ze zámku z Ratibořic. Předvedl také některé novinky a renovace, například 

zlacený pohřební kočár či renovované části kočáru prostějovského výrobce kočárů Johanna 

Weigla. Tyto jsou staré asi sto čtyřicet let. 

Město Prostějov a kulturní klub Duha připravily bohatý program. Na sobotu byly připraveny 

vystoupení folkrockové skupiny Epydemie, olomouckého mužského sboru Rovina a brněnské 

populární skupiny Poletíme?  

Nedělní dopoledně zahájila dechová hudba Bludověnka, následoval komponovaný program 

dětských souborů Jaro na Hané, dále vystoupení Petry Černocké a skupiny Nezmaři. Ve 14 

hodin se uskutečnilo přijetí zástupců souborů a hostů na prostějovské radnici. Přítomni byli 

poslanec Parlamentu ČR Ladislav Okleštěk, primátor družebního města Vysoké Tatry Ján 

Mokoš a primátor města Prostějova František Jura. Za milé přijetí poděkoval lidový vypravěč 

a folklorista Jiří Vrba. Poprvé chyběla ikona Hanáckých slavností tetička Marie Pachtová 

z Vyškova. Nemohla přijet ze zdravotních důvodů. V 15 hodin se vydal centrem města 

slavnostní průvod zástupců města, hostů a členů souborů. Po slavnostním zahájení a 

zdravicích hostů pokračoval až do večera další program.  Vystupovaly zde hanácké soubory 

v komponovaném programu Či só hode a jedinečné bylo vystoupení skupiny Fleret se 

zpěvačkou Zuzanou Šulákovou. 

Záštitu nad slavnostmi převzali hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek a primátor města 

Prostějova František Jura. Partnerem byl Hanácký folklorní spolek. Slavnosti se konaly za 

finanční podpory Olomouckého kraje. Doprovázelo je krásné, teplé slunečné počasí. 

 

Prostějovská zima 

Město Prostějov a Duha připravovaly bohatý kulturní program. 5. listopadu 2021 odpoledne 

bylo slavnostně otevřeno mobilní kluziště vystoupením krasobruslařského klubu 

Krasobruslení Prostějov. Přítomni byli primátor František Jura a jeho náměstci Jiří Pospíšil a 

Milada Sokolová. Děti z mateřských škol, základních škol a družin nazdobily náměstí T. G. 

Masaryka krásnými vánočními stromečky. Vánočně bylo vyzdobeno také město. 24. listopadu 

začal vánoční jarmark, který však z důvodů epidemické situace a vyhlášeného nouzového 

stavu byl 26. listopadu večer uzavřen. Stejně tak neproběhly kulturní programy. Vánoční 

strom nazvaný Bystroušek byl rozsvícen rovněž bez kulturního programu. Zrušen byl také 

silvestrovský ohňostroj.  Z celého programu Prostějovské zimy tak probíhaly v Duze jen 

víkendové akce pro děti. Kluziště fungovalo za podmínek: maximum sto lidí a potvrzení o 

bezinfekčnosti. 

 

Další výstavy 

Městská galerie – zámek, Pernštýnské náměstí 

Loňská výstava malíře Viktora Hohause měla virtuální podobu. Na podzim zde probíhala 

v rámci festivalu současného umění výstava fotografa Jindřicha Štreita. 

18. listopadu proběhla vernisáž výstavy Obrázky Karla Tomana ze soukromé sbírky Jozefa 

Drobného ze Sušice. Bylo zde vystaveno kolem dvou set umělcových olejomaleb a akvarelů. 

Jozef Drobný sbírá dílo tohoto malíře přes čtyři roky a také o něm připravuje publikaci. Karel 



42 

 

Toman se narodil 17. 12. 1889 v Prostějově, kde absolvoval tkalcovskou školu a také zde řadu 

let žil a tvořil. V jeho tvorbě se nacházejí náměty z Valašska, Beskyd, Slovenska, 

Podkarpatské Rusi. Maloval kostelíky, kapličky, přírodu.  Hodně také cestoval, navštěvoval 

galerie a výstavy. Maloval také Prostějov a okolí, například pohled na Prostějov od mostu 

přes Romži v Olomoucké ulici a výklenkovou kapličku, tzv. poklonu v držovském kopci. 

Osudy malíře a grafika Karla Tomana jsou však zahaleny řadou tajemství, například neznáme 

rok jeho úmrtí. Na tyto otázky by měla odpovědět připravovaná kniha Jozefa Drobného. 

Kurátorem výstavy byl Miroslav Macík.  

 

Městská obrazová sbírka se v roce 2021 rozšířila o další díla, jejichž zakoupení doporučila 

komise pro nákup uměleckých děl a schválila rada města.  Financovány byly z rozpočtu města 

Prostějova. Jednalo se o tato díla: Jan Auer: Prostějovský motiv (olej na plátně, 25 tisíc Kč), 

Viktor Hohaus: Podvečer u muzea (olej na kartonu, 22 tisíc, Kč), Jan Tříska (portrét Ondřeje 

Přikryla, bronzový reliéf, 15 tisíc Kč), Hilar Václavek: Po žních ve stodole (olej na kartonu, 

15 tisíc Kč), František Sylva Toman: Dívka mezi slunečnicemi (olej na plátně, 18 tisíc Kč), 

Oldřich Lasák: Draní peří (akvarel v paspartě, 8 tisíc Kč), soubor fotografií z návštěvy 

Václava Havla v Prostějově od Boba Pacholíka (celkem 25 tisíc Kč), od Karla Tomana –  dva 

obrazy s prostějovskými motivy  a dva z Němčic n. H (akvarely, celkem 35 500 Kč), Zdeněk 

Kazda: Prostějovská radnice (litografie), Bohuš Čížek: Milena (5 tisíc). 

 

Zlatá brána – obchodní dům, 2. patro 

Slavní čeští Rakušané  6 .– 27. srpna 2021 

Putovní panelová výstava realizovaná z projektu kulturní dědictví UNESCO představila 

veřejnosti padesát nejvýznamnějších rakouských osobností českého původu nebo 

s významným vztahem k naší kultuře. Z Olomouckého kraje bylo zastoupeno jedenáct 

osobností. S Prostějovem jsou spjati filozof a zakladatel fenomenologie Edmund Husserl a 

architekt a stavitel Max Fleischer. Z dalších významných osobností zde byli zastoupeni 

například Sigmund Freud, Adolf Loos, Gustav Mahler, Egon Schiell a Friederike Gessnerová 

známá pod jménem Joy Adamsová. Vernisáž výstavy se konala 9. srpna 2021 za účasti 

primátora města Prostějova Františka Jury a honorárního konzula Rakouska v Brně Georga 

Stögera. Nad výstavou převzali záštitu hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek, primátor 

města František Jura a konzul Georg Stöger. Spolupořadateli byly Muzeum a galerie 

v Prostějově a spolek Hanácký Jeruzalém. 

Z dalších výstav ve Zlaté bráně: Lukáš Musil, Milan Benda, Sabina Knetlová, Ivo Sumec. 

V závěr roku se zde konala tematická vánoční výstava Ghoste in our Closet. Jednalo se o 

projekt Karolíny Jansové a Natálie Košťálové včetně inscenací duchů Vánoc. 

 

Muzeum a galerie v Prostějově 

Muzeum a galerie, v Prostějově, o. p. s.,   jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj se jako 

významná paměťová instituce podílela na kulturním a společenském rozvoji města. Byly 

prodlouženy výstavy (do 28. dubna 2021) – například  Cesty do pravěku, ve stopách Zdeňka 

Buriana.  
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Zároveň byla uskutečněna výstava  Jak chtěl změnit Komenský svět, Komenský a umění (28. 

ledna –21. března, prodloužena do 30. května).  Jednalo se o panelovou výstavu a výstavu 

artefaktů z depozitářů Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě. V době uzavření muzea 

mohli zájemci vidět tyto výstavy ve virtuální podobě.  

Muzeum otevřelo svoje brány pro veřejnost 11. května 2021.  Od 14. května byl také otevřen 

pro návštěvníky Červený domek Petra Bezruče v Kostelci na Hané a kavárna ve Špalíčku. 

Připravilo také dvě nové expozice: Kamila Hájková (38 obrazů mladé malířky pocházející 

z Jesenicka) a Flora a fauna z našich depozitářů. Výstava Flora a fauna kromě tradičních 

zkamenělin a přírodnin nabídla rostlinné a živočišné motivy na různých předmětech, 

například obrazech, porcelánu, keramice, hodinách, kovových předmětech, krojích, dále 

v herbářích, knihách či skicářích rodu Silva-Taroucců a Jiřího Wolkera. Některé předměty 

byly vystaveny poprvé, například pohovka s květinovým čalouněním z přelomu 19. a 20. 

století a obraz Vlaho Bukovace Dívky u tůně. 

Loni připravená panelová výstava Prostějovské synagogy a modlitebny byla ze Špalíčku 

přemístěna do hlavního sálu Husova sboru. Zde si ji návštěvníci mohli prohlédnout i v době 

uzavření muzea a to až do konce června. 

16. ročník Veřejného čtení jmen obětí holocaustu Jom ha-šoa konaný 8. dubna 2021 proběhl 

v Prostějově již potřetí a podruhé byl opět ve virtuální podobě. Akce je organizovaná 

Institutem Tereziánské iniciativy. Spolupořadatem byl spolek Hanácký Jeruzalém. Se zájemci 

o čtení byla muzeem předtočena videa.  

 

Na léto připravilo muzeum velkou výstavu konanou ve Špalíčku – Fenomén Saudek (5. 

června – 5. září 2021). Připravilo ji prostějovské muzeum a kurátorka Kamila Husaříková ve 

spolupráci s galeristou Jindřichem Skácelem. Byla zahájena vernisáží 3. června 2021 v 16: 30 

hodin před hlavní budovou muzea na náměstí F. G. Masaryka. Účast byla velkolepá – kolem 

tří set návštěvníků. Po zahájení se účastníci odebrali do výstavních prostor a výstavu si 

prohlédli ve skupinách. Světoznámý a mezinárodně uznávaný fotograf Jan Saudek 

v Prostějově vystavoval poprvé.  Výstava nabídla celkem padesát jeho snímků. Jednalo se o 

průřez jeho tvorbou šedesátých a sedmdesátých let. Byly zde k vidění neorealistické 

fotografie i ty pobuřující, černobílé, sépiové, kolorované, ale i obrazy. Doplňkem výstavy 

byla přehlídka fotografií prostějovských tvůrců, kteří vzdali svými díly poctu Janu Saudkovi. 

Vystavovali zde Marek Gerhard, Josef Franc, Helena Kadlčíková, René Abel, Jiří Uvízl, 

Luboš Čehovský a Karel Novák z Prostějova, dále Ivo Snídal z Plumlova, Petr Sládek 

z Výšovic a Jiří Steiger z Klopotovic žijící v Praze. Součástí výstavy byl i dobový fotoateliér. 

V kině Metro 70 byl krátce po vernisáži uveden snímek Fotograf pojednávající o životě a díle 

Jana Saudka. Nad výstavou převzal záštitu primátor města Prostějova František Jura.  

 

Šedesát let hvězdárny v Prostějově 

12. dubna 1961 se pro veřejnost otevřely brány prostějovské hvězdárny v Kolářových sadech. 

Původně byla na měsíc červen plánována výstava v jenom z hlavních sálů muzea. Z důvodů 

koronavirové situace proběhly dvě venkovní letní akce. 24. července 2021 byla k vidění 

v prostoru předzahrádky a vstupní chodby menší výstava o historii prostějovské hvězdárny. 

V podvečer vystoupili členové Divadla fyziky –ÚDiF a večer ve spolupráci s kinem Metro se 
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promítal sci-fi film Interstellar. 21. srpna rozsvítily Kolářovy sady dva asi čtyřmetrové 

modely Měsíce a planety Země zapůjčené z Hvězdárny a planetária v Brně a v podání kapely 

La Boujeau zazněl jazzový koncert. Ve spolupráci s kinem Metro se opět promítalo. 

Hvězdárna se zapojila do Street Art Festivalu v Olomouci a v rámci něho vyzdobil čelní stěnu 

hvězdárny koncem srpna italský umělec Patrizio Anastasi. Jedná se o mural – velkoplošnou 

malbu na stěnu v duchu bruselského stylu ze šedesátých let minulého století.  Pomocí 

jednoduchých tvarů a barev červené, žluté, modré a fialové ztvárnil raketu, některé planety a 

Měsíc. K tomuto výročí vydala hvězdárna také turistickou známku.  

Hvězdárna funguje od roku 2013 jako Astronomické oddělení Muzea a galerie v Prostějově a 

pracují zde tři odborní zaměstnanci. Vedoucím pracoviště je Bc. Richard Novák. Kromě 

tradičních pozorování oblohy připravuje řadu akcí pro veřejnost, například odborné 

přednášky, exkurze, programy pro školy aj. 

 

Na podzim připravilo muzeum další nové výstavy: Karbon – pozdrav z prvohor, Peníze a moc  

(do 5. prosince) a ve Špalíčku výstavu Masarykovy návštěvy Hanáckého Jeruzaléma (9. září – 

14. listopadu).  Výstavní sály celého prvního patra Špalíčku byly věnovány nejen dvěma 

prezidentským návštěvám z let 1921 a 1929, ale také vztahu T. G. Masaryka v Prostějovu, 

jeho prostějovským přátelům a spolupracovníkům, jimiž byli Josef Krapka-Náchodský, Vasil 

Kaprálek Škrach, Jan Uher a starostům města Stanislavu Manhardovi a Vilému Otáhalovi. 

Připomenuty byly i události odstranění Masarykova pomníku v roce 1953. Kromě panelů byly 

vystaveny i sbírkové předměty, například sádrové modely na pomník z roku 1946, knihy a 

fotografie. Vernisáž výstavy proběhla 9. září 2021 za účasti vedení města, Olomouckého kraje 

a dalších institucí. Proběhlo také několik komentovaných prohlídek. 

 

Na závěr roku proběhla ve Špalíčku Výstava Betlémů (od 25. listopadu). K vidění byly 

dřevěné vyřezávané betlémy, například od Břetislava Vávry z Úsova, loštického řezbáře 

Jaroslava Beneše a lanškrounského řezbáře Bedřicha Šilara. Druhá část výstavy byla 

zaměřená na ručně paličkovanou krajku s tematikou Vánoc a narození Ježíše (práce přerovské 

paličkářky a výtvarnice Mileny Malinové a vamberské Jany Štefkové). 

V hlavní budově probíhala výstava Malované nebe – restaurované podmalby na skle (od 3. 

prosince). Poprvé zde byla představena kolekce podmaleb ze sbírek muzea pocházející 

z různých oblastí Čech a Moravy z 19. století. Jedná se o lidové obrázky na skle, které jsou 

svéráznou formou výtvarného umění. Výstava představila nejen sbírku, ale práci muzejních 

restaurátorek, které se podílely na záchraně těchto obrázků. 

 

Různé 

Do muzea se vrátily restaurované obrazy Jana Preislera 

Do prostor mezipatra muzejního schodiště hlavní budovy se začátkem roku 2021vrátily 

restaurované obrazy malíře, grafika a ilustrátora Jana Preislera Sen jinocha a Sen dívky. Oba 

obrazy melancholické nálady jsou v pastelových barvách a pohádkové atmosféře. 

Původně byly umístěny v prostoru dvou protilehlých supraport vestibulu divadla. V době 

okupace byla plátna odstraněna, sice byla v roce 1957 vrácena do Národního domu, ale 

protože v průběhu německých úprav divadla zanikly i dveře, nad kterými byly obrazy 
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umístěny – byly později přesunuty do předsálí prvního patra staré radnice. Se svolením města 

byly zapůjčeny Muzea v Prostějově a jsou zde umístěny už řadu let. Diptich byl restaurován  

koncem roku 2020 z finančních prostředků města Prostějova a Olomouckého kraje  

 

Personální změna ve vedení muzea 

8. února 2021 byla Radou Olomouckého kraje odvolána ředitelka Muzea a galerie 

v Prostějově Soňa Provazová. Uvedenou funkci zastávala od 1. listopadu 2018. Řízením 

muzea byl pověřen statutární zástupce Václav Horák. Olomoucký kraj vypsal výběrové řízení. 

Na základě jeho výsledků byla od 1. července 2021 jmenována do funkce ředitelky Muzea a 

galerie v Prostějově Veronika Hrbáčková, která působila jako kurátorka oddělení etnografie 

Vlastivědného muzea v Olomouci. 

 

Básník Jiří Wolker v loštickém betlému 

Součástí známého loštického betléma se stal 1. prosince 2021 náš rodák a básník Jiří Wolker. 

Akci byly přítomny náměstkyně primátora Milada Sokolová a ředitelka Muzea a galerie 

v Prostějově Veronika Hrbáčková. Obě byly pasovány do stavu „zdřevnatělosti“ a získaly 

glejt za Jiřího Wolkera. 

 

Další kulturní akce  

Z dalších kulturních událostí roku to byly Prostějovské dny hudby a řada akcí pořádaných 

zdejší Základní uměleckou školou Vladimíra Ambrose, například Ježíškova dílna (výstava a 

výtvarná díla pro veřejnost), Kouzelný příběh (připravený tanečním odborem školy na motivy 

pohádky Louskáček. Myší král), adventní koncert dechového orchestru ZUŠ v Městském 

divadle (28. listopadu 2021 pod vedením Rudolfa Proseckého a Zdeňka Pelly).   

V kulturním a společenském domě proběhla hudební vystoupení, například Duo Jamaly, 

4Tenoři, rokerů Dymytry, Alhohol, Tři sestry. V Národním domě vystoupila Helena 

Vondráčková. 

 

Dvacet let své činnosti si 17. prosince 2021 výročním koncertem konaným v Městském 

divadle připomněla hudební skupina Létající rabín. Vznikla v roce 2001 jako studentský 

ansámbl na Reálném gymnáziu a základní škole města Prostějova a dnes patří ke klezmerové 

špičce. Na svém kontě má stovky koncertů po celé České republice a ve světě, například 

v USA, v evropských zemích a Africe. V jejich repertoáru je svatební hudba 

východoevropských Židů, taneční i poslechová, také staré a nové písně v jidiš a v jiných 

jazycích. Pětičlenný soubor dnes tvoří Vojtěch Pospíšil (klarinet), Jana Dosedělová (flétna, 

tsimbl), Miroslav Ondra (akordeon, zpěv),Vojtěch Peštuka (housle, zpěv) a Pavel Jurečka 

(kontrabas). Tato skupina tak rozvíjí židovskou hudební tradici v našich zemích v 21. století. 

Na rok 2022 připravují další album, poslední vyšlo v roce 2013. 

 

Divadlo Point 

Rok 2021 nebyl pro divadlo z důvodů koronavirové pandemie snadný. Zastavili práci na 

inscenacích Britney Goes To Heaven a Obecní prospěšná strašidla, protože nemohli zkoušet. 
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Pozornost věnovali stále nedokončeným prostorám svého zázemí, tedy úpravám divadelních 

prostor a foyeru pro diváky.  Připravovali také galerii pro výtvarníky a fotografy.  

V květnu proběhla velká divadelní přehlídka on-line. Zájemci ji mohli sledovat na svém FB 

profilu zdarma. Její součástí byly komedie Charleyova teta, Miluju svůj mobil a koncert 

prostějovské kapely Majestico Muzikus. Na závěr komedie Miluju svůj mobil se uskutečnil 

streamovaný rozhovor tvůrců hry pro časopis Amatérská scéna. Divadlo ukončilo svoji 16. 

sezónu 21. května večer pořadem „Zhášení světel“. Námětem byl samozřejmě koronavirus 

v podobě scének a písniček. Nechyběl ani divadelní sitcom – kabaret Domeček. Moderátorem 

byl principál divadla Aleš Procházka a programem provázeli Lukáš Kameníček, Vítězslav 

Lužný a Aleš Procházka. V létě se konal již 16. ročník filmového tábora v Sobotíně. Z něho 

také 22. října promítali v divadle filmy. 

 17. sezónu odstartoval 23. září 2021 kabaret „Rozsvícení světel“. I tato část sezóny byla 

narušena, takže některá představení neproběhla, například byla zrušena akce Čteme Havla 

plánovaná na 8. prosince v Městské knihovně. 17. prosince se konal kabaret Mládí vpřed a 

vánoční koncert zpěváka Vojty Kůrky. 

 

Loutkové divadlo Pronitka 

O tomto divadle působícím při Sokole I Prostějov toho bylo v roce 2021 hodně slyšet. Zřídilo 

YouTube a Studio Pronitka tím přesunulo svoje pohádky do virtuálního prostoru.   

22. září 2021 získalo divadlo právě za internetové studio Pronitka  2. cenu v  anketě Sokola 

v kategorii Nejvýraznější kulturní počin roku 2020. Ocenění bylo předáno v sídle České obce 

sokolské v Tyršově domě v Praze a převzala jej principálka souboru Lucie Hlačíková. 

S pohádkou Honza hádanek král uskutečnili v létě devět výjezdních představení, hráli ji 

v Prostějově na zámku, Na splávku a U Abrahámka, ale také v okolních obcích. Při těchto 

vystoupeních vybírali dobrovolné vstupné. Výtěžek předali v Moravské Nové Vsi rodině 

Netopilíkových, kterým tornádo poničilo dům. 

 

Volnočasové aktivity 

Renesanci zažila sběratelská akce – bleší trhy. Konaly se po čtyři neděle na prostějovské 

tržnici v období srpen – prosinec. Navázaly na sběratelské burzy pořádané v minulosti Jiřím 

Šindlerem v sále Domu služeb v Olomoucké ulici. Pořadatelem burzy byl galerista Jindřich 

Skácel a akce měla velký ohlas. Navštívily ji stovky lidí. Nabízený sortiment byl různorodý – 

obrazy, knihy, pohlednice, porcelán, nádobí, starožitnosti. Poslední burza se konala 19. 

prosince 2021. Jindřich Skácel ji spojil s charitativní akcí. Bezdomovci dostali guláš a výtěžek 

z prodeje v částce 10 tisíc korun byl věnován prostějovské Charitě. 

 

Pořad Reportéři ČT: Stržení sochy T. G. Masaryka v Prostějově v roce 1953 vyústilo 

v rozsáhlou demonstraci proti totalitnímu režimu (vysíláno 29. března 2021) 

V Prostějově  Česká televize natáčela pro pořad reportéři ČT o autentických událostech z 10. 

dubna 1953 o stržení Masarykovy sochy. Tato událost vedla k demonstraci proti totalitnímu 

režimu a do ulic vyšly tisíce lidí. Rozrušený dav obsadil přízemí radnice. Toto se podařilo 

zvládnout až pozdě večer za pomoci Lidových milicí a Veřejné bezpečnosti. Začalo zatýkání, 

vyhazovy ze škol a zaměstnání a řada občanů skončila i ve vězení. Uvedené události také 
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postihly studenty maturující třídy 3 A prostějovského gymnázia. V pořadu hovořili například 

očitá svědkyně událostí a tehdejší studentka Ing. Olga Čermáková-Stehlíková a vedoucí 

Státního okresního archivu v Prostějově Mgr. Oldřich Václavík. 

 

Vydané publikace 

Vyšly také publikace našich rodáků či autorů žijících v Prostějově a pojednávajících i o 

historii města. Byly to tyto knihy: 

 

 

 

Petr Oslzlý: Vzpomínky, Husa na provázku, univerzita v bytě, s Havlem na Hradě, houfy 

bílých psíčků v dramaturgii i v životě… Nakladatelství Books & Pippes Brno 2020. Editorka 

Olga Jeřábková. 

Původně natočené vzpomínky Petra Oslzlého k třicátému výročí sametové revoluce pro Český 

rozhlas Brno dostaly knižní podobu. V deseti příbězích tak poznáváme životní a profesní 

příběh dramatika, dramaturga, režiséra, scénáristy, vysokoškolského pedagoga spjatého 

s Divadlem Na provázku a rektora JAMU v Brně Petra Oslzlého.  

Narodil se 30. 4. 1945 v Konici, kam tehdy rodina utekla před bombardováním Prostějova. 

Dětství a mládí prožil v Prostějově. Dědeček Albert Oslzlý pocházející z Velkých Bílovic se 

v roce 1912 usadil v Kralickém Háji, kde hospodařil, pěstoval víno, ale měl i koželužnu. 

Kožešnickou živnost potom převzal jeho syn Albert Oslzlý, prvorepublikový radní města za 

národně demokratickou stranu, spoluzakladatel divadla Hanácké obce, bytostný demokrat, 

milovník historie a ctitel tradic demokracie a T. G. Masaryka. Maminka Marie rozená 

Langerová zase byla vystudovaná výtvarnice. 

Petr Oslzlý nesměl studovat na žádné střední škole v tehdejším Československu. Vyučil se 

kovomodelářem v Železárnách Petra Bezruče, potom studoval strojnickou průmyslovku. 

Nemohl se však dostat na uměleckou vysokou školu, takže studoval v Brně strojařinu na 

VUT. Až v roce 1968 mohl v Brně začít studovat obor divadelní umění a kunsthistorie, který 

také v roce 1973 absolvoval. V Prostějově bydleli ve Svatoplukově ulici č. 55.  Zajímavé bylo 

také jeho působení v divadlech, role „dramaturga“ velkých mítinků v listopadu 1989  v Praze 

i jeho působení jako poradce Václava Havla a vedoucího kulturní sekce kanceláře prezidenta 

republiky v letech 1989–1992.  

 

Pavel a Václav Markovi: Dělník na vinici Páně. Nakladatelství Kauli Publishing, 2021. 

Publikace pojednává o osobnosti a práci zasloužilého kněze Josefa Střídy (1909–1998). Byl 

jedním z duchovních odsouzených komunistickým režimem ve vykonstruovaném politickém 

procesu padesátých let proti vedení kněžské nemocenské pokladny v Přerově. Rodák 

z Vojnice u Olomouce absolvoval v roce 1934 v Olomouci studia teologie. Věnoval se 

charitativní a sociální práci. Působil ve farnostech Stará Bělá, Senice na Hané, Měrotín, 

Pavlovice u Přerova a v letech 1955–1995  ve farnosti Vrahovice. Práci tohoto pracovitého, 

skromného a obětavého kněze ocenila církev udělením titulů konsistorního rady a čestného 

kanovníka. Je pohřben na vrahovickém hřbitově.  
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Karel Kavička: Mariánský sloup v Praze. Nakladatelství Flétna, Orlické Podhůří-Říčky, 

2021. 

Publikace pojednává o kráse a historii prvního barokního sloupu u nás – na Staroměstském 

náměstí v Praze (1652, sochař Jan Jiří Bendl), o stigmatech naší historie, o násilném stržení 

sloupu 3. 11. 1918, o více než třicetiletém úsilí českých architektů, kunsthistoriků, věřících a 

dalších o jeho obnovu, o hledání a nacházení cest tolerance a smíření. Tato reprezentativní 

publikace je doprovázená řadou obrazových příloh a archivních dokumentů a vyšla u 

příležitosti prvního výročí posvěcení sloupu 15. srpna 2021.    

Hlavním autorem knihy je prostějovský rodák a občan, publicista a autor řady publikací 

z oblasti církevní historie, spoluzakladatel a první místopředseda Společnosti pro obnovu 

Mariánského sloupu v Praze Karel Kavička Dalšími autory byli akademický sochař Jan 

Bradna, historik Libor Gottfried, historik architektury Zdeněk Lukeš, bývalý strahovský opat 

Michael Josef Pojezdný a astronom Zdislav Šíma. V publikaci je připomenuto i město 

Prostějov, které koncem roku 2012 přispělo finančním darem (na základě oslovení jako 

město, na jehož katastru je Mariánský sloup – pocházející z roku 1714) na pořízení 

pískovcového bloku do základů sloupu. 

 

Tomáš Vincenec: Prostějovské hostince v historických fotografiích 1900–1990. Prostějov 

2021. 

Publikace je uzavřením autorovy trilogie. Na jejím začátku byla ilustrovaná kniha Místopis 

prostějovských hostinců a spolkových domů 1900–2000 (Prostějov 2005), potom následoval 

filmový dokument o prostějovských hospůdkách s průvodcem, prostějovským rodákem a 

hercem Ladislavem Županičem (Prostějov 2006).   

Uvedená publikace obsahuje stovky fotografií z doby od roku 1900 do roku 1990, ale také 

dobových jídelních lístků a reklam. Vyšla v nákladu dva tisíce kusů. Jejím autorem je 

prostějovský rodák, výtvarník a ilustrátor Tomáš Vincenec. Finančně se na jejím vydání 

podílelo Statutární město Prostějov, sponzoři a přátelé výtvarníka. 

 

Jarmila Pospíšilová: Pod Palcem. Nakladatelství MOBA Brno 2021. 

Prostějovská advokátka Jarmila Pospíšilová je autorkou další detektivky. Vyšla v edici 

Původní česká detektivka v nakladatelství MOBA. Hrdinou je Viktor Palec, policista 

v důchodu. Vyšetřuje smrt sběratele veteránů. Kniha byla pokřtěna v Městské knihovně 

v Prostějově za účasti autorky 16. září 2021. Jarmila Pospíšilová píše detektivky od roku 

2007. Dosud jí vyšlo 24 titulů, například Palačinky s pepřem, Boty do nebe, Slepá bába, 

Vražda v lázních Skalka, … a naposled konvalinky. 

 

Jita Hrubanová: Paní doktorko, co vy na to…? Vzpomínky lékařky. Vydalo nakladatelství 

Stanislav Juhaňák – TRITON Praha 2021. 

Kniha vzpomínek prostějovské lékařky MUDr. Jitky Mészárosové, Ph.D. zachycuje životní 

události i osudy lidí, pacientů a kolegů, s nimiž řešila nejeden zdravotnický problém. Jsou to 

obyčejné lidské příběhy, úsměvné i bolestné. Původně absolvovala Vyšší zdravotnickou školu 

a krátce pracovala jako zdravotní sestra. Potom vystudovala Lékařskou fakultu a působila 

v různých zdravotnických zařízeních na Moravě, v Čechách a na Slovensku. Specializovala se 
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na oblast interní medicíny. Občas i dnes ještě pomáhá nemocným lidem a podle jejích slov si 

medicína – obor jako celek díky technice a otevřenému světu obul sedmimílové boty. 

„Bohužel na člověka v ordinaci zbývá méně času. A to není dobře. Umění naslouchat 

nemocnému a vzájemná důvěra zůstávají stále polovičním úspěchem v diagnostice a léčbě. 

Tyto nadčasové skutečnosti by vždy měly mít na paměti další lékařské generace,“ napsala 

v doslovu ke knize. Křest knihy se konal 25. října 2021 v podkrovním sále Městské knihovny 

v Prostějově. Součástí byla i autogramiáda. 

 

 

 

 

 

Cestovní ruch a turismus 

Některé akce nemohly být realizované z důvodů epidemie covidu. Neproběhl například Den 

průvodců. První velkou akcí byla Noc kostelů. 

 

Noc kostelů 

Konala se v pátek 28. května 2021. Otevřeno bylo sedm kostelů a modliteben: kostel 

Povýšení sv. Kříže, kostel sv. Jana Nepomuckého, kostel sv. Cyrila a Metoděje, sbor 

Českobratrské církve evangelické, kaple sv. Anny, kaple sv. Cyrila a Metoděje na CMG a 

kostel Církve československé husitské. Akci zaštítil primátor města Prostějova František Jura. 

Zahájení proběhlo v chrámu Povýšení sv. Kříže, kde s projevem vystoupila náměstkyně 

primátora Milada Sokolová. Letošní ročník byl věnován tématu životního prostředí a zároveň 

1100. výročí od úmrtí babičky sv. Václava sv. Ludmily, která je patronkou babiček a 

vychovatelů. 

 Organizátoři připravili bohatý program. V kostele Povýšení sv. Kříže po mši vystoupila 

s Koncertem do nebe Schola mladých lidí z Prostějova. Následoval varhanní koncert Davida 

Postráneckého. Probíhaly komentované prohlídky kostela a věže. V roli průvodců byly 

studentky SOŠ podnikání v Prostějově. V kostele sv. Cyrila a Metoděje se konal koncert 

mladých hudebníků. V kostele sv. Jana Nepomuckého se konala Pocta Vojtěchu Říkovskému 

v podání Ondřeje Muchy a Gabriely Němcové. Nechyběly soutěže, projížďky kočárem, které 

zajistilo Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem. Akci však navštívilo méně návštěvníků 

z důvodů doznívajících protiepidemických opatření a obavy z rizika nákazy. 

 

Skryté příběhy 

Město Prostějov se zapojilo do této venkovní hry v podobě mobilní aplikace. Prostějovský 

skrytý příběh je příběhem objevitele kontaktních čoček Otto Wichterleho. Průvodcem byl 

Otto Wichterle, jemuž propůjčil hlas herec David Matásek. Hra je určená pro rodiny s dětmi a 

zároveň plní i funkci vzdělávací. Zapojení do aplikace odsouhlasila komise pro cestovní ruch 

a podnikání. Trasu od 15. května do 15. září absolvovalo 735 účastníků. Byl to bezpochyby 

dobrý nápad, který pomohl zatraktivnit město pro turisty. 

 

 



50 

 

Prohlídkové okruhy –  5. července – 29. srpna 2021  

Návštěvníci města mohli o letních prázdninách zdarma využít průvodcovskou službu, kterou 

finančně podpořil Olomoucký kraj. Připraveny byly čtyři prohlídkové trasy: Radniční věž a 

radnice, historické centrum města, Prostějov židovský, kostel Povýšení sv. Kříže. Stejně jako 

loni se konaly prohlídky interiérů radnice. Novou trasou byl Prostějov židovský. Okruh je 

zaměřený na prostějovskou židovskou komunitu a vede od zámku přes ulici Školní, náměstí 

Svatopluka Čecha, ulici Demelovu, Křížkovského a končí u tzv. Špalíčku. Tyto okruhy 

s průvodcem doplnil ještě individuální okruh Po stopách Jano Köhlera. Na Turistickém a 

informačním centru je dispozici letáček s popisem trasy a jednotlivými zastaveními. Letáček 

s textem byl připraven také pro okruh Prostějov židovský. 

Součástí byly Prohlídky s primátorem konané 9. července a 3. září 2021. Byly realizovány na 

objednání a účastníci se mohli dostat do běžně nepřístupných prostor radnice, například do 

pracovny primátora, zasedací místnosti rady a bývalého předpokoje prostějovských starostů. 

Průvodcovskou službu zajišťovali studenti SOŠ podnikání a obchodu. Návštěvnost byla 

v tomto roce nižší než v předchozích letech. Důvodem slabší návštěvnosti byla přetrvávající 

protiepidemická opatření – nošení roušek a doložení certifikátu o bezinfekčnosti. Celkem 

využilo těchto služeb přes 800 turistů a největší zájem byl o vstup na radniční věž a prohlídku 

interiérů radnice.  

 

Individuální turistický okruh Po stopách Jano Köhlera 

Tento okruh je vhodný pro individuální procházku městem a je zaměřen na sgrafita, fresky a 

mozaiky v exteriéru i na výzdobu prostějovských kostelů. Inspirací byla nedávno vydaná 

publikace Karla Kavičky Jano Köhler a letošní 80. výročí úmrtí tohoto významného malíře a 

grafika. Okruh zahrnuje deset zastavení od Součkova domu (ulice Hanačka 2) přes zámek na 

Pernštýnském náměstí, dům U Tří zajíců na Pernštýnském náměstí, dům U Zlaté studny a 

dům U Měsíčka na náměstí T. G. Masaryka, dále Vrlův dům (nám. E. Husserla 8), interiéry 

kostelů Povýšení sv. Kříže a Cyrila a Metoděje a mozaiky na náhrobcích P. Karla Dostála 

Lutinova a rodiny Součkovy na Městském hřbitově v Prostějově. Letáček s textem, mapkou a 

fotografiemi si mohou zájemci stáhnout na webu města v sekci volný čas a v tištěné podobě je 

k dispozici na Turistickém a informačním centru města. 

Proběhy také tři komentované prohlídky tohoto okruhu: 18. května pro členy komise 

cestovního ruchu a podnikání, 15. června v rámci Akademie seniorů z.s. Lipka a 19. září 

v rámci Dnů evropského dědictví. Průvodkyní byla autorka textu a kronikářka města Hana 

Bartková. 

 

Prostějov baví 2021  

Akci připravilo město Prostějov na podporu turistického ruchu v době letních prázdnin. Byla 

určena návštěvníkům města, kteří nemají v Prostějově trvalé bydliště. Pokud se v Prostějově 

ubytovali alepoň na dvě noci, mohli zdarma navštívit například aquapark, kino Metro, 

Šmoulíkov a Laser Arénu, mohli si zajít do prostějovského muzea včetně galerie Špalíček 

eventuálně do Červeného domku v Kostelci na Hané.  Akce měla podpořit prostějovské 

ubytovatele a propagovat služby a atrakce, které město nabízí. Do projektu se zapojilo šest 
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ubytovacích zařízení. Prostějov v rámci této akce navštívilo kolem stovky zájemců z různých 

míst Čech, například Prahy, Kutné Hory, ale také z Polska. 

 

Den židovských památek – 9. srpna 2021 

Proběhly komentované prohlídky nového židovského hřbitova v Prostějově. Zájemce 

v několika skupinách provázeli členové spolku Hanácký Jeruzalém Rudolf Dub, Jan Lázna a 

Jana Gáborová. Mohli se dozvědět řadu zajímavostí o historii hřbitova, o pohřbívání 

v židovské tradici a o zajímavých židovských prostějovských rodinách. Zavítali do obřadní 

síně a místnosti, kde jsou uloženy fragmenty náhrobních kamenů a náhrobky nalezené ze 

starého židovského hřbitova v Prostějově. O prohlídku byl velký zájem. Hřbitov navštívily 

téměř dvě stovky osob. 

Nový židovský hřbitov v Prostějově navazuje na městský hřbitov. Svému účelu slouží od roku 

1908 dodnes. Nachází se zde celkem 552 hrobů a náhrobních kamenů. Jsou zde pohřbeny 

významné prostějovské židovské rodiny, například Altarových, Bergerových, Glassových, 

Sborowitzových, Lösegeldových, Mandelových, Husserlových, Zweigových a Trieschetových  

Najdeme zde také hrob rabína Leopolda Goldschmieda  a jeho ženy Gizely či prostějovské 

malířky Alžběty Zelené rozené Kleinerové.  

Prohlídky probíhaly také v rámci Dnů evropského dědictví. Celkem jich bylo sedm. 

 

Prostějov festival dobrého jídla  

Tato novinka měla premiéru 17. a 18. září. Každá ochutnávka byla v ceně 69 Kč + nápoj. 

V centru Prostějova se do ní zapojilo deset podniků, například kavárna Avatarka, Národní 

dům Prostějov, C. Atrium, restaurace U Ječmínka a další. Akce měla podpořit nejen 

gastropodniky, ale zároveň i přivést do Prostějova návštěvníky a turisty. 

 

Dny evropského dědictví  

V rámci Dnů evropského dědictví byl připraven bohatý program. Veřejnosti se otevřely nejen 

tradiční památky – reprezentační prostory radnice, Národní dům, prostějovské muzeum, ale 

také kino Metro 70, sladovna Castello a nově Palírna U Zeleného stromu.  

Probíhaly komentované prohlídky Národního domu (12. září), Hvězdárny (13. září), Muzea a 

galerie tj. objektu staré radnice a budovy tzv. Špalíčku tedy domů č. 18–23, které v minulosti 

sloužily jako obecní dům židovské obce, židovská jatka a škola. 

 Po roce mohli návštěvníci zavítat na komentovanou prohlídku sladovny Castello 

v Blahoslavově ulici v Prostějově založené koncem  19. století bratry Winterovými (17. září). 

Neméně zajímavou prohlídkou byla prohlídka Palírny U Zeleného stromu, v Dykově ulici 

v Prostějově (15. září) – nejstarší palírny Evropy založené  4. 7. 1518, kdy Vilém z Pernštejna 

udělil právo várečné jednadvaceti majitelům domů města Prostějov. Historie této palírny je od 

poloviny 19. století spjatá s domem č. 20 na tehdejším Žerotínově (nynějším Žižkově) 

náměstí, kde byla založena továrna Vojáčkových vyrábějící kořalky, likérky, rosolky a 

samozřejmě s pozdější slavnou značkou likéru (i dřívější název podniku) „Starorežná“. Dny 

evropského dědictví uzavřela komentovaná prohlídka kostela Povýšení sv. Kříže a okruh Po 

stopách Jano Köhlera (19. září). 
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Den architektury – 2. října 2021  

Uspořádal jej spolek Prostor z.s. v Prostějově v sobotu 2. října a to již popáté. Měl zaměření 

Prostějov – východ. Účastníci akce se seznámili s historií budovy vlakového nádraží 

v Prostějově (architekt Jindřich Votruba, 1952). Dostali se do interiérů bývalé továrny a domu 

Eveliny Fleischerové (Svatoplukova ulice 64), významné funkcionalistické stavby architekta 

Eduarda Žáčka. Mohli si prohlédnout zachované interiéry, ale také například bývalou tzv. 

střešní zahradu založenou ve třicátých letech.  Další zastavení patřila původnímu autosalonu 

továrny Wichterle a Kovářík, historii bývalé Neherovy továrny (pozdější Dona). Na závěr 

bylo připomenuto 150. výročí narození architekta Jana Kotěry a účastníci mohli zavítat na 

prohlídku Národního domu. V rámci Dne architektury a ve spolupráci se spolkem Prostor zde 

probíhala akce „Hurá dovnitř! Aneb obnovená chlouba Jana Kotěry“  uspořádaná k 150. 

výročí narození architekta Jana  Kotěry.  Návštěvníci a další zájemci si v tento den v době od 

9 do 15 hodin mohli volně prohlédnout například historické salónky Národního domu, 

technické zázemí divadla, orchestřiště, herecké šatny a starostenskou lóži.  

 

 

Turistické a informační centrum v Prostějově 

Také výrazně napomohlo této oblasti propagací, poskytováním informací pro turisty, 

průvodcovských služeb, provozováním Facebooku a dnem otevřených dveří konaným 27. 

října 2021. K výrazně propagaci prostějovských památek a akcí přispěly i reportáže 

uveřejňované v časopise Travel a pořady prostějovského televizního zpravodajství televize 

ZZIP. 

 

Z činnosti spolků 

 

Klub historický a státovědný 

Jeho činnost ožila po dlouhé pauze na podzim, kdy uspořádal dvě akce. Jednalo se o klubovou 

výstavu Fotoklubu Prostějov uspořádanou v sále Státního okresního archivu v Třebízského 

ulici č. 1 v Prostějově. Vernisáž se konala 12. října a výstavu bylo možné zhlédnout do 17. 

prosince. Druhou akcí byla přednáška Zuzany Golec Mírové konaná 16. listopadu 2021 na 

téma Kůň – společník a přítel na cestě pravěkem a prehistorií. 

 

Okrašlovací spolek 

Po roční pauze uspořádal spolek 29. srpna v Národním domě Restaurant Day s pestrou 

nabídkou pochoutek a kulinářských specialit, například mini hamburgrů, taco, španělských 

specialit, zákusků a sirupů. Spolek jej připravil ve spolupráci s majitelkou Marky obchůdku 

Markétou Valentovou. Spolek se dále podílel na akci Ukliďme si Česko (24. dubna a 25. září 

2021). Zimní akce – rozlévání polévek bezdomovcům a sociálně slabým u místního nádraží 

z důvodů covidu neproběhla. Začátkem června daroval spolek městu Prostějov další 

knihobudku (již čtvrtou). Tentokrát byla umístěna před ZŠ. E. Valenty v Prostějově. 

 Na závěr roku se konal Strom splněných přání ve spolupráci s organizací Dobré místo pro 

život. Celkem 250 vánočních dárků věnovaných občany osobně rozvezla předsedkyně spolku 

Milada Sokolová do domovů seniorů, dětských domovů a sociálních zařízení (například 



53 

 

Centrum sociálních služeb v Brněnské ulici, Domov seniorů v Nerudově ulici, dům pro matky 

a děti ADDAR v Pražské ulici, dětské domovy v Prostějově a Plumlově, SOS dětské vesničky 

– Kompas, Charita Daliborka, Léčebna dlouhodobě nemocných). 

 

Hanácký Jeruzalém, spolek pro židovské kulturní dědictví 

První akcí spolku bylo veřejné čtení jmen obětí holocaustu 8. dubna 2021. Proběhlo ve 

virtuální podobě stejně jako v loňském roce. 1. července 2021 bylo v ulicích Prostějova 

položeno dvanáct kamenů zmizelých – stolpersteinů. Samotné ukládání sponzorsky zajistila 

společnost FCC.  Na akci se kromě spolku Hanácký Jeruzalém podílely prostějovský Sokol a 

Statutární město Prostějov, které formou dotace uhradilo šest kamenů zmizelých. Kameny 

byly uloženy za Roberta, Martu a Mirjam Sonnenmarkovy (Kollárova 7, JUDr. Robert 

Sonnenmark byl advokát, dlouholetý radní města umučený v roce 1942 v Osvětimi, zde byly 

umučeny i jeho manželka a dcera), za živnostenského činitele a majitele zahradnictví, radního 

města v letech 1919–1923, sokolského činitele a starosty prostějovské župy sokolské Jana 

Mládka (Sokol II – nám. U Kalicha 2, popraven roku 1942 v Osvětimi), za ředitele městské 

plynárny a vodárny a sokolského činitele Ing. Josefa Bukáčka (nám. Spojenců 15, zavražděn 

v březnu 1942 v Osvětimi), za advokáta, funkcionáře Sokola a člena okresního zastupitelstva 

JUDr. Františka Foukala (Rejskova 1, zavražděn v Osvětimi 8. 3. 1942), za Ignáce a Annu 

Seligerovy (Havlíčkova 11), rodiče účastníka bojů v 1. československém armádním sboru  

Bedřicha Seligera a za Maxe, Štěpánku, Josefa a Gustava Steinerovy (Pernštýnské nám. 6), 

prarodiče a další příbuzné prostějovské rodačky, laureátky Ceny města Prostějova a občanky 

Státu Izrael Maud Beerové.  

U domu č. 6 na Pernštýnském náměstí proběhl téhož dne odpoledne pietní akt za účasti 

velvyslance Státu Izrael v ČR Daniela Merona, zástupce Federace židovských obcí Jiřího 

Klimeše, města Prostějova zastoupeného náměstkem primátora Jiřím Rozehnalem a zástupci 

prostějovských Sokolů. S Prostějovem se také ve svém projevu rozloučil velvyslanec Izraele 

v ČR Daniel Meron, jehož diplomatická mise k 1. srpnu 2021 v České republice končí. 

V projevu upozornil vedení města, aby neodkládalo projekt rehabilitace starého židovského 

hřbitova ve Studentské ulici zničeného právě v době holocaustu. Zazněly zde také ukázky ze 

vzpomínkové knihy Maud Beerové Co oheň nespálil. Daniel Meron navštívil v doprovodu 

hostů také nový židovský hřbitov v Brněnské ulici. Na akci byli přítomni i rodinní příslušníci 

obětí, například vnučka Jana Mládka Danuše Tichá z Prostějova a vnuk manželů Seligerových 

Vladimír Seliger, který přijel z Halže u Tachova. 

Ve druhé polovině srpna probíhala ve Zlaté bráně výstava Slavní čeští Rakušané (vernisáž 

proběhla 9. srpna 2021). Spolek Hanácký Jeruzalém se podílel na tvorbě dvou panelů 

věnovaných prostějovským rodákům – filozofu Edmundu Husserlovi a architektu Maxu 

Fleischerovi. 

19. srpna 2021 proběhl přesun náhrobku Jakoba Schreibera. Náhrobek (tumba) o váze přes 

tři tuny původem ze starého židovského hřbitova v Prostějově v dnešní Studentské ulici byl 

objeven v zimě členy spolku Hanácký Jeruzalém ve spolupráci s členy projektu Bejt Olam na 

zahradě jedné z chat v oblasti Plumlovské přehrady. Díky ochotě a vstřícnosti majitelů 

pozemku a vysoké profesionalitě firmy Cetkovský byl převezen na nový židovský hřbitov 

v Prostějově. Jakob Scheiber pocházel z obce Krásno, kde byl nájemcem lihovaru a 
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podporovatelem výstavby synagogy ve Valašském Meziříčí. Byl zetěm prostějovského 

podnikatele a mecenáše Veitha Ehrenstammaa a byl pohřben v sousedství jeho hrobu na 

starém židovském hřbitově. 

S velkým zájmem se během léta a podzimu setkaly komentované prohlídky nového 

židovského hřbitova v Brněnské ulici organizované SK Maccabi Olomouc za spolupráce 

spolku Hanácký Jeruzalém. Proběhlo jich několik v rámci Dne židovských památek, 

Evropského dne židovské kultury a Dnů evropského dědictví. Správce hřbitova Rudolf Dub 

organizoval během léta několik brigád a tak tato památka po letech „prokoukla“. Byla 

zbavena trávy, břečťanů, plevelů a čistily se také náhrobky. Vedle obřadní síně byla zřízena 

místnost pro prozatímní uložení fragmentů a náhrobků ze starého židovského hřbitova. 

Probíhaly práce na dokumentaci pohřbených osobností (ve spolupráci s pamětníky a 

Židovským muzeem Praha) a práce na opravách hřbitovní zídky. 

V podzimních měsících proběhla ve spolupráci s Muzeem a galerií v Prostějově ve Špalíčku 

výstava nazvaná Masarykovy návštěvy Hanáckého Jeruzaléma. 17. září 2021 se konala 

komentovaná prohlídka sladovny Castello. 

Poslední akce proběhla 2. listopadu 2021. Bylo jí pietní setkání konané u příležitosti 205. 

výročí úmrtí významného prostějovského rabína a představitele chasidského hnutí Cvi 

Jehošui Horowitze  (+ 16. 11. 1816) u jeho hrobu na starém židovském hřbitově v Prostějově. 

Zúčastnili se ho představitelé města pod vedením primátora Františka Jury, rabín Louis 

Kestenbaum z Nadace Kolel Damesek Eliezer, vídeňský rabín Arie Folger se studenty ješivy, 

brněnský rabín Menaše Kliment, předseda Federace židovských obcí v ČR Petr Papoušek, 

předseda komise pro zachování amerického kulturního dědictví ve světě Paul Packer a 

zástupkyně velvyslanectví USA v České republice. Hosté zavítali před akcí na nový židovský 

hřbitov v Prostějově a prohlédli si fragmenty a náhrobky zde uložené ze starého židovského 

hřbitova. Primátor František Jura ujistil přítomné hosty a zástupce veřejnosti, že snaha zajistit 

důstojnou úpravu tohoto místa nadále trvá. V rozpočtu města Prostějova na rok 2022 byla 

vyčleněna částka ve výši 350 tisíc korun na zpracování projektové dokumentace „Řešení 

úpravy starého židovského hřbitova“.  

 

Klub výsadkových veteránů 

V sobotu 26. června proběhl 8. ročník pochodu „Po stopách 22. výsadkové brigády“. 

Zorganizoval jej spolek Červené barety, z. s., klub výsadkových veteránů Prostějov za 

finanční podpory města Prostějova. Na vojenskou základnu Hamry se sjelo přes 500 osob. 

Mnohým veteránům bylo přes osmdesát let. Účastníky pochodu pozdravil náměstek primátora 

města Prostějova Jiří Rozehnal, starostové obcí a přednosta Vojenského újezdu Březina 

plukovník Smolka. Bývalí velitelé dostali pamětní odznak na stuze k 60. výročí působnosti 

VÚ 8280 v posádce Prostějov. 

Ve dnech 1. – 3. září 2021 klub výsadkových veteránů uspořádal Memoriál zakladatelů 

výsadkového vojska generála Palečka, generála Krzáka a plukovníka Černoty a XIII. ročník 

vynálezce padáku Štefana Baniče. Akce proběhla za podpory statutárního města Prostějova a 

všech vojenských útvarů posádky. Přítomni byli primátor Prostějova František Jura, bývalý 

primátor a čestný člen Klubu vojenských veteránů Miroslav Pišťák a radní Miloš Sklenka. 

Klíčová byla logistická podpora příslušníků 601. skupiny speciálních sil a Klubu speciálních 



55 

 

sil. Celkově se soutěže zúčastnilo devatenáct družstev ze čtrnácti klubů výsadkových 

veteránů. Vítězem se stalo družstvo Prostějov I: Milan Vašek, Pavel Vašek a Ivo Lorenc. 

Celkovým vítězem se stal Pavel Vašek a na 2. místě byla Tereza Lemerová z Klubu 

výsadkových veteránů Prostějov. Obě akce proběhly po dvouleté pauze. Osobně účastníkům 

poděkoval předseda Klubu výsadkových veteránů Prostějov generálporučík v.z. Ing. Ondrej 

Páleník. 

 

Ve městě Prostějově působí celá řada dalších spolků z kulturní a společenské oblasti, 

například Klub esperantistů, Klub vojenské historie Dukla, hádankářsko-křížovkářský 

kroužek Hanáci, Klub výsadkových veteránů, pěvecké spolky Nota Bene, Proměny, Orlice, 

Vlastimila a další. O mnohých z nich se také píše v jiných částech této kroniky. V tomto 

nelehkém „covidovém“ roce byla jejich činnost utlumena. Město Prostějov také v tomto roce 

podporovalo jejich činnost. 

 

 

 

 

 

9. VÝROČÍ ROKU 2021, OSOBNOSTI MĚSTA 

 

Celostátní výročí 

V komorním duchu s položením kytice jen za účastí vedení města se konala v pátek 5. března 

2021 pietní vzpomínka u příležitosti 171. výročí narození prezidenta T. G. Masaryka. 

V podobném pojetí proběhla vzpomínka konaná 26. dubna 2021 u příležitosti 104. výročí 

hladové demonstrace u památníku na náměstí Padlých hrdinů v Prostějově. 

7. května 2021 bylo vzpomenuto 76. výročí od konce 2. světové války a osvobození naší 

vlasti od nacistů. Akce proběhla za účasti vedení města ve spolupráci s Armádou ČR a 

pozvanými hosty. V interiéru radnice u pamětních desek byly položeny kytice a věnce byly 

položeny na městském hřbitově, kde také proběhl pietní akt. 

20. srpna 2021 si vedení města, členové Sokola, členové Městské policie, Armády ČR a 

občané připomněli tragické události v Prostějově, kdy 25. srpna 1968 byli zastřeleni tři lidé a 

53. výročí od okupace vojsky Varšavské smlouvy u nás. Kino Metro 70 při této příležitosti 

uvedlo snímek dokumentaristy Jana Šikla Rekonstrukce okupace. Diváci mohli vidět dosud 

neznámé záběry. 

1. – 3. září 2021 bylo připomenuto 100. výročí založení Československé obce legionářské, při 

této příležitosti byla 3. září nasvícena radnice v národních barvách 

103. výročí vzniku samostatného Československého státu bylo uctěno 27. října 2021 u 

pomníku T. G. Masaryka v Prostějově za účasti primátora města Prostějova Františka Jury, 

jeho náměstků, členů rady, zástupců Sokola, Policie ČR, Městské policie, Armády ČR a 

veřejnosti. Byly položeny věnce a zazněla živě hymna. 
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11. listopadu 2021 u příležitosti 103. výročí ukončení 1. světové války a Dne válečných 

veteránů se konal pietní akt na hřbitově ve spolupráci se složkami Armády ČR. K památníku 

letců a válečným hrobům byly položeny věnce. 

16. listopadu 2021 u příležitosti státního svátku a 32. výročí Dne boje za svobodu a 

demokracii se konal vzpomínkový akt na náměstí u sochy T. G. Masaryka, kde byly položeny 

věnce. Následně byl ve Smetanových sadech zasazen strom Václava Havla. Jedná se o lípu 

doplněnou informační tabulkou v podobě do země zapuštěné žulové kostky. Za vedení města 

se akce zúčastnili první náměstek primátora Jiří Pospíšil, náměstkové primátora Jiří Rozehnal, 

Milada Sokolová, Alena Rašková, dále bývalý primátor města a tajemník prostějovské 

pobočky České obce legionářské v Prostějově Miroslav Pišťák, bývalý starosta města Jan 

Tesař, zástupci Sokola, Policie ČR, Městské policie, pamětníci událostí, občané a studenti 

SOŠ podnikání a služeb. 

 

U příležitosti 10. výročí úmrtí prvního českého prezidenta, vůdčí postavy sametové revoluce, 

disidenta a dramatika Václava Havla  (*5. 10. 1936  + 18. 12. 2011)  proběhla 16. prosince  

2021 v prostějovské Duze vernisáž výstavy fotografií Boba Pacholíka. Známý prostějovský 

fotograf zde vystavil přes třicet originálních snímků z Havlovy návštěvy Prostějova konané 

28. května 1990. Tehdy ve funkci československého prezidenta učinil v Prostějově krátkou 

zastávku na pozvání zdejšího Občanského fóra před cestou do Olomouce, kde měl převzít 

čestný doktorát filozofie. Václav Havel se setkal s představiteli města, pozdravil veřejnost 

z balkonu radnice (zde jej vítalo téměř 30 000 občanů města a okolí) a navštívil podnik OP. 

Jedním z iniciátorů akce byl bývalý prostějovský občan, dramatik, dramaturg a vedoucí 

kulturního odboru kanceláře prezidenta Petr Oslzlý, který také Václava Havla doprovázel. 

Vernisáž se konala za účasti náměstkyně primátora Milady Sokolové. Přítomen byl tehdejší 

první místopředseda Městského národního výboru a první porevoluční starosta města 

Miroslav Zikmund. Členové Divadla Point předvedli ukázku z Havlovy jednoaktovky Anděl 

Strážný.  

 

Výročí města 

Klub historický a státovědný – 100. výročí založení 

Byl založen 27. února 1921 na ustavující valné hromadě za účasti historika a profesora 

Masarykovy univerzity v Brně Rudolfa Urbánka, který zde také přednášel o významu 

historika Arnošta Denise. Předsedou klubu byl zvolen středoškolský pedagog, kulturní činitel 

města a náměstek starosty Ambrož Soška. Jednatelem byl profesor gymnázia Josef Simon. 

Zakládajícími členy klubu byli dále advokát Cyril Svozil, knihkupec J. F. Buček, továrník 

Josef Kovářík, lékař a historik umění Jaroslav Mathon, průmyslníci Karel a Lambert 

Wichterlovi, spisovatel, publicista a středoškolský profesor Štěpán Kožušníček (publikující 

pod pseudonymem Waldemar Ethen), ředitel firmy WIKOV, znalec a sběratel umění Václav 

Janka, advokát František Znojil a notář Otto Glacner. Klub si stanovil za cíl pěstovat 

historické a státní vědy a vydávat vědecké publikace. Rozvíjel také bohatou přednáškovou 

činnost. V roce 1929 vydal v tiskárně Václava Horáka publikaci Ambrože Sošky Prostějov 

revoluční a republikánský 1918–1928, která je dodnes cenným zdrojem informací a často 

citovaným zdrojem v knihách o Prostějově. Klub ukončil činnost v roce 1949.  
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Má však pokračovatele. Navázal na něj Klub historický a státovědný založený 10. listopadu 

2011 v sále Státního okresního archivu v Prostějově. Jeho členy jsou historikové, archiváři, 

zájemci o historii, vlastivědu a další občané. Funkci starosty vykonává PhDr. Miroslav Macík. 

Klub uspořádal řadu přednášek pro veřejnost z archeologie, historie, dějin umění, vojenské 

historie, etnologie a dalších oborů. Prezentovány byly také publikace členů klubu a 

regionálních historiků. K tomu přibyly výstavy obrazů, fotografií a výstavy k historickým 

událostem, například k 80. výročí od konce 1. světové války a k výročí sametové revoluce. 

Organizovány byly také zájezdy pro členy klubu. V roce 2012 vydal klub publikaci Osobnosti 

Prostějovska mapující stovku významných osobností města a regionu. Činnost klubu bohužel 

poslední dva roky ovlivnila pandemie nemoci covid-19. 

 

Hvězdárna v Prostějově – šedesát let 

12. dubna 1961 – v den letu prvního člověka do vesmíru – sovětského pilota Jurije Gagarina 

byla v Kolářových sadech otevřena Lidová hvězdárna. Její výstavba začala v roce 1953, ale 

záhy ji tehdejší Krajský národní výbor v Olomouci pozastavil. Až na naléhání velkého 

astronomického nadšence Adolfa Neckaře mohla v roce 1955 pokračovat v rámci tzv. akce Z, 

tedy dobrovolného neplaceného zvelebování kultury a hospodářství. Nebylo to však úplně 

první astronomické pracoviště v Prostějově. Už od konce října 1949 zde fungovala 

astronomická pozorovatelna umístěná na střeše tehdejší I. obecné chlapecké školy na Husově 

náměstí v Prostějově. Hvězdárna byla stavebně dokončena a kolaudována v  březnu 1962.  

Zřizovatelem byl Okresní národní výbor v Prostějově, odbor kultury.  

Prvním ředitelem samostatné Lidové hvězdárny byl Adolf  Neckař (do roku 1970). Potom zde 

asi rok působil RNDr. Zdeněk Pokorný z Brna. V letech 1972–2012 byl ředitelem hvězdárny 

RNDr. Jiří Prudký, který se výrazně zapsal do vědomí odborné a široké veřejnosti jako 

vynikající astronom, propagátor astronomie a lektor. Jeho velkým přáním bylo vybudovat 

v Prostějově planetárium, k čemuž nedošlo. I tak však prostějovská hvězdárna byla v oblasti 

astronomie skutečným pojmem.  Pracoval zde i po odchodu z funkce ředitele ještě dva roky. 

Jedinou odbornou pracovnicí byla Božena Černohousová, která měla na starosti 

meteorologická pozorování a pořady pro nejmenší v podobě astronomických pohádek. 

Přednášky a akce pro školy k doplnění výuky fyziky, panelové výstavy, Hvězdárníček, Klub 

mladých astronomů, Astronomické týdny, veřejná pozorování slunce a planet, odborné 

přednášky pro veřejnost – taková byla náplň činnosti tohoto zařízení.  

Po roce 1989 samozřejmě přibylo moderní vybavení, výpočetní a audiovizuální technika, 3D 

virtuální realita. Kromě výukových programů se hvězdárna věnuje také odborné činnosti, 

například řadu let vypracovává záznamy z meteorologických měření a zákresy sluneční 

fotosféry.  

Koncem roku 2012 rozhodl zřizovatel Olomoucký kraj o sloučení pracoviště s tehdejším 

Muzeem Prostějovska  od  1. 1. 2013. Hvězdárna funguje jako Astronomické oddělení Muzea 

a galerie v Prostějově.  Od roku 2013 do května 2019 byl vedoucím oddělení Ing. Karel 

Trutnovský. Potom asi jeden rok Bc. Rudolf Novák. V současné době zde působí tři odborní 

pracovníci a vedoucím oddělení je od podzimu 2021 opět Bc. Rudolf Novák. Prostějovská 

hvězdárna je jediným profesionálním pracovištěm se stálými zaměstnanci v Olomouckém 

kraji. 
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První mezinárodní konference o Edmundu Husserlovi – 30. výročí 

18. dubna 1991 se konala v Prostějově první mezinárodní konference věnovaná 

prostějovskému rodáku, filozofu a zakladateli fenomenologie Edmundu Husserlovi (1859–

1938).  

Jejím pořadatelem bylo Muzeum Prostějovska v Prostějově pod vedením ředitele Pavla 

Marka. Podílely se na ní Okresní archiv v Prostějově a ROSA- regionální osvětové středisko. 

Záštitu převzali československý prezident Václav Havel a rektoři univerzit v Olomouci a 

v Brně Josef Jařab a Milan Jelínek. 

 Zaznělo zde osmnáct referátů a šest diskusních příspěvků od filozofů a vědeckých 

pracovníků z univerzit, akademie věd a dalších pracovišť. Například zde vystoupili Milan 

Sobotka, Zdeněk Mathauser, Lubomír Valenta, Jan Březina, Karel Floss, Pavel Floss, Ján 

Piaček, Ladislav Soldán a Jan Skutil. Představila se nově založená katedra filozofie FF UP 

v Olomouci. Byl zde přítomen její člen, odborný asistent Ivan Blecha, který později zpracoval 

monografii o Edmundu Husserlovi.  Hlavní referát přednesl vědecký pracovník Husserlova 

archivu na univerzitě ve Freiburgu Hans Rainer Seep. Prostějovské účastníky reprezentovali 

znalec Husserlova díla Bohuslav Eliáš a ředitelka archivu Ludmila Grůzová. Na akci navázala 

putovní výstava „Edmund Husserl a fenomenologická bádání“ připravená H. R. Seepem. 

Probíhala v muzeu do konce měsíce května. 

Konference byla prvním odborným počinem a představením Husserlova díla po letech zákazů 

a mlčení, kdy fenomenologie byla pokládána za buržoazní filozofický směr a společně s ní tak 

zmizelo povědomí o Edmundu Husserlovi. 

 

 

Před pěti sty lety začala stavba staré radnice 

Stará radnice – nynější sídlo Muzea a galerie v Prostějově je významnou nemovitou kulturní 

památkou a svědkem historie města. Byla postavena na místě dvou právovárečných domů 

v blízkosti farního kostela. Stavba začala v květnu 1521 a dokončena byla v roce 1530. Z roku 

1538 pochází nádherný renesanční kamenný portál.  

Prostějovská obec si pro úřadování vyhradila jen místnosti v prvním patře (radní síň, místnost 

pro zasedání rady a městské kanceláře). Přízemí bylo vyhrazeno kupecké činnosti. Byla zde 

zbrojnice a městská váha. Původně zde bylo dvojí schodiště (levé od kostela zaniklo). Barokní 

lodžie byla přistavěna až po požáru města koncem 17. století. Objekt prošel řadou 

rekonstrukcí (například nadstavba druhého slepého atikového patra, odstranění výkladů, nové 

fasády). Poslední rekonstrukce proběhly v letech 2009–2010  a týkaly se pláště hlavní 

budovy.  

Objekt sloužil jako radnice do roku 1853. Potom v něm sídlil okresní a krajský soud a od roku 

1905 slouží potřebám muzea. Řadu historických zajímavostí odhalil stavebně-historický 

průzkum budovy prováděný olomouckým pracovištěm Národního památkového ústavu. 
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Slavnostní odhalení pamětní desky a busty Karla Vojáčka na budově zámku – 120. 

výročí 

Slavnost odhalení se konala 23. června 1901. Hlavním řečníkem byl poslanec moravského 

zemského sněmu Václav Perek. Autorem mramorového poprsí prostějovského lékárníka, 

starosty a mecenáše Karla Vojáčka (1848–1899) byl sochař Franta Uprka, bratr malíře Joži 

Uprky. Na zakázce pracoval u prostějovského kamenosochaře Josefa Bernauera. Desku 

s bustou instalovanou na východní stěně prostějovského zámku nechala zhotovit prostějovská 

záložna. Záložně tehdy patřil zámek a Karel Vojáček byl zakladatelem prostějovské záložny a 

předsedou její správní rady.  

Tato skutečnost je uvedena i v textu na desce: „Svému zakladateli, velkému vlastenci a 

mecenáši Karlu Vojáčkovi, prvnímu českému měšťanostovi věnuje záložna.“ Instalace desky 

proběhla v době oprav fasády a rekonstrukce zámku, kdy zde byla dokončena sgrafitová 

výzdoba od akademického malíře Jano Köhlera. Deska s bustou byla renovována v roce 2011. 

 

Památník na místě starého židovského hřbitova v Prostějově – 20. výročí od odhalení 

Podnět k jeho zřízení dala prostějovská rodačka a občanka Státu Izrael Maud Beerová. 

V devadesátých letech minulého století jezdila do rodného Prostějova a všímala si 

neutěšeného stavu židovských objektů a také i místa, kde se nacházel starý židovský hřbitov. 

Dalším iniciátorem byl ředitel Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova PhDr. 

Václav Kolář. Město Prostějov ve spolupráci s Židovskou obcí v Brně nechalo v parčíku 

v nynější Studentské ulici vybudovat vybudovat památník.  

Autorem návrhu byl Ing. arch. Blahoslav Adamík. Pomník ve tvaru dvou mramorových desek 

připomíná židovské macevy a nese česko-hebrejský nápis: „V těchto místech byl v letech 

1801–1908 židovský hřbitov.“ Okolí je vydlážděno a uprostřed je symbolicky umístěno 

několik velkých kamenů. Je zde však chyba v letopočtu. Není to datum zániku hřbitova, ale 

datum ukončení pohřbívání Hřbitov byl v roce 1943 německým vedením radnice arizován. 

V letech 1943–1944 byly náhrobky vytrhány a městem rozprodány kamenickým firmám a 

soukromníkům a pohřebiště bylo zdevastováno. Dodnes se v zemi nacházejí ostatky téměř 

dvou tisíc židovských obyvatel Prostějova. 

Památník byl odhalen 11. července 2001 za účasti vedení města v čele se starostou Janem 

Tesařem, zástupců židovské obce Brno a prostějovskými občany. Společně jej odhalili 

starosta Jan Tesař a Marta Krausová z Izraele. S projevem vystoupil předseda Židovské obce 

v Brně Petr Weber a modlitbu pronesl vrchní kantor obce Arnošt Neufeld. 

 

Slavnostní odhalení pomníku Karla Havlíčka Borovského – 100. výročí 

Slavnost se konala u příležitosti 100. výročí narození významného novináře, básníka, 

publicisty a neohroženého bojovníka za svobodu, ústavnost a demokracii v tehdejší rakouské 

monarchii Karla Havlíčka Borovského (1821–1856). Pomník byl pořízen zásluhou Národní 

vzdělávací jednoty Havlíček. Základní kámen byl položen 29. července 1906. Politická 

situace tehdejší doby a léta 1. světové války však událost realizace oddálily o patnáct let. 

Jednalo se o první Havlíčkův pomník na Hané.  

24. července 1921 vyšel od zámku k pomníku velkolepý průvod tvořený zástupci zemské 

správy, členy rady města, zástupci spolků, škol, legionářů a vojska. U pomníku byla 
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postavena tribuna. Hlavním řečníkem byl spisovatel a novinář František Sekanina. Do 

majetku města převzal pomník starosta Prostějova Stanislav Manhard. Čestnými hosty 

slavnosti byli ministr veřejných prací František Kovářík, okresní hejtman František Studnař, 

starosta Stanislav Manhard, poslanci František Geršl a Jan Pelikán, senátoři Felix Časný a 

Alois Měchura. Slavnost pokračovala téhož dne odpoledne národní veselicí v zahradě 

akciového pivovaru. Večer byla v divadle uvedena hra Františka Ferdinanda Šamberka Karel 

Havlíček Borovský. 

Pískovcový pomník nacházející se na Hlaváčkově náměstí před budovou Národního domu je 

dílem olomouckého sochaře Julia Pelikána. Zhotovila jej firma Polášek – Urban (Přerov – 

Prostějov). Od roku 1958 je kulturní památkou. V letech 2016–2017 byl komplexně 

restaurován včetně statického zajištění, úpravy okolí a pořízení nového dobového podstavce. 

 

Před sto lety navštívil Prostějov prezident T. G. Masaryk – 18. září 1921 

T. G. Masaryk měl k Prostějovu velmi blízký vztah. Z Prostějova pocházel jeho dědeček Josef 

Kropáček a jeho přátelé a spolupracovníci – filozof Edmund Husserl, archivář a tajemník 

Vasil Kaprálek Škrach a knihovník Jan Uher. V Prostějově žil a působil v letech 1903–1909 

novinář, sociálnědemokratický předák a literát Josef Krapka-Náchodský, se kterým udržoval 

úzké kontakty. Právě on a řada Prostějovanů podpořila Masaryka v roce 1907 při volbách do 

říšské rady. V Prostějově také několikrát přednášel v Dělnickém domě (6. 11. 1904 o 

národním hospodářství, 29. 7. 1905 o Janu Husovi). 30. července 1911 vystoupil jako 

poslanec říšské rady v Prostějově na táboru lidu konaném na Vojáčkově náměstí (dnešní 

Přikrylovo). 

První prezidentská návštěva Prostějova se konala v neděli 18. září 1921 v rámci cesty na 

Slovensko a Podkarpatskou Rus. Doprovázeli ho dcera Alice Masaryková, předseda vlády Jan 

Černý, ministr zahraničních věcí Edvard Beneš s manželkou a kancléř Přemysl Šámal. 

Masaryka tehdy vítali občané města a okolí, zástupci města, spolků, škol, průmyslových 

závodů, legionáři, členové Sokola. Také atmosféra byla slavnostní a srdečná – záplava 

praporů, květin, hudba, slavnostně osvětlené náměstí, tribuna u radnice.  

Před radnicí jej přivítali zástupci města v čele se starostou Stanislavem Manhardem, dále 

okresní hejtman František Studnař, poslanci za Prostějov František Staněk, František Geršl a 

Jan Pelikán a senátoři Ondřej Přikryl a Alois Měchura.  Po zdravicích pronesených na náměstí 

se odebral do zasedací síně radnice, kde vystoupil s krátkým projevem. Mimo jiné zde řekl: 

„My nebudeme míti demokracii, jakou si přejeme, jestliže budeme jen spoléhati na zákony. 

Demokracie je taková, jakou chceme míti. Musí býti životem každého jednotlivce. Do těch 

forem zejména musí býti demokratický život jednotlivce, obce a národa ztělesněním. To bude 

opravdová demokracie lidská, lidová. Přeji Vám, vašemu městu, aby demokracie a republika 

– jako přináší jiným, všem i Vám přinesla zisk.“ Popřál městu zdar a rozkvět. Vyšel také na 

balkon, odkud pozdravil občany. Byla to sice krátká, ale nesmírně srdečná, podnětná a 

povzbuzující návštěva. 

 

Založení první české reálky v Prostějově – 150. výročí 

O její zřízení se zasloužil především říšský poslanec, právník a národní činitel Josef 

Fanderlík.Významný podnět k založení (včetně přijetí memoranda)   byl dán na velkém 
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táboru lidu konaném 2. července 1871 na vojenském cvičišti v Prostějově za Brněnskou ulicí. 

Tehdejší ministerstvo kultu a vyučování  memorandu vyhovělo a reálka byla otevřena 26. září 

1871. Vyučování na ní začalo 17. října 1871. Do čela iniciativy za finanční zajištění se 

postavila prostějovská záložna, potom byla zřízena Matice školská. Prvním ředitelem a 

budovatelem reálky byl František Martinák.  

Od roku 1880 se stala zemským ústavem pod názvem Slovanská vyšší zemská reálná škola 

v Prostějově. Postupně se stala největším ústavem. V roce 1883 měla 157 žáků, v roce 1900 

už 404 a v roce 1923 zde studovalo 889 žáků. Za okupace byla zrušena. Zbývající ročníky 

byly připojeny k reálnému gymnáziu. Od 23. 7. 1945 fungovala pod názvem Státní reálné 

gymnasium v Prostějově. V roce 1946 si připomněla 75. výročí svého založení. Byl vydán 

almanach a konal se sjezd žáků, abiturientů školy a profesorů.  

V roce 1951 byla škola sloučena s gymnáziem Jiřího Wolkera v Kollárově ulici. V červnu 

1971 se měly konat vzpomínkové oslavy 100. výročí založení reálky. Připravoval se sjezd 

absolventů. Byly vydány letáky, odznaky a almanach. Dva měsíce před konáním však byla 

akce z rozhodnutí tehdejšího okresního výboru KSČ v Prostějově zrušena. Tradici reálky si 

zkrátka tehdejší političtí vládci nechtěli připomínat a škola měla zmizet v zapomnění. V roce 

1991 absolventi gymnázia, které pohltilo reálku, iniciovali založení občanského sdružení – 

Spolku pro obnovení reálky v Prostějově. Hlavním iniciátorem byl tehdejší místostarosta 

Prostějova RNDr. Boris Vystavěl. 13. února 1992 zastupitelstvo Prostějova schválilo zřízení 

školy pod názvem Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova. 1. září 1992 byly 

otevřeny první dvě třídy reálného gymnázia. Nejde sice o pokračovatelku reálky, ale obsahem 

výuky a sepětím s historickým vývojem města je zde jistá návaznost. 

Reálka vychovala celou řadu vynikajících odborníků. Byli mezi nimi vědci a vysokoškolští 

pedagogové Konrád Hruban, Alois Tichý, Antonín Smrček, hudební skladatel Vladimír 

Ambros, spisovatel Jaroslav Zatloukal, novinář a spisovatel Edvard Valenta, akademičtí 

malíři Oldřich Lasák, Alois Fišárek, Vladimír Pukl a Hilar Václavek. Do naší historie se také 

zapsali ředitelé školy Bartoloměj Navrátil, Karel Beneš, Jan Zachoval a profesoři Václav 

Spitzner, František Faktor, Rudolf Plajner, Oldřich Dobrovolný, Jan Svozil, Alois Doležel, 

Antonín Kameník, Jan Sedláček a další.  

 

Akce Sokol –  8. října 1941   –    80. výročí 

Jednalo se o celostátní akci, kdy gestapo zatklo stovky činitelů Sokola z ústředí, žup a jednot. 

Byl to zákrok v souvislosti s úředním zákazem činnosti na jaře 1941 a hlavně s jeho 

následným rozpuštěním podepsaným rozhodnutím Reinharda Heyndricha v noci ze 7. na 8. 

října 1941.  V prostějovské župě bylo uvězněno celkem 28 funkcionářů v čele s župním 

starostou Janem Mládkem, náčelníkem Oldřichem Dobrovolným, vzdělavatelem Antonínem 

Kroupou a dalšími. Starosta Jan Mládek byl umučen 15. března1942 v Osvětimi, profesor 

reálky Oldřich Dobrovolný zahynul tamtéž 28. března 1942. V Osvětimi v roce 1942 zahynuli 

další členové vedení Sokola a funkcionáři jednot Antonín Kroupa, Josef Bukáček a František 

Foukal.  

Členové Sokola na Prostějovsku zaplatili největší daň v protinacistickém odboji. Patřili 

k nejpočetnějším a nejaktivnějším příslušníkům odbojového hnutí. V Prostějově bylo zatčeno 

90 politických vězňů z řad členů Sokola. Bylo umučeno 30 členů Sokola I. a II, z toho 
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jedenáct zahynulo v Osvětimi. Jejich jména připomíná pamětní deska v budově sokolovny na 

Skálově náměstí v Prostějově. Památku obětí 2. světové války z řad Sokolů sokolské župy 

prostějovské umučených, popravených nebo padlých připomíná pamětní deska odhalená 5. 

května 2011 na Městském hřbitově v Prostějově. Je evidována jako válečný hrob a byla zde 

instalována prostějovskou sokolskou župou. 

Události z doby před osmdesáti lety si členové Sokola připomněli v pátek 8. října 2021 

odpoledne průvodem a pietním aktem u náhrobku na městském hřbitově. Byly zde položeny 

kytice. Projev přednesl starosta Prostějovské župy sokolské Svatopluk Tesárek. 

 

Založení augustiniánského kláštera Petrem z Kravař  -  630. výročí  

Významný šlechtic tehdejší doby a majitel Prostějova Petr z Kravař se rozhodl v duchu 

rozšíření vzdělanosti podpořit rozvoj města založením kláštera augustiniánů kanovníků. 

Zakládací listinu vystavil na hradě Plumlově 1. listopadu 1391. Klášter bohatě obdaroval 

pozemkovým majetkem. Klášter, kanonie a budoucí kostel byly zasvěceny Navštívení 

blahoslavené Panny Marie u Alžběty v horách. Petr z Kravař ustanovil, že řeholníkům bude 

odevzdána fara a škola.  

Kanonie měla při založení celkem třináct členů, z toho dvanáct řeholníků a probošta. Řídila se 

regulemi mateřského kláštera v Roudnici. Klášter také plnil funkci hrobky plumlovské větve 

Kravařů a byla v ní pohřbena řada příslušníků rodiny zakladatele kláštera Petra z Kravař. 

Místo hrobky je však neznámé a z náhrobníků se zachoval jedině náhrobní kámen Johanky 

z Kravař (1495). 

 Pro stavbu bylo zvoleno místo na jihovýchodním konci náměstí, na místě bývalé tvrze. 

Objekt byl postaven z kamene a obehnán příkopem. Stavba byla postavena ve stylu vrcholné 

gotiky. Klášterní zahrady se nacházely na jižní straně a sahaly až k pozdějším hradbám. 

Začátkem 15. století byla zahájena stavba kostela. Zakladatel se však svého záměru nedožil. 

Petr z Kravař zemřel 16. ledna 1411 a podle svého přání byl pohřben v areálu kláštera. 

Následné husitské války se však podepsaly na ničení kláštera a kostela. V roce 1430 byly 

objekty vypáleny husity a další zkázu dovršila v roce 1431 vojska Albrechta Rakouského. 

Klášter byl značně poškozen. Zůstal sice potom v majetku augustiniánů, ale už nebyl 

z finančních důvodů opraven. Nakonec administrátor Jan II. v roce 1522 odevzdal Janu 

z Pernštejna nadační listiny a veškerý majetek za náhradu 1 000 kop grošů. Tím přešel 

všechen majetek na pány z Pernštejna. Na základech bývalé kapitulní síně byla v roce 1678 

postavena kaple Nejsvětější Trojice. 

Dnes připomíná bývalý klášter jen pár pozůstatků klenebních oblouků klášterního ambitu na 

stěnách lodi kostela na jižní straně. Dále jsou to dvě pole křížové klenby ve staré sakristii 

kostela Povýšení sv. Kříže a freska Ukřižovaného objevená v devadesátých letech minulého 

století. Pochází z kapitulní síně původního kláštera. Máme zde tedy doklad, že obvodová zeď 

kaple Nejsvětější Trojice je původní zdí kapitulní síně kláštera. 

 

V roce 2021 bylo také vzpomenuto výročí významných osobností, rodáků města či osob 

v Prostějově působících. Jednalo se o tyto osobnosti: 
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Běluš Krapka (1901–1983) – 2. ledna 120. výročí narození 

nadšený fotbalista, tenista, sportovní funkcionář a divadelní ochotník, narodil se ve Vídni jako 

syn sociálně demokratického předáka a novináře Josefa Krapky-Náchodského. Celý jeho 

život a práce byly spjaty s Prostějovem. Od dvanácti let hrál fotbal v S.K. Prostějov, později 

pracoval ve výboru S.K. Prostějov, TJ Tatran a TJ Železárny. Byl také nadšeným tenistou a 

předsedou tenisového odboru SK Prostějov.  Měl velmi blízko k Jiřímu Wolkerovi. Byl jeho 

vrstevníkem i spolužákem. Byl spoluautorem publikace 70 let prostějovské kopané 1904–

1974. Dále hrál ve spolku Tyl a Divadle Hanácké obce a byl členem Orlice. Zemřel v roce 

1983 v Prostějově a jeho ostatky jsou uloženy v rodinném hrobě na Městském hřbitově. 

 

František Tříska (1901–1975) – 3. ledna 120. výročí narození 

akademický malíř, grafik a ilustrátor, rytec, rodák z Prahy, původně vytvářel scény pro 

divadelní společnosti. Pobýval většinou v okolí Ostrovačic a ve Slezsku (Orlová). Často také 

pobýval v Prostějově u svého bratra sochaře Jana Třísky. Společně se podíleli na renovaci 

sgrafit na Národním domě, zámku, obchodní akademii a vile v ulici Hanačka č. 2. V jeho 

tvorbě najdeme řadu prostějovských námětů z 30. a 40. let. V letech 1932 a 1934 zde také 

vystavoval svoje obrazy. Jeho obrazy (například oleje Les, Bílý potok, Zelené šero) jsou 

zastoupeny ve sbírce Muzea a galerie Prostějově, dále v městské obrazové sbírce a u 

soukromých sběratelů. V roce 2001 se konala výstava jeho děl v prostějovském muzeu u 

příležitosti 100. výročí narození. Zemřel 10. října 1975 v Prostějově a jeho ostatky jsou 

uloženy v rodinném hrobě na městském hřbitově. 

 

Metoděj Mičola (1911–1942) – 14. ledna 110. výročí narození 

římsko-katolický kněz, kaplan farnosti sv. Petra a Pavla v Prostějově, člen řádu Společnosti 

Božského spasitele – salvatoriánů, narodil se v Hradisku u Rožnova pod Radhoštěm, po 

teologických studiích na Gregoriánské papežské univerzitě v Římě byl v roce 1934 vysvěcen 

na kněze a v roce 1935 získal doktorát teologie a filozofie. Od 1. 8. 1936 působil jako kaplan 

v nově ustavené farnosti sv. Petra a Pavla v Prostějově. Zde kázal a vyučoval náboženství a 

podílel se na dokončení výstavby fary.  Na počátku okupace pomáhal rodinám, ze kterých byl 

některý člen deportován do koncentračního tábora. Zároveň se také ve svých kázáních 

postavil za těžce zkoušený národ. 24. června 1942 byl zatčen gestapem a vyslýchán. Nejprve 

v Olomouci, potom v Brně. 2. července 1942 byl mimořádným německým soudem v Brně 

odsouzen k trestu smrti a 3. července 1942 byl zastřelen v Kounicových kolejích v Brně. Jeho 

památku připomíná v Prostějově pamětní deska v budově I. chlapecké školy na Husově 

náměstí. 

 

Jano Köhler (1873–1941) – 20. ledna 80. výročí úmrtí 

akademický malíř, grafik, ilustrátor, byl významným umělcem v oblasti moravského lidového 

umění, v technice ornamentu a v oboru sgrafita a fresky. Byl označován jako malíř chrámů, 

ale podílel se také na výzdobě profánních budov. Jeho dílo můžeme zhlédnout na mnoha 

místech naší země, významnou stopu zanechal v Olomouci a na Svatém Hostýně. Nejvíce 

jeho děl najdeme právě v Prostějově, kde realizoval svoji první zakázku po studiích na AVU. 

(1900). Jednalo se o výzdobu zdejšího zámku sgrafity a freskami s národními a historickými 
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motivy (1900–1901). Z dalších děl uvádíme například výzdobu domu rodiny Součkových 

v ulici Hanačka 2, mozaiky na domech U Tří zajíců, U Měsíčka a U Zlaté studny a na Vrlově 

domě (náměstí E. Husserla 8), výzdoba kostelů Povýšení sv. Kříže (například velkoformátová 

freska sv. Václava), sv. Cyrila a Metoděje a mozaiky na náhrobcích P. Karla Dostála Lutinova 

a rodiny Součkových. 

Do Prostějova také rád jezdil a získal zde přátele na celý život. Byli jimi rodina Součkova a 

dále farář a představitel Katolické moderny, básník a překladatel P. Karel Dostál Lutinov, 

který mu zadával zakázky na ilustrace jím vydávaných časopisů (např. Nový život, Archa. 

Eva) a do básnických sbírek. Ilustroval také pohlednice, svaté obrázky pro družstvo Dilia. 

Malíř se narodil a zemřel v Brně, kde také v dětství žil. Byl však spjatý se Slováckem – 

Kyjovskem, odkud pocházela jeho maminka a také tam zakotvil. Zpočátku měl dům a ateliér 

v Nenkovicích, od roku 1926 ve Strážovicích. Zde je také pohřben. K Prostějovsku má také 

vazby rodinné, například v  Plumlově žije jeho vnuk Jiří Köhler. 

 

Edvard Valenta (1901–1978) – 22. ledna 120. výročí narození 

novinář, spisovatel, reportér, prostějovský rodák a přítel Jiřího Wolkera, působil v redakci 

Lidových novin, po 2. světové válce v Dnešku a Svobodných novinách. Popularitu získaly 

příběhy polárníka a lovce Jana Welzla (spoluautorem byl Bedřich Golombek). Vycházely na 

pokračování v Lidových novinách a v knižní podobě například v knihách Třicet let na zlatém 

severu, Trampoty eskymáckého náčelníka v Evropě. Napsal řadu psychologických próz a knih 

pro děti (například Trám, Dlouhán v okně, román Jdi za zeleným světlem, Druhé housle, Žil 

jsem s miliardářem aj). Zanechal nám také zajímavé vzpomínky na rodný Prostějov v knize 

Život samé psaní.  V době normalizace mohl publikovat jen v samizdatu a v exilových 

nakladatelstvích. Zemřel 21. srpna 1978 v Praze. Jeho ostatky jsou od prosince 2005 uloženy 

na Městském hřbitově v Prostějově. V Prostějově nám jeho památku připomíná název ulice a 

pamětní deska na budově Městské knihovny (mimochodem v domě, kde krátce v dětství 

bydlel). 

 

Jan Uher (1891–1942) – 28. ledna 130. výročí narození 

prostějovský rodák, vysokoškolský pedagog, zakladatel moderní pedagogiky, v roce 1910 

absolvoval studia na zdejším gymnázia, v roce 1921 absolvoval na UK v Praze obor čeština a 

filozofie. Krátce působil jako knihovník u prezidenta T. G. Masaryka. Potom působil jako 

učitel na učitelských ústavech v Brně a v Praze. Přednášel i na Komenského univerzitě 

v Bratislavě. Jinak byl jeho osobní a profesní život spjatý s Brnem. Studijně pobýval v USA. 

Výsledkem byla publikace Základy americké výchovy. Je autorem řady publikací, například 

Občanská nauka a výchova, Středoškolský student a jeho svět a Filozofie výchovy. Byl 

významným sokolským činitelem v České obci sokolské a přednášel v akademii YMCA. Od 

začátku okupace stál v čele odboje jako významný představitel Zemského národního výboru, 

(ZNV), který byl reprezentativním orgánem moravské rezistence. Inicioval napojení výboru 

na obec sokolskou a spolupracoval s Obranou národa, zároveň byl krajským vedoucím ZNV 

pro Brno-venkov. 20. listopadu 1939 byl zatčen gestapem. Byl vězněn v Brně na Špilberku, 

potom v Kounicových kolejích, ve Vratislavi, v Diez an der Lahn a v Berlíně. 9. června 1942 

byl odsouzen k trestu smrti za přípravu velezrady a zemězrady.  Trest byl vykonán 27. října 
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1942 v Berlíně-Plötzensee. V Prostějově jeho památku připomíná název ulice, jméno na 

pamětní desce na gymnáziu Jiřího Wolkera a na hrobce rodiny Nedělníkovy na městském 

hřbitově. 

 

Rudolf Závodný (1931 – 1994) – 31. ledna nedožité devadesátiny 

Prostějovský středoškolský pedagog, básník a fotograf, rodák z Pustiměře u Vyškova byl 

svým životem a prací spjatý s Prostějovem, po absolvování oboru čeština a ruština působil 

jako pedagog. V letech 1961–1989 učil na zdejší Střední zdravotnické škole. Kromě předmětů 

své aprobace učil také latinu. Od mládí psal verše. V letech 1974–1992  napsal šestnáct 

sbírek. Pojednávaly o víře k Bohu a vztahu k lidem. Knižně vyšly z jeho pozůstalosti básnické 

sbírky Veliká noc (1995), Až do konce časů (1998). Byl také svébytným fotografem. Snažil se 

zachytit atmosféru všedních dnů, portréty přátel a příbuzných, například herce Ladislava 

Peška. Uveřejňoval je také časopisecky (Kulturní zpravodaj, Štafeta). Jeho tvorbu mohli 

Prostějované poznat na výstavách v letech 1989, 1995, 1996. Rudolf Závodný zemřel 7. 

listopadu 1994 v Prostějově a je pohřben na zdejším hřbitově. 

 

Otakar Hanzelka (1921 – 2003) – 4. února 100. výročí narození 

významný představitel prostějovského hudebního života, dirigent a sbormistr pěveckých 

sborů Orlice a Vlastimila, úspěšně řídil přes 500 koncertů. Komponoval vlastní skladby a byl 

zakládajícím členem Unie pěveckých sborů. Za svou dlouholetou činnost dostal řadu ocenění, 

například Cenu Ferdinanda Vacha. V roce 2011 obdržel Cenu města Prostějova in memoriam 

za celoživotní práci v oblasti prostějovského hudebního života. Významná byla také jeho 

práce v oblasti ochrany přírody. Už za okupace byl členem Přírodovědeckého klubu 

v Prostějově, v padesátých letech členem TISU a v roce 1979 se stal zakládajícím členem 

Českého svazu ochránců přírody. Podílel se na přednáškách a zájezdech. V prostějovské 

organizaci zastával funkci hospodáře. V roce 1999 obdržel za svou práci nejvyšší svazové 

ocenění „Příroda děkuje“. Otakar Hanzelka zemřel 2. září 2003 v Prostějově. 

 

Jan Šrot (1911–1999) – 26. února 110. výročí narození 

středoškolský pedagog, amatérský archeolog, rodák z Boskovic žil a pracoval od roku 1937 

v Prostějově. Učil angličtinu a němčinu na gymnáziu a v letech 1953–1971 na zdejší Střední 

ekonomické škole. Jeho velkou zálibou byla archeologie a speleologie. Na Prostějovsku 

objevil několik mladopaleolitických stanic. Věnoval se také keltskému osídlení Prostějovska, 

hlavně výzkumu oppida Staré Hradisko. Podařilo se mu také upřesnit a lokalizovat zaniklé 

středověké osady Mitrov, Rakousky, Stará Ves, Kloboučky, Šeborovice a Šimanov. 

Lokalizoval polní tratě. Byl dlouholetým spolupracovníkem prostějovského muzea. Jemu také 

věnoval cenný sbírkový materiál – archeologické nálezy, fotografie, poznámky. Hodně také 

publikoval (například Zpravodaj Muzea Prostějovska, Štafeta, Stráž lidu). Jan Šrot zemřel 21. 

srpna 1999 v Prostějově. 

 

Adolf Beer (1831–1902) – 27. února 190. výročí narození 

pedagog, historik a politik, narodil se v německé židovské rodině v Prostějově. Studoval na 

univerzitách v Praze, Berlíně a Vídni. Byl docentem historie na Právnické fakultě ve Velkém 
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Varadíně a působil jako profesor historie na vídeňské obchodní akademii a na vídeňské 

technice. Od roku 1869 byl dvorním radou ministerstva kultu a vyučování. Zde se podílel na 

reformě zákona o obecných školách. Od roku 1873 byl poslancem říšské rady za obvod 

Šumperk, Rýmařov, Uničov, Zábřeh a Štíty. Od roku 1897 byl členem panské sněmovny. Byl 

také členem rakouské akademie věd. Rozsáhlá byla jeho publikační činnosti v oblasti školství, 

obchodu, historie a zahraniční politiky. V oblasti historie se zaměřil na syntézu novodobých 

hospodářských dějin a zpracoval podrobné edice k dějinám rakouské zahraniční a státní 

politiky 18. a 19. století. Zemřel 7. května 1902 ve Vídni. 

 

Antonín Vrána (1841–1921) – 7. března 100. výročí úmrtí 

kněz, pedagog-katecheta, vlastenec a národní činitel, rodák z Henčlova u Přerova působil jako 

kaplan ve farnosti Povýšení sv. Kříže. V roce 1871 se podílel jako jednatel Matice školské na 

otevření české reálky. Byl prvním jednatelem spolku Beseda a místopředsedou Českého 

učitelského spolku v Prostějově. 29. října 1912 mu bylo uděleno Čestné občanství města 

Prostějova za zásluhy pro stát, město a národ a za práci směřující k tomu, aby se Prostějov stal 

českým městem a měl české zastupitelstvo. 

 

Stanislav Liška (1921–2015) – 18. března 100. výročí narození 

plukovník v. v., účastník protifašistického odboje za 2. světové války, po ilegálním odchodu 

z protektorátu se účastnil bojů ve francouzské Normandii a potom v Anglii, kde byl 

příslušníkem československé obrněné brigády a účastnil se bojů při obléhání Dunkerque jako 

velitel tanku 3. tankového pluku. Po roce 1945 absolvoval Vojenskou akademii a působil dále 

v armádě. V roce 1950 však byl z politických důvodů z činné služby propuštěn. V roce 1990 

byl rehabilitován. Byl dlouholetým předsedou OV Českého svazu bojovníků za svobodu a byl 

také předsedou prostějovské jednoty Československé obce legionářské. Byl členem 

Konfederace politických vězňů. Za zásluhy v bojích 2. světové války mu byla udělena řada 

vyznamenání, například čs. medaile Za chrabrost, Řád čestné legie a titul rytíř Řádu čestné 

legie. V roce 2006 mu byla udělena Cena města Prostějova za zásluhy v boji o osvobození 

Československé republiky, rozvoj demokracie a obnovu legionářských tradic a 16. dubna 

2018 Čestné občanství města Prostějova in memoriam. Zemřel 31. května 2015 a jeho ostatky 

jsou uloženy na městském hřbitově. 

 

František Faktor (1861–1911) – 27. března 160. výročí narození 

středoškolský pedagog, publicista a místopisec, autor řady článků a studií publikovaných ve 

vlastivědných a odborných časopisech, například Časopis Vlasteneckého spolku muzejního 

v Olomouci, Hlasy z Hané, Vesmír, Živa, Zlatá Praha aj.  Články se týkaly chemie, 

archeologie, místopisu, zeměpisu a kulturní historie. Pojednávaly například o hanáckých 

zvycích, výrobě kořalky v Prostějově a hradištích na Prostějovsku.  František Faktor působil 

v letech 1891–1898 na zdejší české reálce jako profesor fyziky a chemie. V Prostějově byl 

spoluzakladatelem Přírodovědeckého klubu. V roce 1898 vydal v Praze vlastním nákladem 

knihu Popis okresního hejtmanství prostějovského. Tato publikace je dodnes cenným zdrojem 

místopisných informací. Podává také nástin historie obcí. Z Prostějova odešel učit na reálku 

do Českých Budějovic, kde 23. října 1911 zemřel. 



67 

 

 

Max Fleischer (1841–1905) – 29. března 180. výročí narození  

architekt, proslul především jako autor synagog, pocházel z chudé židovské rodiny 

z Prostějova. Po studiích architektury se usadil ve Vídni, kde jeho první zakázkou byla práce 

na stavbě radnice v ateliéru architekta Schmidta.  Je autorem řady synagog v našich zemích a 

v Rakousku. Většina z nich se však bohužel nezachovala. Na vlastní oči můžeme vidět pouze 

obřadní síně v Mikulově a v Tovačově. V Tovačově se také podílel na přestavbě zámku pro 

majitele rytíře Gutmanna. V Prostějově navrhl objekt domu č. 7 na Pernštýnském náměstí pro 

sladovníka a právníka Karla Hamburgera (v letech 1890–1891). Byl postaven na místě 

staršího domu a od roku 2008 je kulturní památkou. Dalším návrhem byla budova sladovny 

firmy Gebrüder Hamburger & Singer v Mlýnské ulici č. 30. Tato se však bohužel 

nezachovala. Max Fleischer měl titul c. k. stavebního rady a byl držitelem Zlatého záslužného 

kříže s korunou. Jeho památku připomíná ve Vídni pamětní deska na domě v VII. okrese 

v ulici Neustiftgasse 64. Byl pohřben v židovské části Ústředního hřbitova ve Vídni v hrobce, 

kterou si sám navrhl. Je ve stylu goticko-romantické kaple a průčelní štít připomíná štít 

pražské Staronové synagogy. 

 

Čeněk Venclík (1856–1921) – 2. dubna 100. výročí úmrtí 

stavitel, veřejný a komunální činitel Prostějova,se narodil 30. června 1856 v hrnčířské rodině 

v Prostějově. Po studiích si nechal zřídit stavitelskou kancelář v domě U Zlaté studny 

v Prostějově. Je autorem řady projektů a stavebních realizací v našem městě, například 

budova pošty na Poděbradově náměstí, obchodní akademie, internát obchodní akademie- 

dnešní základní umělecká škola v Kravařově ulici č. 14, podílel se dále na stavbách 

Národního domu, sokolovny, gymnázia, interiérů zámku, rolnické sladovny a výstavbě ulice 

Karlov. Byl prvním předsedou společenstva stavitelů, zedníků a kamenonosochařů, členem 

obecního zastupitelstva města v letech 1892–1910 a 1913–1919, členem stavebního odboru, 

zdravotní komise a kuratoria Národního domu. Byl městským stavitelem a členem výboru 

Průmyslové jednoty. V Prostějově si nechal vybudovat dům na Jiráskově náměstí č. 8, kde 

rodina žila. 

 

Rudolf Plajner (1901–1987) – 5. dubna 120 let od narození 

středoškolský pedagog, odbojář a významný představitel skautského hnutí, prostějovský 

rodák, v roce 1919 absolvoval zdejší reálku, potom vystudoval matematiku a fyziku na 

Přírodovědecké fakultě UK v Praze, v letech 1924–1929 učil na prostějovské reálce, ve skautu 

byl už od roku 1916, potom se stal zemským náčelníkem Junáka a náčelníkem 

československého Junáka, zapojil se do oboje na Holešovsku proti fašismu (Hnutí Za svobodu 

a Petiční výbor věrni zůstaneme). Byl vězněn v Brně. Po roce 1945 se podílel na obnovení 

činnosti Junáka, po únoru 1948 byl vězněn, pronásledován a překládán z místa na místo. Za 

svoji činnost  obdržel řadu ocenění, například Zlatá syringa, Československý válečný kříž, 

Řád stříbrného vlka, Československá válečná medaile. V roce 1969 dostal titul čestný občan 

města Prostějova a od prosince 2017 jeho památku v Prostějově připomíná název ulice. 

Zemřel 23. června 1987 v Praze. 
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Theofil Kollarz (1851 – 1908) – 13. dubna 170. výročí narození 

soudce a mecenáš, pocházel z Laškova, kde jeho otec František Adolf Kollarz byl majitelem 

panství, po absolvování právnických studií zastával úřad c. k. soudce u Okresního soudu 

v Prostějově. Od roku 1875 bydlel ve Vodní ulici č. 31. V soudních spisech se podepisoval 

jako Bohumír Kolář. Byl známý svou charitativní činností. Za svého života dal uměleckými 

díly vyzdobit kostel Povýšení sv. Kříže. Zemřel 24. prosince 1908 v Prostějově a celé své 

jmění odkázal městu. Ustanovil, aby po smrti byl majetek použitý k založení městských sadů. 

Stalo se tak v roce 1932, kdy byl v jihozápadní části města, v rovinném terénu na ploše 49 

tisíc m2 založen parka nazvaný Kolářovy sady. Theofil Kollarz je pohřben v čestné hrobce 

v severních arkádách na Městském hřbitově v Prostějově.  

 

Jan Přidal (1921 – 2015) – 1. května 100. výročí narození 

významný sokolský činitel a odbojář, rodák z Vřesovic, kde také žil a pracoval, absolvoval 

dvouletou hospodářskou školu a potom pracoval v zemědělství, od mládí byl aktivním členem 

Sokola, v době 2. světové války se zapojil do sokolské odbojové organizace Jindra. 21. 2. 

1944 byl gestapem zatčen a vězněn v Kounicových kolejích v Brně a v koncentračním táboře 

ve Flossenbürgeru. Život mu zachránilo onemocnění tyfem a úplavicí, jinak by musel 

podstoupit pochod smrti. Po návratu domů soukromě hospodařil. Byl však označen za kulaka 

a v padesátých letech prožíval léta kolektivizace. Do JZD vstoupil až v roce 1960. Po roce 

1989 se výrazně zapojil do veřejné činnosti. Podílel se na obnově činnosti Sokolské župy 

prostějovské – byl dvanáct let jejím předsedou, dále byl členem předsednictva České obce 

sokolské. Byl předsedou prostějovské pobočky Masarykovy společnosti a patřil k hlavním 

iniciátorům znovuvybudování sochy T. G. Masaryka v Prostějově v roce 1998. V roce 2006 

mu byla udělena cena města Prostějova za celoživotní přínos pro demokracii. Zemřel 31. 

srpna 2015 v Prostějově. 

 

Florián Novák (1821 – 1876) – 4. května 200 let od narození 

první český starosta Prostějova, zemský poslanec, národní a spolkový činitel, po vítězství 

národní strany byl zvolen 19. října 1867 starostou města. Významně se zasadil o úpravu 

komunikací, výstavbu budov (například nádraží, příprava výstavby plynárny, jezdeckých 

kasáren) a zřizování nových škol, například české reálky. Podepsal dohodu o výstavbě 

železniční tratě vedoucí od Vyškova do Olomouce (1869). Byl činný v různých spolcích. Byl 

předsedou Měšťanské besedy a místopředsedou Sokola. Podporoval vydávání prvního 

českého listu v Prostějově Občan. V září 1870 se vzdal funkce starosty, protože se nechtěl 

podílet na volbách podle vnucených volebních seznamů. V Prostějově bydlel v prvním 

poschodí domu č. 11 v Petrské (nyní Wolkerově) ulici, který patřil národnímu a spolkovému 

činiteli a členu obecního výboru Františku Možnému. Florián Novák zemřel 29. dubna 1876 

v Brně. Jeho památku připomíná v Prostějově název ulice a portrét od Oldřicha Lasáka 

v galerii prostějovských starostů na radnici.  

 

Václav Kolář (1946– 2017) – 8. května nedožité pětasedmdesátiny 

středoškolský pedagog, ředitel školy, zastupitel města, kulturní a veřejný činitel, rodák 

z Lokte prožil dětství a mládí ve vesnici Krajková na Sokolovsku, po maturitě na 
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sokolovském gymnáziu studoval v letech 1964–1969 obor čeština – dějepis na FF UP v 

Olomouci. V roce 1972 začal učit v Prostějově na Střední průmyslové škole oděvní. Zde 

působil do roku 1991. V letech 1991–1994 učil na Gymnáziu Jiřího Wolkera a v letech 1994–

2010 byl ředitelem Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova. Významná byla i 

jeho práce na poli veřejném. V letech 1990–2017 byl zastupitelem města, členem kulturní 

komise, oddávajícím a členem komise pro nákup uměleckých děl. Jako člen prostějovské 

pobočky Masarykovy společnosti se podílel na obnovení pomníku T. G. Masaryka. Byl 

spoluautorem sborníku Osudy sochy (Prostějov 1999). Působil také v redakčních radách při 

přípravách publikací o Prostějově (dvoudílné Dějiny města, Prostějov na starých 

pohlednicích, Prostějov v malbě, kresbě a grafice, Sto let prostějovské radnice). Významná je 

jeho činnosti publikační (medailónky, úvodníky, příspěvky, recenze knih apod.) Uveřejňoval 

je především na stránkách prostějovské Štafety (v letech 1975–2002 člen redakční rady) a 

v Prostějovských radničních listech.  Zemřel po těžké nemoci 15. dubna 2017 v Prostějově. 

V roce 2014 mu byla udělena u příležitosti Dne učitelů Cena za mimořádný přínos v oblasti 

rozvoje prostějovského školství. 30. října 2017 mu zastupitelstvo města Prostějova udělilo 

Čestné občanství Prostějova in memoriam. PhDr. Václav Kolář se zapsal jako uznávaná 

osobnost do dějin prostějovského školství, kultury a komunální politiky a zasloužil se o 

kulturní a společenský život ve městě. 

 

Miloš Libra (1921–1970) – 25. května 100. výročí narození 

architekt, autor návrhů interiérů budov i autor návrhů divadelních scén, rodák z Blanska 

vystudoval obor užitá architektura na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, pracoval 

v olomouckém Stavoprojektu. V Prostějově se podílel na návrzích interiérů Zimních lázní, 

vlakového nádraží a závodního klubu Železáren. Navrhoval také úpravy prodejen, kina Oko a 

loga podniků (například zásilkového obchodního domu DONA). Podílel se na návrhu pamětní 

desky stavitele Matěje Rejska umístěné u vchodu do budovy radnice (zhotovil sochař Jan 

Tříska). Spolupracoval s Divadlem Hanácké obce, pro něhož navrhl řadu kostýmů a scén. Ve 

volném čase se věnoval kresbě a malbě. V jeho obrazech ožívají i zákoutí Prostějova. 

Věnoval se také motivům figurálním, zátiší, krajinomalbě a abstrakci. Zemřel 8. března 1970 

a jeho ostatky jsou uloženy na Městském hřbitově v Prostějově. 

 

Vasil Kaprálek Škrach (1891–1943) – 14. června 130. výročí narození 

filozof a sociolog, vysokoškolský pedagog, účastník protifašistického odboje, pocházel 

z vlastenecké a intelektuální rodiny prostějovského advokáta Josefa Škracha. V roce 1910 

absolvoval studia na gymnáziu, kde byl jeho spolužákem Jan Uher. Potom vystudoval 

klasickou filologii a filozofii. Jeho názory ovlivnil T. G. Masaryk, s jehož rodinou se sblížil 

v letech 1. světové války. V roce 1919 se stal jeho osobním sekretářem a od roku 1924 

archivářem. Byl editorem výborů z Masarykových spisů (např. Moderní člověk a náboženství, 

Vybrané eseje) a redaktorem periodika Masarykův sborník. Byl členem redakce filozofické 

revue Česká mysl a spoluzakladatelem Masarykovy sociologické společnosti. Po Masarykově 

smrti byl ředitelem Masarykova lidovýchovného ústavu. Koncem třicátých let se jako člen 

sociální demokracie zapojil do Petičního výboru „Věrni zůstaneme“. Byl členem jeho výboru. 

V červnu 1940 byl zatčen gestapem a vězněn na Pankráci a v Terezíně. 28. května 1943 byl 



70 

 

popraven v Berlině-Plötzensee. Jeho památku připomíná v Prostějově název ulice a jméno na 

pamětních deskách v budově radnice a na Gymnáziu Jiřího Wolkera. 

 

Oldřich Machač (1946–2011) – 10. srpna – 10. výročí úmrtí 

hokejista, hokejový obránce, trojnásobný mistr světa, československý reprezentant v ledním 

hokeji, prostějovský rodák učinil první hokejové krůčky právě na zdejším zimním stadionu za 

dorostovou ligu Železáren, hrál v prvoligovém týmu ZKL – Zetor Brno (v letech 1967–1978). 

V československém reprezentačním týmu vytvořil legendární dvojici s Františkem 

Pospíšilem. Proslavené byly jeho bodyčeky. Účastnil se olympiád v Grenoblu, Sapporu a 

Insbrucku. V národním týmu odehrál celkem 293 zápasů. Za vynikající sportovní výsledky 

získal ocenění: síň slávy Mezinárodní hokejové federace IIHL (1999), Síň slávy českého 

hokeje (2008), sportovec Olomouckého kraje (2004). Oldřich Machač žil a působil v Brně, ale 

rád se vracel do rodného Prostějova, za rodinou, přáteli. Volné chvíle rád trávil na chatě na 

Plumlovské přehradě. Zemřel po těžké nemoci 10. srpna 2011 v Mostkovicích a byl pohřben 

v rodinné hrobce v jižních arkádách prostějovského hřbitova. 

 

Jan Mládek (1881–1942) – 26. srpna 140. výročí narození 

Prostějovský komunální a sokolský činitel, pocházel ze zahradnické rodiny a i on sám se 

tomuto oboru věnoval a v Prostějově provozoval zahradnictví. Byl členem Živnostenské 

strany a v letech 1919–1923 byl za tuto stranu zastupitelem a radním, byl nadšeným a 

aktivním sokolským činitelem, členem Sokola II byl už od roku 1902, zastával zde funkci 

pokladníka, vzdělavatele, starosty jednoty, inicioval zakoupení pozemku pro letní cvičiště za 

Kollárovou ulicí. Pracoval také v V. okrsku Sokola a nakonec byl starostou sokolské župy 

prostějovské. Jako funkcionář Sokola byl 8. října 1941 zatčen v rámci akce gestapa Sokol.  

Byl deportován do koncentračního tábora v Dachau a 15. března 1942 byl popraven 

v Osvětimi. Jeho jméno je uvedeno na pamětní dece věnované umučeným a popraveným 

členům Sokola v budově sokolovny na Skálově náměstí, na pamětní desce v budově radnice a 

v sídle České obce sokolské – na nádvoří Tyršova domu v Praze. Jeho památku také 

připomíná název nového parku v Okružní ulici – Mládkovy sady a kámen zmizelých uložený 

1. července 2021 před budovou Sokola II na náměstí U Kalicha v Prostějově. 

 

Josef Hanák (1931 – 1996) – 27. srpna nedožité devadesátiny 

propagační a reklamní výtvarník, malíř a grafik, pocházel ze známé čalounické rodiny 

Hanákových (Kostelecká 2), absolvoval školu pro dekoratéry a čalouníky v Bruntále, také 

jako čalouník pracoval v družstvu Univerzal, mezitím absolvoval Střední uměleckou 

průmyslovou školu v Uherském Hradišti. V letech 1965–1990 byl samostatným odborným 

referentem v propagaci Oděvního průmyslu v Prostějově. Ve volním čase se zabýval malbou, 

kresbou, grafikou a částečně i plastikou. Oblíbil si kombinovanou techniku, techniku oleje a 

akrylu. Mnohé jeho obrazy nám přibližují také Prostějov sedmdesátých a osmdesátých let 

minulého století. Josef Hanák zemřel 2. září 1996 v Prostějově a jeho ostatky jsou uloženy 

v rodinném hrobě P. Karla Dostála Lutinova, rodiny Dostálovy a Hanákovy na Městském 

hřbitově v Prostějově. 
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Petr Albrecht (1961 – 2001) – 30. srpna nedožité šedesátiny 

botanik, ochránce přírody, funkcionář Českého svazu ochránců přírody, rodák z Čáslavi byl 

spjatý s Prostějovem, kde v roce 1980 maturoval na gymnáziu, v roce 1985 absolvoval na 

Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci obor biofyzika a chemická fyzika. Potom pracoval ve 

Výzkumném ústavu šlechtitelském v Olomouci, jako referent na odboru ochrany životního 

prostředí Okresního úřadu a od roku 1996 jako botanik u Správy chráněných krajinných 

oblastí ČR na pracovišti Litovelské Pomoraví. Byl výborným znalcem květeny Prostějovska. 

Pozornost věnoval hlavně mizejícím stepním a mokřadním lokalitám. Výsledky svých 

výzkumů publikoval například v prostějovské Štafetě a Přírodovědných studiích Muzea 

Prostějovska v Prostějově. Intenzivně spolupracoval s přírodovědci muzea. Pomáhal 

organizovat odborné přednášky a výstavy. V roce 1998 se zasadil o vydávání časopisu 

Přírodovědné studie MPP. 

Aktivně pracoval v orgánech Českého svazu ochránců přírody- jako předseda prostějovské 

organizace a člen Ústřední výkonné rady svazu. V letech 1989–1990 se z pověření svazu 

účastnil jednání o záchranu botanické zahrady, která měla být zlikvidována kvůli rozšíření 

kasáren. Podařilo se mu prosadit pás kolem říčky Hloučely a pro prostějovské ochránce se 

zasadil o vybudování Ekocentra na Husově náměstí. Od roku 1998 byl zastupitelem města 

(hnutí Prostějov 21) a zastával funkci předsedy komise životního prostředí.  

RNDr. Petr Albrecht zemřel tragicky 11. listopadu 2001 s manželkou Magdou a starším 

synem Janem při automobilové nehodě u Holic na Pardubicku. Památku Petra Albrechta 

v našem městě připomíná název Botanické zahrady (od roku 2012) a symbolický pomníček s 

reliéfem, který zde byl instalován v roce 2011.  

30. srpna 2021 uctili jeho nedožité šedesátiny položením kytice na hrob na Městském 

hřbitově v Prostějově náměstkyně primátora města Prostějova Milada Sokolová a 

předsedkyně  ČSOP IRIS v Prostějově Eva Zatloukalová. Pietní vzpomínka se konala 11. 

listopadu 2021 u pomníčku v Botanické zahradě za účasti náměstkyně primátora Milady 

Sokolově, předsedkyně IRIS Evy Zatloukalové a předsedy komise životního prostředí Libora 

Marčana.  

 

František Gel  (1901 – 1972) –  18. září 120. výročí narození 

novinář, rozhlasový reportér, válečný dopisovatel, překladatel a spisovatel (vlastní jméno 

František Feigel) se zapsal do naší historie především jako autor reportáží z norimberského 

procesu s nacistickými zločinci (1945–1946). Byl však také vynikající soudničkář (Lidové 

noviny), autor beletristických knih blízkých literatuře faktu (například Jak jsem létal a padal, 

Přemožitel neviditelných dravců, Syn čarodějnice) a překladatel (například Pes baskervilleský 

od A. C. Doyla, Na západní frontě klid od E. M. Remarqua či Březnové idy T. Wildera).  

Léta dětství a dospívání prožil v Prostějově. 

 Rodák z Města Albechtice (otec soudce Berthold Feigel, rodák z Plumlova, matka Paula 

Kornelie Bobková pocházela z Prostějova) po rozchodu rodičů bydlel u dědečka, zubního 

lékaře Mořice Luciána Bobka v Prostějově (nejprve na Pernštýnském náměstí č. 2, od roku 

1913 ve Vrlově domě – nyní náměstí E. Husserla č. 8).  Pocházel z židovské rodiny, která 

konvertovala ke katolické církvi. V Prostějově navštěvoval obecnou školu a v letech 1911–

1919 gymnázium, kde byl spolužákem Jiřího Wolkera, Ivana Sekaniny, Olgy Valentové 
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(sestry Edvarda Valenty) a Karla Wichterleho. Právě zde se tak trochu „rodil“ jeho talent.  

Přispíval do třídního časopisu řízeného Jiřím Wolkerem Naše Kvarta.  Na gymnáziu úspěšně 

odmaturoval 16. června 1919. V Prostějově ještě absolvoval v roce 1921 kurs při obchodní 

akademii, potom už je jeho životní a profesní dráha spjatá s Brnem a následně s Prahou. 

Je bezpochyby zajímavé, že právě v roce Gelova výročí byl objeven pozoruhodný nález jeho 

vysvědčení z dob studií v Prostějově a v Brně. Stalo se tak na jaře při rekonstrukci bytu 

v Praze na Vinohradech, kde Gel původně bydlel s manželkou Jitkou rozenou Střemchovou. 

Majitel bytu nález oznámil magistrátu a nalezená vysvědčená byla předána do Muzea a 

galerie v Prostějově. Jednalo se o dvacet kusů neúplných a poškozených vysvědčení. Tato 

byla restaurována a uložena do sbírky literární památky. František Gel zemřel 17. října 1972 

v Praze. 

 

Karel Dostál Lutinov (1871 – 1923) – 22. září 150. výročí narození 

prostějovský farář, básník, publicista, překladatel, organizátor katolického písemnictví na 

Moravě, narodil se v Prostějově v rodině ševce, v roce 1894 absolvoval teologická studia 

v Olomouci, od roku 1904 až do své smrti byl prostějovským farářem. Rozvinul zde širokou 

kněžskou, pastorační a spolkovou činnost. Podílel se na opravě interiéru kostela Povýšení sv. 

Kříže. K výzdobě pozval umělce Jano Köhlera a Františka Bílka. V Prostějově založil TJ 

Orel, podílel se na výstavbě Katolického domu, inicioval založení Československé strany 

lidové. Byl také předsedou okresní organizace strany a v letech 1919–1923 členem městské 

rady za lidovou stranu. Byl vedoucí osobností Katolické moderny, redigoval její časopis Nový 

život. Vydával další časopisy, např. Eva a Archa. Je také autorem řady básnických sbírek, 

dramat a náboženských textů, například Sedmikrásy, Ryme a špryme, Orlí fanfáry.  

Z překladů: překlad Dantovy Božské komedie, Shakespearovy sonety, Poeův Havran. Zemřel 

29. listopadu 1923 v Prostějově. Jeho památku připomíná pamětní deska na faře u kostela 

Povýšení sv. Kříže, název ulice a rodinný hrob na Městském hřbitově. Autorem mozaiky na 

náhrobku byl jeho přítel, akademický malíř Jano Köhler. Po roce 1989 vyšly také monografie 

o jeho životě a díle a pět svazků korespondence zásluhou editorů Pavla Marka a Štěpána 

Kohouta. 

 

František Bílek (1872–1941) – 13. října 80. výročí úmrtí 

Rodák z Chýnova u Tábora, významný představitel symbolismu a secese, sochař, řezbář, 

grafik a ilustrátor učinil výraznou uměleckou stopu také v našem městě. Spojovalo jej s ním 

právě přátelství s farářem a zakladatelem Katolické moderny P. Karlem Dostálem Lutinovem. 

V roce 1906 u něj objednal třináct zastavení Křížové cesty. Tyto obrazy s vyřezávanými 

reliéfy tvoří jedinečný výtvarný celek. Z dalších děl realizovaných pro kostel Povýšení sv. 

kříže se jedná o reliéf sv. Václava zasazený do zdi severní chrámové stěny. Byl vytesán 

z hořického pískovce a instalován a odhalen P. Dostálem Lutinovem 8. 12. 1919. Jedná se o 

válečný pomník. Dále je to šest dvojic hlav apoštolů s ohnivými jazyky. Jsou jimi ukončena 

žebra v presbytáři. Karel Dostál Lutinov mu dával prostor k reprodukcím prací na stránkách 

Nového života a v revui Eva. Vydával také Bílkovy práce, například album nazvané 

Modlitby, Otčenáš Františka Bílka aj. František Bílek zemřel 13. října 1941 v Chýnově, kde je 



73 

 

také pohřben. Na jeho hrobě se nachází monumentální socha Modlitba nad hroby zvaná též 

Génius smrti. 

 

Karel Mrázek (1841 – 1914) – 27. října 180. výročí narození  

prostějovský měšťan, dobrodinec, prastrýc Jiřího Wolkera, tento prostějovský rodák byl 

významným živnostenským činitelem, byl kožešnickým mistrem a předsedou společenstva 

krejčích, kožešníků a členem první rolnické sladovny. Byl v ulici Újezd č. 16. Měl rodinné 

vazby na rodinu Wolkerových a Možných. Byl strýcem Ferdinanda Wolkera a švagrem 

významného představitele veřejného a spolkového života města Františka Možného. Karel 

Mrázek zemřel 16. 12. 1914 jako svobodný a bezdětný. Ve své závěti odkázal finanční 

příspěvky různým městským institucím, spolkům a školám. Patřily mezi ně například 

chudobinec a sirotčinec města Prostějova, fond pro chudé žáky c. k. gymnázia, fond České 

zemské reálky, Spolek českých hasičů, Orlice, Ústřední matice školská.  Jeho bratr Josef byl 

povinen ze závěti zakoupit hrobku v arkádách hřbitova a také o ni pečovat. Hrobka se nachází 

v severních arkádách hřbitova. Jsou zde pohřbeni jeho rodiče a další příbuzní, rodiny 

Mrázkových, Možných, Hanákových, Hejcmanových a Církových. 

 

Josef Zelený (1951 – 2008) – 30. října nedožité sedmdesátiny 

prostějovský malíř, grafik, reklamní výtvarník a pedagog, prostějovský rodák byl synem 

známé malířky Alžběty Zelené rozené Kleinerové a Josefa Zeleného, bývalého leteckého 

mechanika RAF ve Velké Británii. Absolvoval obor volná a užitá grafika na Umělecko-

půmyslové škole v Uherském Hradišti. Na AVU se nedostal z politických důvodů. Pracoval 

potom jako reklamní výtvarník v družstvu Merkur, Cíl a na Okresním kulturním středisku 

v Prostějově, dále jako redaktor a fotograf na Státním statku v Konici a kamenosochař. Učil 

také výtvarnou výchovu na SOU oděvním v Prostějově, Základní škole ve Ptení a na oboru  

řezbářství na SOU v Tovačově. Na jeho obrazech najdeme i prostějovské motivy.  Jeho dílo je 

zastoupeno v soukromých sbírkách u nás i v zahraničí (Německo, USA). V roce 2000 

představil svoji tvorbu společně se svou matkou v anglickém Manchesteru a v roce 2006 

vystavoval na 2. ročníku Salonu prostějovských výtvarníků v sále Státního okresního archivu 

v Prostějově. Zemřel po těžké nemoci 14. ledna 2008 a byl pohřben na židovském hřbitově 

v Brněnské ulici v Prostějově. 

 

Stanislav Manhard (1871 – 1928) – 13. listopadu 150. výročí narození 

významný prostějovský komunální a veřejný činitel, funkcionář sociálně demokratické strany, 

starosta města, prostějovský rodák musel z finančních důvodů zanechat studií na reálce, 

prošel řadou dělnických profesí, rodinná tradice jej přivedla do řad sociální demokracie, kde 

se stal například zakladatelem spolku Svornost, pracoval v DJT a byl ředitelem Dělnického 

mlýna a Dělnické záložny. Od roku 1913 do roku 1919 byl za sociální demokracii členem 

obecního zastupitelstva. Na základě vítězství sociální demokracie v červnových volbách roku 

1919 byl 8. července 1919 zvolen starostou města. Tuto funkci zastával až do své smrti v roce 

1928. Má zásluhy na vypracování regulačního plánu města. Dále výstavbě nových 

komunikací, dláždění ulic, stavbě nových činžovních domů aj. Jeho zásluhou došlo 

k výstavbě leteckých kasáren a přemístění leteckého učiliště z Chebu do Prostějova. Rozhodl 
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o zaklenutí a regulaci mlýnské strouhy, rozšíření škol a sociálních ústavů (například 

měšťanská škola na Husově náměstí, přebudování sirotčince na okresní dětský domov). Byla 

rekonstruována městská plynárna a elektrárna.  

Byl zakladatelem a členem různých institucí (předseda okresního silničního výboru, předseda 

konzumního družstva Budoucnost, zakládající člen družstva Univerzal a podpůrného a 

vzdělávacího spolku Karly Máchové). Zemřel náhle na srdeční selhání 27. března 1928 

v šestapadesáti letech. V Prostějově nám jeho památku připomíná čestný hrob v centrální části 

městského hřbitova, název ulice a portrét od Antonína Majera v galerii starostů na radnici. 

 

Ezechiel Ambros (1861 – 1915) – 8. prosince 160. výročí narození 

významný prostějovský hudební činitel, dirigent, skladatel, pedagog, Rodák z Kaviánova u 

Slavkova působil po studiích Učitelského ústavu v Brně nejprve v Kroměříži. V září 1888 se 

usadil v Prostějově, kde se stal ředitelem kůru při kostele Povýšení sv. Kříže. Dal podnět 

k založení Městské hudební školy (1888) a stal se jejím prvním ředitelem. Řadu let byl 

dirigentem pěveckých sborů Vlastimila a Orlice. Nastudoval a provedl s nimi řadu skladeb, 

například od Antonína Dvořáka, Josefa Nešvery a Františka Neumanna. Byl zakladatelem 

Orchestrálního sdružení a spoluzakladatelem Farní cyrilské jednoty, která se zasloužila o 

zkvalitnění chrámového zpěvu. Působil také jako učitel zpěvu na gymnáziu a české reálce. 

Byl rovněž hudebním skladatelem. Nejvíce jsou oblíbeny jeho úpravy lidových písní a 

melodramata (například Maryčka Magdonova, Toman a lesní panna). Na jeho pedagogickou a 

hudební činnost navázal syn Vladimír. Ezechiel Ambros zemřel 31. května 1915 v Prostějově. 

V Prostějově nám jej připomíná dům č. 25 v Rejskově ulici, kde bydlel, rodinný hrob na 

městském hřbitově a rozsáhlý osobní fond uložený v prostějovském muzeu a hudebniny 

uložené v  archivech pěveckých sborů Orlice a Vlastimila.  

 

Jindřich Flégl (1891–1957) – 24. prosince 130. výročí narození 

středoškolský pedagog, divadelník a kulturní činitel města, Jindřich Flégl působil v Prostějově 

v letech 1921–1946 jako profesor češtiny a francouzštiny na reálce, byl také nadšeným 

divadelníkem ve spolku Tyl, nejen hrál, ale byl i dramaturgem, organizátorem divadelního 

dění a divadelním kritikem. Byl vynikajícím mistrem slova. Recitoval, přednášel slavnostní 

projevy, měl přednášky na veřejnosti o významných veřejných, literárních a kulturních 

osobnostech města. Byl dlouholetým jednatelem Městského osvětového sboru. Publikoval 

v odborném a regionálním tisku (Hlas lidu, Hlasy z Hané, Kulturní zprávy). V Kulturních 

zprávách vydávaných Městskou kulturní a osvětovou správou za redakce Josefa Glivického 

vedl pravidelnou divadelní a filmovou rubriku. Byl členem redakčního kruhu Kulturních 

zpráv. Recenzoval divadelní představení konaná v Národním domě.   21. ledna 1938 byl 

pověřen funkcí referenta státní osvětové služby pro obvod Olomouckého kraje. V roce 1946 

byl pověřen funkcí zemského osvětového inspektora a od 1. dubna 1946 byl přidělen na 

ministerstvo školství a osvěty v Praze. Jindřich Flégl zemřel 1. února 1957 v Praze. 

 

Jan Filipec (1431 –1509) – 590 let od narození 

prostějovský rodák, diplomat, biskup, narodil se v rodině zdejšího měšťana (poznámka: 

přesné datum jeho narození neznáme), vzdělání získal na zdejší městské škole, zpočátku 
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působil v kanceláři zemského hejtmana Ctibora Tovačovského. Od roku 1472 se stal 

kancléřem a rádcem uherského krále Matyáše Korvína. Hájil královské zájmy na evropských 

dvorech. Například 13. 7. 1479 dojednával v Olomouci mírovou smlouvu mezi Matyášem a 

Vladislavem Jagellonským.  Filipec za svoje služby dostal titul velkovaradínského biskupa, i 

když neměl kněžské svěcení. Prázdný biskupský stolec v Olomouci však pro nesouhlas 

papeže nezískal, stal se jen správcem olomoucké diecéze. Po Matyášově smrti v roce 1490 

podpořil při volbě za uherského krále Vladislava Jagellonského a stal se jeho rádcem a 

důvěrníkem.  

V roce 1492 se vzdal všech světských funkcí a vstoupil do řádu františkánů – odnože menších 

bratří observantů – ve Vratislavi. Stal se významným fundátorem františkánského řádu. 

Podílel se na výstavbě klášterů a kostelů, například kláštera v Uherském Hradišti. Pozornost 

věnoval také rodnému městu. V roce 1486 vyprosil u panovníka právo pečetit písemnosti 

zeleným voskem a výsadu druhého výročního trhu konaného třetí neděli postní před 

Velikonocemi a v roce 1491 dokonce právo pečetit dokumenty červeným voskem, což byla 

výsada královských měst. Kostelu Povýšení sv. Kříže věnoval cenné monstrance. Jeho 

přítelem a důvěrníkem byl Vilém z Pernštejna.  

Byl také významný vzdělanec, humanista, milovník knih a podporovatel knihtisku. Jeho 

zásluhou se dostala na Moravu italská renesance. Zemřel 28. června 1509 v Uherském 

Hradišti a byl pohřben pod hlavním oltářem tamního františkánského klášterního kostela 

Zvěstování Panny Marie. V  Prostějově jeho památku připomíná název náměstí u kostela 

Povýšení sv. Kříže. 

 

 

 Významné prostějovské jubilantky – sto a víceleté…… 

 

V roce 2021 se dožily významného životního jubilea tyto občanky: 

Věra  Rozbrojová          104 let, nejstarší občanka města, CSS Brněnská ul. 

Jaroslava Kopecká          101 let, tamtéž 

Františka Daňová             100 let,  tamtéž 

Marie Dvořáková              100 let, DS Nerudova ul. 

Božena Zikušková             101 let, Prostějov, v péči rodiny, žije v rodném domě v Prostějově 

Jarmila Vincourková        100 let, DS Soběsuky, bývalá občanka města  

Květoslava Přidalová       101 let, DS Nerudova ul. 

Osobně je navštívil a gratuloval jim k jubileu primátor města Prostějova František Jura a 

zároveň jim předal dárky. 

 

Opustili nás… 

Čest jejich památce! 

V roce 2021 zemřely tyto významné osobnosti spjaté s naším městem: 

 

Ivan Hoššo 

Rodák z Bratislavy byl členem Armádního sportovního oddílu Dukla Prostějov v letech 

1967–1980. V Prostějově také učinil první seskoky pod vedením trenérů Stanislava Blažeje a 
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Jaroslava Jedličky. Získal postupně významné sportovní úspěchy, například titul mistra světa 

v družstvech (1974), stříbrnou medaili na Mistrovství Evropy (1975), dvě stříbrné medaile ze 

světových skupin v jednotlivcích (1976). V září 1972 přežil společně s Bedřichem Chudobou 

tragickou dopravní nehodu autobusu vezoucího náš národní tým v Bulharsku. Od roku 1980 

působil jako ústřední trenér reprezentačního výběru Československa a do roku 2003 byl 

náčelníkem padákové záchranné služby v Přerově, Trenčíně a Bratislavě. Čtyřnásobný 

medailista z mistrovství světa a z mistrovství Evropy v klasickém parašutismu byl od roku 

2007 také členem síně slávy prostějovského sportu. Zemřel 5. ledna 2021 ve věku 

dvaasedmdesáti let. 

 

Kamila Opletalová 

Prostějovská rodačka, absolventka oboru čeština a výtvarná výchova na Pedagogické fakultě 

žila řadu let v Brně, věnovala se malbě, kresbě i ilustracím knih a časopisů, psala také básně. 

Od roku 2001 ji však práci postupně ztěžovala roztroušená skleróza, která ji upoutala na 

invalidní vozík. Posledních šest let žila v domově Charity Daliborka. Stále však malovala a 

svoje vize a prožitky zachycovala speciálními prstovými barvami. Svoje díla také 

vystavovala, například v prostějovské knihovně či v kavárně Avatarka. Poslední její výstava 

probíhala od září 2020 do konce ledna 2021 v prostorách Senátu ČR. Její vernisáž 10. září 

2020 však už proběhla bez účasti autorky. Kurátorem výstavy byl Miloš Forst. Mgr. Kamila 

Opletalová zemřela v 54 letech 18. ledna 2021 v Prostějově. 

 

Karel Novák 

Významný prostějovský fotograf, milovník krásy, nejčastěji ji objevoval u žen, především byl 

fotografem aktů a naturalistické fotografie. Zúčastnil se řady soutěží. Svoje fotografie 

vystavoval například v Ekvádoru, Mexiku, San Salvadoru, Brazílii, v USA a na Kubě Jeho 

fotografie otiskovaly také časopisy u nás a v zahraničí. Prostějovská veřejnost se mohla s 

s jeho díly setkat v tomto roce na výstavách Fenomén Saudek a na Festivalu moderního 

umění. Za jeho tvorbu mu byla v letošním roce udělena Cena města Prostějova in memoriam. 

Zemřel 16. února 2021 ve věku 84 let. 

 

Josef Dolívka 

Do kulturního života Prostějova a Prostějovska se zapsal především jako organizátor výstav a 

milovník a znalec výtvarného umění. Rodák Z Olomouce spojil svůj život s blízkým 

Kostelcem na Hané, kde byl v šedesátých letech předsedou národního výboru. V roce 1977 

byl v Prostějově zakladatelem Klubu přátel výtvarného umění a od roku 1988 jeho předsedou. 

V kulturním klubu Duha organizoval téměř pět set výstav výtvarníků, většinou ze svých 

sbírek. Vydával klubové zprávy – měsíčník Okno. V bibliofilské edici Réva vydával drobné 

grafické tisky. Publikoval v různých periodikách. Vyvrcholením byla monografie Výtvarníci 

prostějovského regionu (Prostějov 2007) obsahující medailonky sto sedmdesáti šesti 

osobností Prostějovska. Pořádal také Moravské salóny autorů ex libris a pravidelná setkání 

sběratelů grafiky a ex libris z celé republiky. Byl strážcem literárního a uměleckého odkazu 

Petra Bezruče. Za jeho publikační a výstavní činnost mu byla udělena Cena města Prostějova 

(2007). Josef Dolívka zemřel po těžké nemoci 17. března 2021 v 87 letech. 
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Renata Čekalová 

Pracovala neúnavně v sociální oblasti. Už v roce 1993 založila v Prostějově stacionář pro děti 

se zdravotním postižením a poté denní stacionář pro děti s více vadami. Potom založila spolek 

Lipka poskytující péči zdravotní, rehabilitační a logopedickou péči pro děti, dospělé a další 

sociální služby. Zastávala funkci ředitelky Lipky. V roce 2000 založila sociální družstvo – 

chráněnou dílnu SENZA, která dlouhodobě zaměstnává osoby se sociálním znevýhodněním. 

Byla autorkou prvního katalogu poskytovatelů sociálních služeb v regionu, několika metodik 

a vzdělávací programů, podílela se na vydání první bezbariérové mapy města a aktivně se 

podílela na komunitním plánování. Posledním jejím počinem byl projekt. Mám kam jít – 

vybudování chráněného bydlení a sociálně terapeutické dílny v podobě cukrárny pro veřejnost 

v Prostějově-Vrahovicích. V září roku 2020 převzala na prostějovské radnici Cenu města 

Prostějova udělenou za práci v sociální oblasti. Mgr. Renata Čekalová zemřela 13. dubna 

2021 ve věku 64 let. 

 

Pavel Vinkler 

fotbalista a dlouholetý fotbalový činitel, svoji fotbalovou kariéru začal v klubu TJ OP 

Prostějov, kde strávil většinu života. Vážné zranění ho nepustilo dále než do divize. Potom 

působil jako fotbalový funkcionář, po zániku klubu OP přešel v roce 1995 do klubu Haná 

Prostějov. Řadu let působil v okresním fotbalovém svazu a v disciplinární komisi. Za svou 

obětavou práci a zásluhy o rozvoj českého fotbalu obdržel v roce 2017 ocenění Dr. Františka 

Jíry. Zemřel v Prostějově po krátké nemoci ve věku 82 let. 

 

Alois Makovec 

Jméno Makovec bylo už v 19. století na Prostějovsku spojeno s řeznickým řemeslem. Po 

únorovém převratu v roce 1948 o svůj podnik však rodina přišla. Po sametové revoluci 1989 

se však rodinný podnik zásluhou Aloise Makovce dokázal znovu postavit na nohy a loni 

oslavil třicet let na našem trhu. Má řadu provozoven a obchodů také v Prostějově a to nejen 

v řeznictví, ale také v pekařství a cukrářství. Alois Makovec bydlel v blízkých Seloutkách. 

Zemřel 1. května 2021 ve věku 62 let. 

 

Miroslav Chytil 

Prostějovský rodák pocházel z učitelské rodiny. V Prostějově vystudoval gymnázium a 

následně obor teorie a dějiny architektury na FF Masarykovy univerzity a VUT v Brně. 

Krátce pracoval v památkové péči a od roku 1996 v Muzeu Prostějovska v Prostějově jako 

historik architektury. Od roku 2009 do března 2014 byl ředitelem muzea. Na funkci 

rezignoval ze zdravotních důvodů. Specializoval se na architekturu 20. století. Ve spolupráci 

s televizním a filmovým studiem ADNOC TRADING s.r.o.  (Jiří Štajnar, Tomáš Vincenec) se 

podílel na scénářích několika DVD o prostějovské moderní architektuře. Publikoval 

v Prostějovském týdnu, Štafetě a Zpravodaji Muzea Prostějovska. Mgr. Miroslav Chytil, 

Ph.D. byl také autorem, spoluautorem či editorem publikací: Národní dům v Prostějově 
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(Prostějov 2007), Slavné stavby Prostějova (Prostějov 2009), Prostějovská architektura 1918–

1948 (Prostějov 2013), Nemovité kulturní památky okresu Prostějov ( NPÚ Praha, ú. o. p. 

Olomouc 2012). Byl autorem koncepce a scénáře expozice v radniční věži (2010–2011). 

V letech 2010–2014 byl zastupitelem města Prostějova (KDU-ČSL). Zemřel po těžké nemoci 

14. října 2021 ve věku 56 let. 

 

Zdeněk Fafílek 

Byl členem klubu výsadkových veteránů Prostějov, příslušník 22. vb. sloužil u 65. 

výsadkového praporu, u minometné roty, potom pokračoval u 22. výsadkového pluku 6. Vb a 

601. skupiny speciálních sil, kde zastával vojenské funkce až do odchodu do důchodu. Pplk. 

v. v. Ing. Zdeněk Fafílek byl nositelem medaile Za službu vlasti, medaile Za obranu vlasti a 

Zlatého odznaku výsadkového veterána. Zemřel po těžké nemoci 25. října ve věku 77 let. 

 

Kamil Rodan  

Historik Slezského zemského muzea v Opavě Kamil Rodan žijící v ostravské části Nová Ves 

byl s Prostějovem spjatý rodovými kořeny své babičky Leopoldiny Rodanové rozené 

Peřinové. Právě jí a jejím spolužačkám a spolužákům maturitního ročníku třídy 1941 (třídy 4 

A) Dívčího reálného gymnázia v Prostějově věnoval publikaci Neklidné století aneb Žít se ctí. 

Prezentoval ji na křtu v přednáškovém sále Národního domu 5. února 2020. V prostějovském 

archivu také v letech 2018–2019 přednášel o kunsthistoričce Věře Běhalové a pedagožce a 

kulturní činitelce Zdeně Soldánové. Prostějovskou historii znal důvěrně, připomínal ji i 

v diskusích na sociálních sítích. Zajímavá byla i jeho rodová vazba na majitele Habustovy 

kavárny v Komenského ulici. Na konferencích Židé a Morava v Kroměříži (v letech 2013– 

2019) přednášel o židovských kořenech své rodiny (dědeček Leo Roth-Rodan byl židovského 

původu). Byl odborníkem na britskou královskou rodinu. Napsal řadu studií a publikací, 

například Život s korunou, V lesku koruny. Mgr. Kamil Rodan, Ph.D. zemřel po těžké nemoci 

31. října 2021 v Ostravě ve věku 43 let. 

 

Hana Řehulková 

Prostějovská lékařka – pediatrička byla uznávanou odbornicí v oboru a dlouholetou 

primářkou dětského oddělení prostějovské nemocnice. Cituplná lékařka, velký profesionál a 

vynikající diagnostik. Tak byla MUDr. Hana Řehulková hodnocena desítkami rodičů, malých 

pacientů a svých kolegů. V nemocnici pomáhala i po odchodu do důchodu. Bydlela 

v Držovicích. Po dvě volební období (1994–1998 a 1998–2002) byla zastupitelkou města 

Prostějova. Zemřela 28. prosince 2021 ve věku 72 let.  

 

Boris Vystavěl  

prostějovský rodák a absolvent oboru matematika – fyzika a informatika na Přírodovědecké 

fakultě UP v Olomouci pracoval řadu let ve výpočetním středisku Agrostroje. V letech 1990–

1998 byl místostarostou Prostějova. V letech 1991–1992 se podílel na založení reálného 

gymnázia v Prostějově. RNDr. Boris Vystavěl byl také sportovním funkcionářem v oblasti 

orientačního běhu. Už v roce 1976 stál v Prostějově u založení oddílu orientačního běhu v TJ 

Železárny. Podílel se na pořádání národních a mezinárodních závodů. V letech 1990–1994 byl 
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místopředsedou Českého svazu orientačních sportů. Do roku 2018 byl členem krajského 

výboru Ćeské unie sportu a předsedou České unie sportu v Prostějově. Byl také členem 

redakční rady a technickým redaktorem prostějovské Štafety (1992–2008). Dokonce ji také 

vydával ve svém malém nakladatelství a vydavatelství Geoda, ve kterém vydal své přátelé 

čtyři drobné publikace včetně grafické úpravy. Štafetu také v roce 2020 přenesl do 

elektronické formy a vydal její dvě čísla. Za svoji práci v oblasti sportu a ve  veřejném dění 

obdržel v roce 2018 Cenu města Prostějova. Zemřel 31. prosince 2021 ve věku 83 let.  

 

Pietní rozloučení s Jiřinou Prekopovou 

9. srpna 2021 odpoledne byla do rodinného hrobu na Městském hřbitově v Prostějově uložena 

urna s ostatky prostějovské rodačky, psycholožky a laureátky Ceny města Prostějova PhDr. 

Jiřiny Prekopové rozené Hoškové. Od roku 1970 žila v Německu, kde působila na dětské 

klinice ve Stuttgartu. Napsala řadu populárních knih o výchově dětí. Nejznámější z nich Malý 

tyran byla přeložena do šestadvaceti jazyků. Po roce 1989 jezdila často i do Prostějova, kde 

přednášela a prezentovala zde svoje knihy. Byla kmotrou mateřského centra Cipísek. Zemřela 

v domově seniorů v Praze 7. září 2020 ve věku devadesát let. 

 

 

 

10. MĚSTO V ROCE 2021 

 

Rada Statutárního města Prostějova měla celkem 26 zasedání,  a to ve dnech: 

12. ledna, 9. února, 19. února, 9. března, 16. března, 23. března, 8. dubna, 20. dubna, 4. 

května, 18. května, 1. června, 15. června, 13. července, 17. srpna, 31. srpna, 7. září, 29. září, 5. 

října, 13. října., 19. října, 2. listopadu, 10. listopadu., 23. listopadu, 30. listopadu, 14. prosince 

a 21. prosince 2021. Zasedání probíhala podle dané epidemické situace většinou v obřadní 

síni radnice.  

Zastupitelstvo města Prostějova mělo 8 zasedání, a to ve dnech: 23. února, 7. dubna, 20. 

dubna, 15. června, 13. července, 7. září, 23. listopadu a 7. prosince 2021. Z toho byla dvě 

zasedání mimořádná (7. dubna a 13. července). Jednání probíhala z důvodů epidemické 

situace v sále Společenského domu a v hale Sportcentra v Olympijské ulici. Usnesení těchto 

orgánů a zápisy jsou uveřejněny na webu města Prostějova www.prostejov.eu v sekci státní 

správa. 

 

Hlavní body z jednání Zastupitelstva  Statutárního města Prostějova 

 

21. zasedání Zastupitelstva města Prostějova konané  23. února 2021 

 

Zastupitelstvo schvaluje: 

- Zprávu o činnosti Městské policie (MP) a analýzu veřejného pořádku za rok 2020  

- pověření dosavadního zástupce ředitele MP Libora Šebestíka řízením MP a to do doby než 

  bude znám nástupce z výběrového řízení (ředitel MP Jan Nagy odešel k 28. únoru 2021 do 
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  důchodu, funkci vykonával jednadvacet let) 

- další přísedící Okresního soudu v Prostějově 

- výkon funkce náměstkyně –  od 1. 3. 2021 bude funkci náměstkyně pro kulturu a životní   

   Milada Sokolová vykonávat neuvolněně 

-  název nového parku v Okružní ulici – Mládkovy sady 

-  názvy dvou nových ulic v katastru Vrahovic – ulice Karla Svobody a Jiřího Štaidla 

-  jelikož nebyl ze zasedání dělán on-line přenos, bylo schváleno doslovné pořízení zápisu 

   včetně diskusních příspěvků a technických poznámek 

 

Dále schvaluje: 

Dotace 2021 – oblast sportu – dotační titul 3 „Podpora celoroční sportovní činnosti 

s doložením finanční spoluúčasti žadatele“ 

  

Dotace 2021 – oblast sociální (celoroční činnost) – dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 

2021 z prostředků zařazených v kapitole 21 – sociální věci 

- ve výši 124. 000 Kč Pomocné ruce na pomoc, starým a handicapovaným občanům (služby 

  osobní asistence) 

- ve výši 100.000 Kč SOS dětským vesničkám, z. s., Praha, na SOS Kompas Prostějov –  

   rodinné meditace 

- ve výši 200.000 Kč Mateřskému centru Prostějov, sídl. Svobody, na provoz mateřského  

  centra Cipísek 

- ve výši 250.000 Kč společnosti Podané ruce, o.p. s. Brno, na Kontaktní centrum  

  v Prostějově – na provozní materiálové, nemateriálové a osobní náklady 

- ve výši 100.000 Kč Společnosti Podané ruce, o. p. s. Brno, na nízkoprahové zařízení pro děti  

  a mládež v Prostějově – na provozní materiálové, nemateriálové a osobní náklady 

- ve výši 70.000 Kč společnosti  Podané ruce, Brno – na centrum komplexní péče  

  v Olomouckém kraji, provozní náklady materiálové, nemateriálové a osobní 

- ve výši 35.000 Kč společnosti Podané ruce, Brno na terénní programy pro děti a mládež  

  v Prostějově – provozní náklady- materiálové, nemateriálové a osobní 

- ve výši 90.000 Kč Svazu tělesně postižených v ČR, okresní organizaci Prostějov, na náklady 

  spojené s činností okresní organizace Prostějov 

-ve výši 45.000 Kč Svazu tělesně postižených v ČR, místní organizaci Prostějov, na  

  resocializaci a rekondici zdravotně postižených a seniorů 

- ve výši 30.000 Kč. Podaným rukám – osobní asistence, na služby osobní asistence 

- ve výši 11.000 Kč Člověku v tísni, o.p.s. Praha, na podporu sociální služby, terénní 

   programy 

-ve výši 10.000 Kč na podporu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

  Dotaci zařazenou v rozpočtu města Prostějova na rok 2021- Azylovému centru Prostějov 

- ve výši 600. 000 Kč na dofinancování provozu Azylového centra Prostějov, o.p.s. pro rok  

  2021 

 Dotace 2021 v oblasti sociální – Lipka, z.s.: 

- ve výši 90.000 Kč spolku Lipka, z. s. Prostějov– na poskytování sociálně aktivizační služby  

  pro seniory 
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- ve výši 90.000 Kč spolku Lipka, z. s. Prostějov – na poskytování služby sociálně- 

  terapeutické dílny – cukrárna 

- ve výši 150.000 Kč spolku Lipka, z. s. Prostějov– na poskytování sociální služby Denní 

  stacionář pro děti, mládež a dospělé se zdravotním postižením 

-ve výši 120.000 Kč spolku Lipka, z.s. Prostějov – na poskytování sociální služby chráněné  

  bydlení 

  Dotace 2021 – oblast zdravotní – z finančních prostředků zařazených v kapitole 21 – sociální   

  věci: 

- ve výši 40.000 Kč ústavu Nejste sami - mobilní hospic, z. ú. Olomouc – na mobilní  

 specializovanou paliativní péči 

- ve výši 40.000 Kč Charitě Prostějov, na domácí zdravotní a hospicovou péči 

 Dotace 2021- jednorázová akce, z rozpočtu města Prostějova 

- ve výši 500.000 Kč Městu Plumlov na stavbu mostu přes VVT Hloučela na cyklostezce  

  Plumlov-Mostkovice 

- ve výši 250.000 Kč tělocvičné jednotě Sokol Vrahovice, pobočný spolek se sídlem  

  Čechůvky- na nákup nové sekačky pro údržbu sportovního areálu ve Vrahovicích 

 

bere na vědomí: 

- Petici občanů o zákazu používání glyfosátů včetně Roundupu při ničení plevele ve městě 

 

22. zasedání Zastupitelstva města Prostějova konané 7. dubna 2021 (mimořádné) 

 

Zastupitelstvo schvaluje: 

-  podání žádosti o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2021 na realizaci 

   rekonstrukce tělocvičny na Základní škole E. Valenty v Prostějově ve výši 1 mil. Kč  

   z rozpočtu Olomouckého kraje na rekonstrukci velké tělocvičny na ZŠ 

- dotační Program Péče o historické dědictví města v roce 2021 v celkové výši 2 mil. korun  

  dle návrhu Komise pro regeneraci městské památkové zóny ze dne 10. 3. 2021 

- záměr rady města oplotit pozemek na nároží Plumlovské a Anglické ulice, kde je zřízena psí 

  loučka pevným oplocením o délce 180 m, v hodnotě 150 tisíc korun (na žádost občanů  

  okolních ulic) 

- dotace pro organizace v oblasti ochrany přírody a životního prostředí: 

- ve výši 85.000 Kč ČSOP Haná Němčice nad Hanou – provoz záchranné stanice živočichů 

- ve výši 53.880 Kč spolek Mourek, která provozuje útulek pro opuštěné kočky – na  

  veterinární ošetření a nájem prostor 

- ve výši 50.000 Kč Povodí Moravy – na nákup a použití síranu železitého do srážecích stanic  

  pro zlepšení kvality vody v Plumlovské přehradě 

- ve výši 20.000 Kč Českému svazu včelařů Prostějov, na podporu činnosti 

- ve výši 17.000 Kč Českému svazu ochránců přírody Prostějov, na podporu činnosti 

  

Různé – personální záležitosti magistrátu: 

 Na začátku měsíce března oznámila rezignaci na funkci tajemnice magistrátu bez udání 

důvodů Blanka Vysloužilová. Funkci vykonávala tři roky. Definitivně odchází k 6. dubnu 
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2021. Funkci tajemníka zastává František Jura, ale některými činnostmi vyplývajícími z řízení 

úřadu byl pověřen na základě plné moci za souhlasu Krajského úřadu Olomouckého kraje 

vedoucí finančního odboru magistrátu Radim Carda a to do výsledků výběrového řízení a 

jmenování nového tajemníka či tajemnice. 

K 30. březnu 2021 oznámil odchod do důchodu vedoucí odboru dopravy Miroslav Nakládal. 

Tuto funkci vykonával od roku 1993 ještě u Okresního úřadu.  Na uvedenou funkci bylo 

vypsáno výběrové řízení a do jeho výsledků byl pověřen vedením odboru Jan Vejmělek. 

 

 

23. zasedání Zastupitelstva města Prostějova konané 20. dubna 2021 

 

Zastupitelstvo města rozhodlo: 

- o zastoupení náměstka primátora Jana Krchňavého po dobu jeho pracovní neschopnosti od  

 1. 5. 2021 po dobu tří měsíců náměstkem primátora Jiřím Pospíšilem (oblasti působnosti – 

  školství, výchova a vzdělávání, sport) 

- pověřuje plněním některých úkolů při řízení Městské policie Prostějov s účinností od 1. 5. 

  2021 Libora Šebestíka. Libor Šebestík se stal vítězem výběrového řízení na ředitele Městské  

  policie, u Městské policie pracuje od roku 1991, od roku 1995 byl zástupcem ředitele a 

  poslední dva roky zastupoval bývalého ředitele v době jeho pracovní neschopnosti. 

- byl představen nový vedoucí odboru dopravy, vítěz výběrového řízení – Jan Vejmělek,  

  funkci bude zastávat od 1. 5. 2021. Na odboru dopravy pracuje od roku 2003 jako vedoucí  

  odboru registru vozidel, předtím pracoval v autoškole a poté jako policista na Dopravním 

   inspektorátu v Prostějově 

 

 Zastupitelstvo města schvaluje: 

  Dotace 2021 – oblast vzdělávání – celoroční činnost (z rozpočtu města, kapitola 20-  

   školství, kultura a sport) 

- ve výši 120.000 Kč Junáku - českému skautu, středisko děti přírody, Prostějov- na podporu  

   činnosti 

- Dotace 2021 – oblast kultury – celoroční činnost:  

- ve výši 40.000 Kč Divadlu Plyšového medvídka, Prostějov – na podporu činnosti 

- ve výši 120.000 Kč Gymnáziu Jiří Wolkera, Prostějov – na činnosti studentského divadla  

  POINT 

- ve výši 80.000 Kč Národopisnému souboru Mánes,z.s. Prostějov – na podporu činnosti 

- ve výši 30.000 Kč Hanáckému folklornímu spolku, Prostějov – na podporu činnosti 

Dotace 2021 – oblast kultury – jednorázové akce: 

- ve výši 180.000 Kč Theodoru Mojžíšovi, Prostějov – na přípravu 2. části videodokumentu  

  Prostějov XXI. století – doba koronavirová 

-ve výši 12.500 Kč Klubu vojenské historie Dukla, z. s. Prostějov – na zajištění projektu   

  Kolona vítězství – po stopách hrdinů 

-ve výši 50.000 Kč Tomáši Vincencovi, Prostějov – na tisk publikace Prostějovské hostince 

  v historických fotografiích   

Dotace na jednorázovou akci: 
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- ve výši 100.000 Kč Českomoravské myslivecké jednotě, z.s. okresnímu mysliveckému  

  spolku Prostějov, na rekonstrukci elektroinstalace a přívodu vody na střelnici Hloučela  

  Prostějov 

Dotace na jednorázovou akci – z rozpočtu města Prostějova: 

- ve výši 2. 850 900 Kč tělovýchovní jednotě Sokol Čechovice -  na dostavbu objektu šaten a  

  rekonstrukci stávající budovy v Čechovicích za předpokladu získání dotace z Národní 

  sportovní agentury 

- ve výši 300.000 Kč spolku JUNÁK – český skaut, středisko Járy Kaštila, Prostějov – na 

  dokončení rekonstrukce skautské klubovny 

Dotace 2021 – oblast sportu – dotační titul „Podpora pořádání sportovních akcí“ s doložením 

finanční spoluúčasti žadatele – 1. kolo dle přílohy 

 

schvaluje: 

směnu pozemků v k.ú. Ptení a v k.ú Hrochov, pozemky obec Ptení jsou v těsné blízkosti 

zámku, jedná se o veřejně přístupné pozemky využité hlavně jako pozemní komunikace a 

částečně jako veřejná zeleň, důvodem směny je obava obce, že nový vlastník zde může 

provést úpravy, že zamezí k dalšímu veřejnému užívání či zneužívání průchodnosti a 

průjezdnosti pozemních komunikací ( celková výměra 3. 975 m 2 ), za tuto výměru nabízí 

Ptení pozemky o celkové výměře 4.928 m2  a spoluvlastnický podíl ½ pozemku v k. ú. 

Hrochov o výměře 1.930 m 2 

Odbor správy a majetku města evidoval čtyři žádosti o prodej zámku Ptení. 

Dále byly schváleny názvy nových ulic: Krkonošská (mezi Josefa Lady a Za Velodromem), 

Modřínová (mezi ulicemi Domamyslická a Ořechová), Otaslavická (mezi Krasickou a 

generála Kraváka). 

 

24. zasedání Zastupitelstva města Prostějova konané 15. června 2021 

 

Zastupitelstvo města Prostějova schvaluje: 

- účetní závěrku města Prostějova sestavenou ke dni 31. 12. 2020 

- závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2020 s tím, že rozpočtové hospodaření  

   města v roce 2020 skončilo kladným saldem příjmů a výdajů ve výši 174 589 320, 99 Kč. 

- schválení přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na částečnou úhradu akce Podpora  

  průvodcovských služeb TIC ve výši 20. 000 Kč 

- schválení přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého  

  kraje na akci „Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného 

  vybavení a zajištění akceschopnosti pro JSDK Prostějov – Krasice ve výši 12. 000 Kč 

- s chválení přijetí dotace – „Dětské dopravní hřiště v Prostějově – obnova a vybavení a  

  úprava prostor pro parkování“ 

- odstoupení od žádosti o dotaci a nečerpání dotace na projekt „Inovační hub Prostějov – dům  

  služeb, Olomoucká ul.“ z Operačního programu Podnikání a inovace pro  

   konkurenceschopnost 

- schválení podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce fotbalového stadionu Za místním 

  nádražím“ s tím, že město Prostějov dofinancuje vlastní podíl žadatele do výše celkových  
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  nákladů spojených s realizací projektu předloženého v rámci dotačního programu Národní 

  sportovní agentury 

- závazek, že statutární město Prostějov dofinancuje Základní škole a mateřské škole Jana  

   Železného Prostějov vlastní podíl žadatele do výše celkových nákladů spojených s realizací 

   projektu „Běžecký tunel ZŠ Jana Železného v Prostějově“ předloženého v rámci dotačního 

   programu Národní sportovní agentury 

- závazek, že statutární město Prostějov dofinancuje p. o. Sportcentrum – dům dětí a mládeže  

  Prostějov vlastní podíl žadatele do výše celkových nákladů spojených s realizací projektu  

  „Zimní stadion Prostějov – rekonstrukce východní stěny předloženého v rámci dotačního 

  programu Národní sportovní agentury 

- přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na akci 

„Návštěvnické zřízení Kolářových sadů a okolí Hvězdárny Prostějov“ 

 

Dále schvaluje: 

Dotace v oblasti kultury – celoroční činnost 

-ve výši 25.000 Kč Klubu vojenské historie – Dukla, z. s. Prostějov na celoroční činnost 

Dotace 2021 – jednorázové akce – z rozpočtu města Prostějova 

- ve výši 800. 000 Kč spolku Lukostřelba Prostějov, z, s. Prostějov – na přístavbu zázemí  

  k stávající hale na pozemku Lukostřelby  

- dále bylo schváleno přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na Wolkrův Prostějov, 

  XXXIX. ročník- Prostějovské hanácké slavnosti a Prostějovské léto  

- byly schváleny Ceny města Prostějova 

- na posty v dozorčích orgánech společnosti odpady Olomouckého kraje se vzdali kandidáti 

  navržení radou města: náměstkové primátora Jiří Pospíšil, Jiří Rozehnal a radní Miloš  

  Sklenka, zastupitelstvem byli navrženi a schváleni Aleš Matyášek (Na rovinu!) a Hana  

  Naiclerová (Změna pro Prostějov). Jiří Rozehnal si nominaci ponechal a byl schválen. 

 

25. zasedání Zastupitelstva města Prostějova konané 13. července 2021 (mimořádné) 

 

Zastupitelstvo schvaluje: 

- poskytnutí finanční pomoci obcím postiženým ničivým tornádem – uzavření darovací  

  smlouvy s Jihomoravským krajem, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši  

  1,5 milionu Kč na pomoc se zmírněním škodlivých následků na zdraví, majetku a životním  

  prostředí obcím zasaženým ničivým tornádem 

- přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na projektu „Rekonstrukce velké tělocvičny na  

  ZŠ E. Valenty v Prostějově a smlouvu o poskytnutí dotace 

- přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na projekt „Novostavba objektu Ekocentra Iris  

  v Prostějově a smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu OK 

- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2021 z prostředků v kapitole 21  

  (sociální věci) ve výši 83. 500 Kč Zdravotnické záchranné službě Olomouckého kraje – na 

  vybavení sanitních vozidel výjezdové základny Prostějov – dezinfekční přístroj Nocospray a  

  uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem a ZZS Olomouckého kraje, p. o. Olomouc. 
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26. zasedání Zastupitelstva města Prostějova konané 7. září 2021 

 

Zastupitelstvo schvaluje: 

- plnění rozpočtu města Prostějova a průběžné hospodaření jím zřízených a založených  

  právnických osob k 30. 6. 2021 

- zásady parcitipativního rozpočtu 

- nabídku na financování rekonstrukce Společenského domu formou kontokorentního úvěru   

  ve výši 180 mil. Kč od UniCredit Bank Czech Republic nad Slovakia, a. s.  

 

 

Dále schvaluje: 

 Dotace 2021 – oblast sportu – jednorázová dotace 

- ve výši 800.000 Kč Tenisovému klubu Prostějov, Prostějov na pořádání Mistrovství světa 

  juniorů do 14 let 

Dotace na jednorázovou akci – odbor rozvoje a investic (z rozpočtu města) 

- ve výši 550.000 Kč spolku Lipka, z. s. Prostějov – na rekonstrukci výtahu 

Dotační programy v oblasti sportu na rok 2022 – Program na podporu sportovní činnosti 

v roce 2022 a Program na podporu jednorázových sportovních akcí v roce 2022 z rozpočtu 

města Prostějova 

- dodatek ve Zřizovací listině p. o. Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov, Olympijská  

  4 a vydání úplného znění zřizovací listiny p. o. Sportcentrum (od 1. 6. do hospodaření  

  organizace byly svěřeny objekty Zimního stadionu, obytné kontejnery na dopravním hřišti a  

  objekt tělocvičny na Vápenici)  

- dodatek ke smlouvě č. 1 ke smlouvě o dotaci Divadla Point 

- smlouvu o spolupráci k projektu „Lepší města pro život“ – jehož hlavním přínosem bude  

  reakce na klimatickou změnu s využitím modrozelené infrastruktury 

- poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 88. 420 Kč příjemci   

  Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s. , Olomouc, za těchto podmínek: dotace 

  je účelově vázána na zpracování interních předpisů příjemce – vytvoření informační 

  internetové stránky příjemce a přípravu workshopu na téma budoucnosti odpadového  

  hospodářství, zároveň zastupitelstvo rozhodlo poskytnout dotaci v případě, že dotaci    

  poskytnou nejméně 2/3akcionářů. 

 

Dále schvaluje: 

- provedení vkladu vodárenské infrastruktury do společnosti Vodovody a kanalizace, a. s. 

- odložení plánované akce – revitalizace veřejného prostranství okolo bývalé ZŠ na Husově  

  náměstí v Prostějově v celkové částce 5,3 mil. korun (dofinancování od města mělo činit 1,  

  4 mil. korun) z důvodů vysoké ceny a navíc v rizikové lokalitě se zvýšenou kriminalitou 

- rozpočtová opatření ve výši 250 tisíc korun na dofinancování nových sedaček na Zimním  

  stadionu v celkové částce 4 mil. Kč. 

- rozpočtové opatření na zateplení půdních prostor radnice v celkové částce 130. 000 Kč 

- koupi pozemku za 1,5 mil korun v lokalitě sídliště Moravská 

  v Prostějově (pozemek je ve vlastnictví společnosti Gala a město jej potřebuje pro 
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   plánovanou regeneraci sídliště) 

 

Různé - personálie   

 -  na jednání byl představen nový tajemník magistrátu statutárního města Prostějova Libor  

    Vojtek, kterého primátor jmenoval do funkce 1. 9. 2021 a který zvítězil ve výběrovém  

    řízení. Působil jako vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče Krajského úřadu  

    Olomouckého kraje, předtím byl vedoucím odboru správy a údržby majetku města.  

     

 

 

 

27. zasedání Zastupitelstva města Prostějova konané 23. listopadu 2021 

 

Zastupitelstvo schvaluje: 

- rozpočet města Prostějova na rok 2022 (viz blíže kapitola Ekonomika)  

- rozpočtová opatření, která pokryjí vícenáklady při stavebních investicích města (např.  

  rekonstrukce hasičské zbrojnice v Domamyslicích, regenerace sídliště Bohumíra Šmerala) 

- dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace na akci Návštěvnické centrum Kolářových sadů 

  a okolí hvězdárny Prostějov 

- aktualizaci Projektu regenerace sídliště Mozartova a podání žádosti na 1. etapu regenerace  

   včetně dofinancování 

- dodatky ke smlouvě o poskytnutí dotace – Pomocná ruka a Azylové centrum 

- dodatek ke zřizovací listině Mateřské školy Prostějov, Moravská ul. 30 

 

Různé: 

- v úvodu jednání se rozloučil dosavadní radní Zdeněk Fišer (ČSSD), který na svůj mandát  

 rezignoval k 9. 11. 2021, v zastupitelstvu byl čtyři volební období a v letech 2010–2014 a   

 2014– 2018 byl náměstkem primátora a 1. náměstkem primátorky, mandát měl převzít Pavel  

 Smetana, který se jej 20. 11. 2021 vzdal a členem zastupitelstva se stal Alois Mačák (ČSSD).  

 Nově zvolená poslankyně Hana Naiclerová (Změna pro Prostějov) se vzdala mandátu  

 zastupitelky. Tento převzal František Švec. Oba nově zvolení zastupitelé složili v úvodu  

 jednání slavnostní slib. 

 

28. zasedání Zastupitelstva města Prostějova konané 7. prosince 2021 

 

Zastupitelstvo schvaluje: 

- volbu člena Rady města Prostějova veřejným hlasováním, členem Rady města byl zvolen  

  Pavel Holík (ČSSD) 

- zakládací listinu nadačního fondu Nadační fond sportu, kultury a vzdělávání s městským 

  vkladem 100. 000 Kč (fond by zajistil financování neprofesionálního sportu, kultury a  

  vzdělávání a prostředky do něj bude možno získávat od veřejných institucí a soukromých  

  subjektů) 

- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2021 z prostředků fondu rozvoje a  



87 

 

  rezerv ve výši 1 395 000 Kč Národnímu domu Prostějov, Vojáčkovo nám. – na úhradu  

  nákladů zúčtovaných organizací v období od listopadu 2021 do ledna 2022. Zastupitelstvo  

  zároveň rozhodlo, že ředitel o. p. s. Národní dům nebo předseda správní rady společnosti  

  podají zprávu o stavu společnosti na každém zasedání Zastupitelstva města Prostějova 

 Dotace 2021 – oblast sportu – individuální dotace 

- poskytnutí dotace ve výši 800 000 Kč z rozpočtu města na rok 2021 z fondu rozvoje a rezerv 

  Českému volejbalovému svazu Praha na Mistrovství Evropy ve volejbalu žen U17 v roce  

  2022 

- Dotace 2022 – oblast sportu- dotační titul 1 „Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový  

  sport“ v roce 2022- 

- Dotace 2022 – oblast sportu – dotační titul 2 „Podpora činnosti sportovních klubů na  

  profesionální úrovni“ 

 

Zastupitelstvo projednalo: 

- výsledky kontroly samostatné působnosti statutárního města Prostějova provedené  

  Ministerstvem vnitra ČR, odborem dozoru a kontroly dne 19. 10. 2021 (za období 1. 10.  

  2020 – 19. 10. 2021) včetně Zprávy o odstranění nedostatků 

 

Zastupitelstvo souhlasí 

- s tím, že v rámci bodu 3 ukončení pořizování regulačního plánu centra města vystoupí  

  Ing. arch. Lukáš Grasse 

  Zastupitelstvo ukončilo pořizování regulačního plánu centra města (schváleno v únoru 2018  

  ZM Prostějova) na základě doporučení rady města (19. 10. 2021) z důvodů: převážná část  

  území centra je tvořena stabilizovanou zástavbou ležící v městské památkové zóně, je tak 

  chráněna zákonem o památkové péči, pořizování další formy regulace v podobě regulačního  

  plánu by bylo při výši nákladů kolem čtyř milionů korun značně neefektivní. Ing. arch.  

  Grasse z kanceláře architektů – vítěz soutěže na uspořádání jižní části centra města –  

  informoval o dokončení územní studie, která řeší možné uspořádání jižní části centra, které  

  bylo původně židovským ghettem. Studie je relevantním podkladem pro změnu územního   

  plánu Prostějova. Řeší podobu okolí společenského domu, včetně umístění tržnice, 

  parkovacích ploch a další zástavby. Veřejné projednávání změny územního plánu se 

  uskuteční 12. ledna 2022. 

 

Dále zastupitelstvo schválilo: 

- směnu pozemků – ulice Újezd – k. ú. Vrahovice,  pozemky v ulici Újezd (majitelem je  

  Krajské ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje) za pozemky v k. ú. Vrahovice ve  

  vlastnictví města (pozemky se nacházejí v areálu střelnice Policie ČR a jsou v nájmu Policie  

  ČR, krajského ředitelství Olomouckého kraje). Směna pozemků byla doporučena bez 

  finančního vyrovnání za souhlasu Policie ČR. Důvodem směny je připravovaná výstavba 

  dopravního terminálu a parkovacího domu v ulici Újezd 

- nabídku pozemků o celkové výměře 7998 m2 zdarma  o hodnotě 50 milionů korun na  

  katastru Prostějova, Krasic a Čechovic – pozemky nabídlo městu Prostějov družstvo Real  

  maxus zdarma a to v případě, že nabude účinnosti změna územního plánu Prostějov. 
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  Součástí pozemků družstva jsou zastavitelné plochy, obytné nebo smíšené obytné – tj. 

  plocha zastavitelná rodinnými a bytovými domy. Družstvo Realmaxus požaduje, aby  

  smlouva o bezúplatném převodu obsahovala závazek města Prostějova, že v rámci  

  projektové dokumentace pro budoucí komunikační řešení na převáděných pozemcích bude  

  rovněž řešeno i umístění čtyř míst na napojení pro inženýrské sítě k pozemkům v této 

  lokalitě ve vlastnictví družstva. Další podmínkou je, že náklady spojené s bezúplatným  

  převodem převáděných pozemků uhradí město. Návrh posoudily odbory územního  

  plánování a památkové péče, rozvoje a investic a dopravy magistrátu a vydaly souhlasné  

  stanovisko.  Uvedené části pozemků jsou nezbytné pro realizaci komunikačního propojení 

  ulic Josefa Lady a Plumlovské  a  k výstavbě silniční komunikace od severní obslužné kolem  

  nemocnice s napojením na rondel u supermarketu Albert. 

 

 

Město v nouzovém stavu 

 

Zimní a jarní vlna covidu 

Rok 2021 byl jako na „houpačce“. V lednu rapidně stoupla čísla nakažených. Počet pacientů 

hospitalizovaných v prostějovské nemocnici se blížil stovce. Největší problémy byly 

v sociálních službách, například v Centru sociálních služeb byly desítky nakažených uživatelů 

a velká část personálu byla v karanténě. Kromě toho se šířila britská mutace nákazy – Delta. 

Vláda proto od 1. února zpřísnila opatření. Týkaly se omezení pohybu, cestování, ubytovacích 

služeb a testování na covid. 14. února vyhlásila vláda na žádost hejtmanů nouzový stav. Měl 

platit do 28. února. Upravila provoz úřadů, restaurací, knihoven. Uzavřeny byly obchody a 

služby, restaurace a horská střediska. K tomu přibylo povinné nošení roušek, zákaz nočního 

vycházení a cestování mezi kraji. Od 22. února se měly začít otvírat obchody a služby a 

postupně se měla opatření rozvolňovat. Počítalo se s návratem dětí a studentů do škol. Kvůli 

zhoršené situaci a nástupu britské mutace však vládní kabinet rozhodl o zpřísnění opatření od 

25. února. Občané museli povinně nosit respirátory ( KN 95, FFP 2), nanoroušky nebo dvě na 

sebe nasazené chirurgické roušky. 

Od 1. března 2021 vyhlásila vláda tvrdý lockdown. Uzavřeny byly školy, divadlo, kino, 

restaurace, většina obchodů, služby, dále přibyl zákaz nočního vycházení od 21 hodin do 5 

hodin, zákaz pohybu mimo katastr bydliště. Roušky a respirátory se musely nosit všude. 

Lockdown byl nejprve vyhlášen do 21. března, nakonec byl prodloužen a skončil s nouzovým 

stavem 12. dubna 2021. Od začátku března také probíhalo povinné testování zaměstnanců 

firem a úřadů antigenními testy na covid. V Prostějově testování u řady firem v průmyslové 

zóně, na magistrátě včetně zájemců ze strany veřejnosti prováděla společnost KoroMedics, s. 

r. o. Probíhalo také očkování na covid podle věkových a prioritních skupin obyvatelstva. 

Jelikož stoupl počet zájemců o očkování proti covidu, bylo na základě dohody nemocnice a 

magistrátu otevřeno 17. března 2021 ve Společenském domě velkokapacitní očkovací 

centrum. Toto zde bylo v provozu do konce měsíce srpna. V průběhu dubna stagnoval počet 

pozitivně testovaných osob. Povinné testy byly nařízeny u dětí prvního stupně po návratu 

z distanční výuky.  
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24. května se znovu otevřely kino, divadlo, obchody a do škol se vrátily děti a žáci všech 

ročníků a stupňů. Zvýšil se počet návštěvníků při sportovních, společenských a kulturních 

akcích. Podmínkou pro návštěvu těchto zařízení a akcí bylo kompletní očkování, platný 

antigenní nebo PCR test nebo prokázání nákazy covid-19 v posledních 180 dnech. 

Město Prostějov znovu pomohlo živnostníkům. Rada města (1. 6. 2021) schválila 206 žádostí 

a vydáno bylo 1,66 milionů korun. Jednalo se o dar poskytnutý provozovatelům živností do 

výše 15 000 korun, kterým byly zakázány maloobchodní prodej a poskytování služeb v době 

nouzového stavu od ledna do března 2021. 

Z důvodů pandemie neproběhla v roce 2021 plesová sezóna. Byl odložen i tradiční městský 

ples. Velikonoční svátky připomněly nazdobené stromečky na náměstí T. G. Masaryka. 

Tentokrát je vyzdobily děti zaměstnanců magistrátu a stromeček zde měla i Městská policie. 

 

Podzimní vlna 

Na konci září začal počet nakažených opět stoupat a v říjnu už covid nabral na síle. Na 

přelomu října a listopadu se Olomoucký kraj dostal na první místo mezi nakaženými kraji. 

Prostějov patřil mezi nejvíce postižené okresy. Končící vláda Andreje Babiše sice vyhlásila 

některá protiepidemická opatření, ale k tvrdým zákazům, zavírání obchodů, služeb a škol se 

neodhodlala.  

Krizový štáb města apeloval na osobní zodpovědnost občanů včetně očkování třetí posilující 

dávkou. Štáb také rozhodl nakoupit dalších tisíc litrů dezinfekce pro potřeby magistrátu, 

z toho polovina byla určená základním školám, pro školy a magistrát bylo nakoupeno 12 tisíc 

respirátorů. Znovu byly obnoveny telefonní linky sociálního odboru magistrátu pro pomoc 

seniorům při registraci se třetí dávkou očkování. Město také přišlo i s nabídkou znovu otevřít 

velkokapacitní očkovací centrum. Chyběl však personál pro jeho provoz. Zdravotníci a lékaři 

byli plně vytíženi prací na covidových jednotkách. V polovině listopadu se v České republice 

objevila další – nakažlivější mutace covidu Omikron. V prosinci se vývoj nákazy ustálil. Byly 

však opět uzavřeny vánoční trhy a další kulturní akce. 

Díky osobní odpovědnosti občanů, vzájemné pomoci a spolupráci magistrátu, zdravotníků a 

složek Integrovaného záchranného systému se v roce 2021 podařilo situaci zvládnout.  

 

Ankety, ceny soutěže 

 

Soutěž Přívětivý úřad – vítěz krajského kola 

Město Prostějov získalo 1. místo v rámci Olomouckého kraje. Soutěž vyhlašovaná 

Ministerstvem vnitra ČR je postavena na komplexním přístupu úřadů v oblasti kvality při 

poskytování služeb klientům. Hodnoceno bylo přes osmdesát kritérií, například přístupnost a 

otevřenost úřadu, komunikace s klienty, digitalizace služeb, zapojování veřejnosti do věcí 

veřejných a opatření přijatá během pandemie covidu-19. Prostějov je považován za 

nejpřívětivější úřad právě pro svůj ucelený přístup při přemýšlení o zvyšování kvality služeb – 

od délky úředních hodin přes vývoj moderních aplikací, participační plánování, aktivity v boji 

proti šíření nákazy covidem-19. Ocenění převzali 8. listopadu 2021 v Arcibiskupském paláci 

v Olomouci první náměstek primátora Jiří Pospíšil a tajemník magistrátu Libor Vojtek 
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z rukou náměstka ministra vnitra ČR Petra Vokáče. Ocenění patří plným právem 

zaměstnancům magistrátu. 

 

Město pro byznys 2020 – 1. místo v Olomouckém kraji 

Prostějov se opět umístil na 1. místě – a to již počtvrté (2017, 2018, 2019). Výzkum provádějí 

analytici agentury DATANK. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnery jsou 

stavební skupina EUROVIA CS a Svaz měst a obcí ČR. Celkem bylo hodnoceno 205 obcí 

s rozšířenou pravomocí. Ocenění je dokladem toho, že podnikatelské prostředí je zde na velmi 

dobré úrovni. Vyzvednout je možno výbornou dopravní dostupnost, nadprůměrný podíl 

podnikatelů na celkovém počtu obyvatel, dobré nakládaní města s finančními prostředky, což 

vede k rozvoji bydlení, vzdělání, sportu i nejnižší daň z nemovitostí včetně rozšiřování 

průmyslové zóny a pomoc živnostníkům a podnikatelům postiženými covidovou krizí. Ze 

třinácti měst Olomouckého kraje s rozšířenou pravomocí předběhl Prostějov i velká města 

Olomouc a Přerov. Ocenění převzali z rukou pořadatelů primátor města František Jura a první 

náměstek primátora Jiří Pospíšil. 

 

 

Soutěž o keramickou popelnici – 3. místo 

Soutěž se týká hodnocení úrovně odpadového hospodářství a podpoře sběru separovaného 

odpadu. Každoročně ji pořádá Olomoucký kraj se společností EKO-KOM. Hodnotí se 

množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele, počet tříděných komodit na území města 

a hustota sběrné sítě. Prostějov se umístil na 3. místě v kategorii měst nad 15 tisíc obyvatel. 

Ocenění převzal začátkem října na zámku v Plumlově první náměstek primátora Jiří Pospíšil. 

 

Soutěž stavba roku 2020 – Čestné uznání Olomouckého kraje za dopravní terminál na 

Floriánském náměstí 

Stavba získala čestné uznání Olomouckého kraje v kategorii stavby dopravní, inženýrské a 

vodohospodářské. Celkem bylo v soutěži kolem třiceti projektů z celého kraje. Ocenění 

převzal náměstek primátora Jiří Rozehnal. Dopravní terminál na Floriánském náměstí byl 

otevřen 19. prosince 2019 a již přes dva roky dobře slouží našim občanům a také se i líbí. 

 

Soutěž strom roku 2020 – výsledky 

Navržený jerlín japonský stojící nedaleko kostela sv. Petra a Pavla bohužel do finále soutěže 

nepostoupil. Do soutěže postoupilo 12 jiných kandidátů. 

 

Anketa Alej roku 2021 – 1. místo v Olomouckém kraji  

Byla do ní nominována dubová alej na hrázi městského rybníka v Drozdovicích. Její stáří je 

odhadováno na více než sto let.  Alej dotváří prostředí kolem rybníka a tím zpříjemňuje 

prostředí v blízkosti centra města. Občané mohli hlasovat do 15. ledna 2022.  

Alej získala 1. místo v rámci Olomouckého kraje (celkem 243 hlasů) a celostátně byla sedmá. 
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Ceny Olomouckého kraje za životní prostředí – nominace Jiří Pospíšil, Ekocentrum IRIS 

Na tyto ceny byl nominován první náměstek primátora města Prostějova Jiří Pospíšil a 

rekonstruovaný objekt Ekocentra IRIS v oblasti Ceny veřejnosti. Jiří Pospíšil byl navržen za 

dlouhodobé řešení problematiky nakládání s komunálními odpady. Budova 

zrekonstruovaného Ekocentra IRIS na Husově náměstí byla vybudována městem a obsahuje 

prvky modrozelené infrastruktury.  I když se oba navržení nakonec nestali „vítězi“, nominace 

a čestné uznání byly oceněním jejich práce. Ocenění bylo předáno v budově Střední lesnické 

školy v Hranicích a převzali jej první náměstek primátora Jiří Pospíšil a za město Prostějov 

náměstkyně Milada Sokolová. 

 

Cena děkanky Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně – Mládkovy sady 

Děkanka Zahradnické fakulty Mendelu v Brně udělila novému parku Mládkovy sady 

v Okružní ulici v Prostějově Cenu za novátorský počin založení parku na principech 

modrozelené infrastruktury před výstavbou obytných domů. Park byl koncipován jako 

retenční území pro dešťovou vodu svedenou jak ze střech budoucích domů, tak z celého 

území. Autorem projektu byla společnost Zahrada Olomouc s.r.o. a zhotovitelem STRABAG, 

a.s. a Beatrice Mádrová – zahradní služby a investorem Statutární město Prostějov.  

 

 

 

Cena cestovního ruchu Olomouckého kraje za rok 2020, 2021 – Hanácké stezky 

Jedná se o prestižní anketu Olomouckého kraje oceňující turistické atraktivity z celého 

regionu. Absolutním vítězem za rok 2021 se staly Hanácké stezky v okolí Mostkovic a 

Záhoří. V kategorii Bike a Trial Park se umístily na nejvyšší pozici. Navíc byly absolutním 

vítězem v  hlasování a v největším obdrženém množství hlasů napříč kategoriemi. 

Slavnostnímu předání byla přítomna uvolněná zastupitelka pro cestovní ruch Olomouckého 

kraje a náměstkyně primátora města Prostějova Milada Sokolová. 

 

Cena hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost – 3. místo  

Město Prostějov získalo tuto cenu v kategorii obcí s rozšířenou působností za rok 2020. 

Ocenění převzali v olomoucké Pevnosti poznání 15. listopadu 2021 náměstkyně primátora 

Milada Sokolová a Alena Rašková a tajemník magistrátu Libor Vojtek. 

 

Index kvality života 2021 

Výzkum provádí společnost Deloitte. Celkem se hodnotilo 206 měst a městeček ve třech 

kategoriích: zdraví a životní prostředí, materiální zabezpečení a vzdělání, vztahy a služby. 

Organizace hodnotí body od 0 do 10.  

Prostějov se za rok 2021 umístil na 121. místě. Oproti loňskému roku poklesl o sedm míst (v 

roce 2020 – 114. místo). Jednotlivé oblasti byly hodnoceny takto: 

- zdraví a životní prostředí – 5,5 

- vzdělání a materiální zabezpečení – 4,5 

- vztahy a služby – 3,5  

- celkem 4,3 bodů 
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Prostějov se například v první stovce umístil v indexu kin, silniční sítě a dopravní 

nehodovosti. Bohužel se mu nevedlo v kategoriích index hazardu, znečištění ovzduší a 

hmotná nouze. 

 

Anketní průzkum pro nový strategický plán města 

Město Prostějov připravuje Nový strategický plán a Plán udržitelné městské mobility s cílem 

zajistit moderní a udržitelný rozvoj města. Na základě toho probíhala spolupráce s občany – 

průzkum prostřednictvím tří dotazníků a pocitových map. Průzkum se týkal tří oblastí:  

Životní prostředí s důrazem na rozvoj tzv. modrozelené infrastruktury (do 30. dubna), 

Společnost a volnočasové aktivity (do 31. května), Podpora lokální ekonomiky a dopravy (do 

30. června). Občané se do průzkumu mohli zapojit v podobě dotazníků včetně návrhů a 

připomínek.  

Některé závěry z dotazníkového šetření: oblast životního prostředí - nejčastější výhradou je 

nedostatek zeleně ve městě a krajině, nejčastěji navrhovali rozšíření biokoridoru Hloučela a 

zelený prstenec na jihu města, za nejcennější považují: městské parky, biokoridor Hloučela, 

velké množství vzrostlých stromů. V oblasti volnočasových aktivit – většina občanů si myslí, 

že sociální bydlení je důležité a že město by ho mělo zajišťovat (hlavně pro seniory, 

handicapované a mladé lidi), v oblasti volnočasových aktivit by se mělo město zaměřit na 

zeleň v krajině pro aktivní pohyb, na oblast vzdělávání (investice do škol) a výstavbu 

cyklostezek. Výsledky průzkumů byly zveřejněny na portálu rozvijime.prostejov.eu a 

v Prostějovských radničních listech. 

 

Zlatá Merkurova medaile Hospodářské komory ČR primátorovi města Františku 

Jurovi 

Primátor města Prostějova František Jura získal ocenění za výjimečnou spolupráci 

s Hospodářskou komorou – především v době pandemie, kdy město pomáhalo živnostníkům a 

podnikatelům, kteří byli nuceni uzavřít provozovny a obchody. Zároveň dlouhodobě 

podporuje podnikání a řemesla. Na Zlatou Merkurovu medaili jej navrhla Okresní 

hospodářská komora v Prostějově. Medaili obdržel na setkání manažérů a podnikatelů se 

zástupci města pořádaném Okresní hospodářskou komorou v Prostějově. „Beru to jako 

ocenění vedení města a rady města, které tuto pomoc schválilo. Spojili jsme své síly ve 

prospěch Prostějova a jeho obyvatel. Považovali jsme za důležité, aby naši živnostníci a 

drobní podnikatelé přežili a mohli po skončení lockdownu zase otevřít,“ uvedl František Jura. 

 

Pamětní medaile 100 let Československé obce legionářské udělená městu Prostějov 

Československá obec legionářská si v roce 2021 připomněla sto let od svého založení. 

Vznikla jako reakce na události 1. světové války a ustanovení samostatného 

československého státu a do základu si dala Masarykovy myšlenky obsahující právo Čechů a 

Slováků na sebeurčení. 

Představitelé města Prostějova obdrželi pamětní medaili v obřadní síni radnice 14. října 2021. 

Město Prostějov dostalo toto ocenění za dlouholetou spolupráci s Československou obcí 

legionářskou a za podporu její činnosti. Slavnostnímu aktu byli přítomni pimátor města 

František Jura, jeho náměstci, členové rady města, zástupci Městské policie, Armády ČR, 
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Sokola a další hosté. Ocenění předal tajemník prostějovské jednoty Československé obce 

legionářské v Prostějově Miroslav Pišťák. 

Na návrh prostějovské Jednoty obce legionářské byly pamětní medaile uděleny členům 

Jednoty Prostějov: armádnímu generálu v. v. Emilu Bočkovi, členům Zdeňku 

Bezroukovi, Vladimíru Ganzarovi, Miroslavu Pišťákovi a dvěma prostějovským útvarům 

Armády ČR -  601. skupině speciálních sil generála Moravce a 102. průzkumnému 

praporu generála Palečka. 

 

Medaile primátora Prostějova za řízení práce a boj s koronavirem 

Primátor František Jura společně s náměstky Jiřím Pospíšilem, Alenou Raškovou a Miladou 

Sokolovou 26. května 2021 předal medaile primátora osobnostem, které stály v první linii 

boje s koronavirem. Ocenění dostali za aktivní přístup a plnění mimořádných a významných 

úkolů v době pandemie nemoci covid-19. Všichni aktivně pracovali jako členové krizových 

orgánů, plnili významné úkoly zejména na úseku ochrany zdraví, při plnění krizových 

opatření, veřejného pořádku a zjištění mimořádných úkolů v době vládou vyhlášeného 

nouzového stavu. Svým přístupem a rozhodností v krizových situacích významně přispěli 

k plnění úkolů orgánů veřejné správy, funkčnosti města a v neposlední řadě i k tomu, že se 

město nestalo těžko zvladatelným ohniskem nákazy. 

Medaile obdrželi: 1. místopředsedkyně představenstva AGEL Středomoravská nemocniční 

MUDr. Marie Marsová, MBA, vedoucí odboru krizového řízení prostějovského magistrátu 

Ing. Adolf Labák, vedoucí Územního odboru Policie ČR v Prostějově plukovník Mgr. 

Tomáš Adam, ředitel HZS v Prostějově plukovník Ing. Marek Sobek, ředitel Městské 

policie, policejní rada PhDr. Bc. Libor Šebestík, vedoucí oddělení výživy prostějovského 

pracoviště Krajské hygienické stranice Olomouckého kraje MVDr. Zuzana Bartošová, 

předseda představenstva AGEL Středomoravská nemocniční MUDr. Jiří Ševčík, náměstek 

ředitele nemocnice MUDr. Martin Pomajbík, hlavní sestra nemocnice Prostějov Mgr. 

Marie Jouklová, ředitel ZSS územního odboru Prostějov MUDr. Radomír Gurka, velitel 

601. skupiny Speciálních sil Prostějov plukovník generálního štábu Ing. Tomáš Skácel, 

bývalý hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk 

 

Medaile primátora za záchranu života policistům Lukáši Pavelkovi, Vladimíru 

Kotlánovi a Martinu Božkovi  

Příslušníci hlídkového oddělení Policie ČR v Prostějově-Vrahovicích praporčík Lukáš 

Pavelka, nadstrážmistr Vladimír Kotlán a nadstrážmistr Martin Božek 23. prosince 2021 ráno 

svým pohotovým jednáním a činem zachránili život prodavači ryb postiženého infarktem před 

supermarketem Tesco v Držovicích. Konali zde tehdy hlídkovou službu a svým pohotovým 

zásahem včetně resuscitace a za použití defibrilátoru se podařilo postiženého oživit a předat 

záchranné službě.  

12. ledna 2022 obdrželi tito tři policisté na prostějovské radnici medaile primátora s pamětním 

listem a finanční odměnou.  Za tento čin jim také osobně poděkoval ředitel Územního odboru 

Policie ČR v Prostějově plukovník Tomáš Adam. 
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Ceny města Prostějova za rok 2020 

Byly uděleny v obřadní síni radnice 7. října 2021. Z důvodů epidemické situace byli přítomni 

jen ocenění a zástupci města. Ceny předal primátor města Prostějova František Jura za účasti 

náměstků Jiřího Pospíšila, Jiřího Rozehnala, Jana Krchňavého, Aleny Raškové a Milady 

Sokolové. 

Ceny obdrželi: 

Svatopluk Vála – režisér, scénárista, herec a zakladatel HaDivadla. Prostějovský rodák 

působil po studiích na Prostějovsku, učil na Lidové škole umění a v šedesátých letech 

spolupracoval s ochotnickými soubory a aktivně se účastnil Wolkerova Prostějova. V roce 

1974 založil v Prostějově poloprofesionální soubor Hanácké divadlo, pozdějši HaDivadlo. Od 

roku 1982 pracoval v brněnské televizi jako dramaturg a v Divadelním ústavu v Praze. Po 

listopadu 1989 působil na Ministerstvu kultury ČR jako vedoucí divadelního oddělení. Od 

poloviny devadesátých let působí ve svobodných povoláních a věnuje se tvorbě 

dokumentárních a televizních filmů. 

 

Karel Novák – cena in memoriam, významný prostějovský fotograf a zástupce české 

fotografické školy, Karel Novák působil v prostějovských tiskárnách jako reprodukční 

fotograf a od roku 1989 působil jako fotograf na volné noze, od roku 1962 se zajímal o 

naturalismus a stal se jeho nadšeným propagátorem, Ve své tvorbě se věnoval fotografii aktu 

a fotografii naturalistické. Vystavoval například v Ekvádoru Mexiku, Brazílii, San Salvadoru, 

v USA a na Kubě Získal řadu ocenění a cen a jeho fotografie otiskovaly časopisy u nás i 

v zahraničí.  

 

Marie Marsová – lékařka, stála u zrodu prostějovské nemocnice a dialyzačního 

střediska v Prostějově. MUDr. Marie Marsová,MBA  stála u zrodu prostějovské nemocnice 

– nejprve jako náměstkyně pro léčebnou péči a později jako její ředitelka. Jako lékařská 

ředitelka také řídila nemocnice v Prostějově, Přerově a Šternberku a stala se předsedkyní 

představenstva AGEL Středomoravské nemocniční, a.s. Od 1. 1. 2021 působí jako 1. 

místopředsedkyně představenstva mateřské společnosti AGEL. Zůstala věrná i své profesi 

lékařky na dialýze a v nefrologické ambulanci. Právě její zásluhou dlouhodobě probíhá 

spolupráce s vedením města na rozvoji zdravotnických a návazných služeb pro občany města 

Prostějova. 

 

Oldřich Machač, cena in memoriam, hokejový obránce, československý reprezentant, 

několikásobný mistr světa a držitel tří olympijských medailí. V naší nejvyšší hokejové 

soutěží odehrál 490 utkání a vstřelil 108 branek. Dvanáct let hrál za národní tým, 

reprezentační dres oblékl ve 253 utkáních a vstřelil 37 branek.  Z devatenácti světových 

šampionátů přivezl kromě tří zlatých, pět stříbrných a dvě bronzové medaile. Tento 

prostějovský rodák začal hrát hokej v dresu Železáren v polovině šedesátých let. Jeho 

mateřským hokejovým týmem byla potom ZKL Brno. Hokejovou kariéru ukončil v roce 1982 

v německém Rosenheimu. 
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Naděžda Hořínková – mistryně Československa ve střelbě z malorážky, trenérka 

reprezentace žen a juniorů, členka Českého klubu olympioniků 

prostějovská rodačka a manželka medailisty a střelce Otakara Hořínka vystřílela 

československý rekord v malorážce v roce 1958 a v roce 1963 se stala v této disciplíně 

mistryní republiky. Zúčastnila se řady mezinárodních soutěží. Po ukončení sportovní kariéry 

trénovala naši reprezentaci žen a juniorů. Je držitelkou I. výkonnostní třídy, nositelkou 

odznaku mistr střelby a v roce 1972 jí byl udělen čestný titul mistr sportu. Je také dlouholetou 

členkou Českého klubu olympioniků. 

 

Jiří Šindler – celoživotní učitel společenské výchovy a společenského tance 

Absolvent strojnické průmyslovky a taneční školy se aktivně věnoval taneční činnosti od roku 

1961. Byl vedoucím kroužku tance při závodním klubu OP Prostějov. Od roku 1972 působil 

několik let jako odborný pracovník pro taneční obory na Okresním kulturním středisku. Od 

roku 1965 až do roku 2018 se aktivně věnoval pedagogické činnosti. Pořádal klasické a 

pokračovací kurzy společenského tance. V roce 1992 založil v Prostějově taneční klub. Je 

držitelem bronzového, stříbrného a zlatého odznaku Svazu učitelů tance za práci s mládeží. 

V roce 2006 se stal doživotním čestným členem Svazu učitelů tance české republiky. 

 

Ocenění udělená prostějovským občanům: 

 

Miroslav Černošek – státní vyznamenání - medaile Za zásluhy o stát v oblasti sportu I. 

stupně 

Prostějovský rodák (narozený 27. 4. 1948) Miroslav Černošek se stal v roce 1990 předsedou 

TK Prostějov. Tento klub se v roce 1994 roky stal mistrem republiky. Sportovní manažer, 

majitel společnosti TK PLUS a Česká sportovní, která ovládá tenisový klub TK Agrofert 

Prostějov, organizátor atletického mítinku Zlatá tretra, tenisového challengeru Czech open, 

manažersky stál za tenisovými triumfy České republiky, triumfy v Davis cupu a Fed cupu. 

Organizoval utkání Jágr teamu, hokejové NHL i NBL, Final Four basketbalové  Euroligy, 

tenisový Laver cup. Manažersky zastupoval nejlepší české sportovce, například tenisty Jiřího 

Nováka, Tomáše Berdycha, Radka Štěpánka, Petru Kvitovou, Lucii Šafářovou a Jiřího 

Veselého. Dlouhodobě spolupracuje s Jaromírem Jágrem, Janem Železným, v minulosti 

s Lukášem Krpálkem, aktuálně s oštěpaři Jakubem Vadlejchem a Nikolou Ogrodníkovou. 

Přes osmnáct let byl partnerem Českého olympijského výboru. Získal ocenění: člen Síně slávy 

prostějovského sportu (2006), Cena města Prostějova za propagaci města v oblasti kultury a 

sportu (2010), Ambasador České republiky v rámci Czech Top 100 elity české ekonomiky 

(2017). 

Státní vyznamenání udělené prezidentem České republiky republiky Milošem Zemanem mělo 

být předáno k výročí vzniku republiky 28. října 2021 na Pražském hradě. Bylo však z důvodů 

nemoci prezidenta a covidu odsunuto na 7. březen 2022. 
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Karel Kavička – pamětní medaile České biskupské konference a stříbrná medaile sv. 

Vojtěcha 

Karel Kavička v závěru poutní mše svaté konané v rámci cyrilometodějských slavností 5. 

července 2021 na Velehradě převzal od olomouckého arcibiskupa a předsedy České 

biskupské konference Jana Graubnera pamětní medaili České biskupské konference. Toto 

ocenění mu bylo uděleno za dlouholetou práci pro obnovu Mariánského sloupu v Praze. 

Prostějovský rodák, historik, publicista a autor řady publikací byl v roce 1990 zakládajícím 

členem této společnosti a působil jako její první místopředseda a tiskový mluvčí. Replika 

sloupu (dílo akademického sochaře Petra Váni) byla instalována na Staroměstském náměstí 4. 

června 2021 a 15. srpna téhož roku byla posvěcena pražským arcibiskupem kardinálem 

Dominikem Dukou. PhDr. Karel Kavička spolupracoval s  Čechy žijícími v exilu. Konal 

přednáškové turné o sloupu a životě církve v České republice mezi krajany v Německu, 

Švýcarsku, Velké Británii, Kanadě a v USA. Váží si toho, že město Prostějov přispělo v roce 

2012 finančním darem na pořízení pískovcového bloku. Tento byl zabetonován do základů 

sloupu 3. dubna loňského roku. V obnoveném sloupu vidí symbol tolerance, víry našich 

předků a zároveň i první krok k revitalizaci Staroměstského náměstí. Karel Kavička je také 

hlavním autorem rozsáhlé publikace Mariánský sloup v Praze vydané nakladatelstvím Flétna 

u příležitosti prvního výročí obnovy Mariánského sloupu. 

18. srpna 2021 obdržel na pražském arcibiskupství za práci na obnově Mariánského sloupu a 

dokumentaci díla z rukou pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky Stříbrnou medaili 

sv. Vojtěcha. 6. října 2021 byl přítomen na slavnostním večeru oceněných osobností konaném 

v reprezentačních prostorách pražského arcibiskupství. 

 

Jan Lázna – Zlatý kříž Českého červeného kříže III. třídy 

Prostějovský rodák a učitel matematiky, fyziky a informatiky na Střední zdravotnické škole 

v Prostějově daruje krev pravidelně od roku 1984. Toto ocenění se mu dostalo za 80 

bezplatných odběrů krve. Převzal je 6. října 2021 v prostorách Regionálního centra 

v Olomouci z rukou hejtmana Olomouckého kraje Josefa Suchánka.  

RNDr. Jan Lázna je také členem spolku pro židovské kulturní dědictví Hanácký Jeruzalém, 

zasvěceným průvodcem po židovském hřbitově, ale i plastikovým modelářem. Pracuje na 

modelu židovského ghetta v Prostějově. Působí jako koordinátor Středoškolské odborné 

činnosti (SOČ) a je členem sdružení Mensa ČR. 

 

Hana Pospíšilíková – cena Křesadlo Olomouckého kraje v kategorii spolkové a 

komunitní činnosti 

Prostějovská rodačka Ing. Hana Pospíšilíková pracuje jako realitní makléřka a všechen svůj 

volný čas věnuje hanáckému folklóru. Je to její velký koníček už od dětství, kdy se stala 

členkou souboru Klas v Kralicích na Hané, kde působí dosud. Od roku 2006 je předsedkyní 

Hanáckého folklorního spolku (HANFOS). Tato asociace sdružující folklorní soubory 

z hanáckých okresů Olomouc, Prostějov, Přerov, Kroměříž, Vyškov a Šumperk pořádá 

festivaly, bály, přehlídky, semináře, konference i vzdělávací a metodické akce. Vydává také 

publikace. Členy je pět set zpěváků, tanečníků a muzikantů z třiceti dětských a dospělých 

souborů. V Prostějově se například podílí na organizaci a zajištění tradičních Hanáckých 
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slavností. Hana Pospíšilíková obdržela Cenu Křesadlo za Olomoucký kraj v kategorii 

spolkové a komunitní činnosti 30. června 2021 v olomouckém Divadle Šantovka. Ceny 

předávala uvolněná zastupitelka Olomouckého kraje a členka poroty Milada Sokolová.  

 

Různé 

Ocenění práce hodináře Miloslava Musila 

Primátor Prostějova František Jura přijal 19. února 2021 Miloslava Musila a ocenil jeho 

dlouholetou péči o radniční hodiny. O radniční hodiny pečoval desítky let. V roce 1953 se 

vyučil hodinářem a hodiny také opravoval. Prostějovské radniční hodiny byly největší, se 

kterými pracoval. Největším „oříškem“ zde byla oprava a nastavení lan od hodinového stroje 

k cimbálům. 

Digitální deska – budova magistrátu ve Školní ulici 

Od 1. dubna 2021 plně nahradila fyzickou úřední desku v papírové podobě ve formě skříněk. 

Digitální verze funguje v podobě dotykové tabule. Je přizpůsobena invalidním občanům, 

výhodou je čitelnost dokumentů za každého počasí a možnost vyvěšování dokumentů bez 

omezení obsahu či počtu stran. Stávající úřední desky využil magistrát k prezentaci činnosti 

škol a dalších zařízení. 

Ceny pro podnikatele 

Komise pro cestovní ruch a podnikání přišla s myšlenkou udělování ceny podnikatel roku. 

Návrh byl diskutován na schůzce předsedy komise Marka Moudrého, předsedy Okresní 

hospodářské komory Bohuslava Švamberka a primátora Františka Jury konané 25. listopadu 

2021.  Ocenění bude vyjádřením uznání a poděkování podnikatelům, kteří svou činností 

přispívají k prosperitě města a regionu. Smyslem ocenění bude nejen vyzdvihnout 

podnikatele, kteří něco dokázali nebo nezištně pomáhali, ale také prohlubovali vztahy mezi 

podnikatelským a neziskovým sektorem, sdíleli zkušenosti a vzájemně se inspirovali. 

Nominace budou podávat občané města prostřednictvím komise pro cestovní ruch a podnikání 

a podnikatelé prostřednictvím OHK. Ocenění by probíhalo jednou ročně, na jaře, ve formě 

slavnostního večera v Národním domě. Cena by měla tři kategorie: podnikatelský počin roku, 

legenda prostějovského podnikání a srdcař Prostějova. 

Předvánoční návštěva psího útulku v Čechách pod Kosířem 

Po roce opět navštívil psí útulek Voříšek v Čechách pod Kosířem primátor Prostějova 

František Jura. Doprovázeli ho náměstek Jiří Rozehnal a radní Marcela Župková. Do tohoto 

zařízení putují také nalezení a opuštění psi na katastru Prostějova. Hosté přivezli na 

přilepšenou jídlo a pamlsky. 

 

 

11. VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konaly ve dnech 8. a 9. října 2021. 

Volební účast v Prostějově byla 62,47 %. 

 

Výsledky ve městě Prostějově byly následující: 
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1. ANO   28,78 % hlasů 

2. Koalice SPOLU  25,26 % 

3. SPD    13,62 % 

4. STAN, PIRÁTI  11,66 % 

5. ČSSD    5, 14 % 

 

Pod hranici pěti procent byly: Přísaha Roberta Šlachty – 4,61 %, KSČM – 3, 52 %, Trikolóra 

– 2,59 %, Volný blok – 1,91 %, Strana zelených 1,05 %, Moravané 0,46 %. 

ČSSD sice v Prostějově překročila hranici pěti procent, ale celostátně nikoliv. Tradiční 

politické strany ČSSD a KSČM se poprvé nedostaly do poslanecké sněmovny. 

 

Poslanecký mandát získali čtyři občané Prostějova: 

Ladislav Okleštěk (ANO) dosavadní poslanec PS, 60 let 

Jaroslav Faltýnek, Ing. (ANO), dosavadní poslanec PS, 59 let 

Radim Fiala, Ing. (SPD), dosavadní poslanec PS, 52 let 

Hana Naiclerová, Ing. (koalice PirSTAN), účetní a daňová poradkyně, 49 let 

 

Hana Naiclerová rovněž byla od roku 2018 zastupitelkou města za hnutí Změna pro Prostějov. 

Na kandidátce byla na 5. místě. Ziskem 7855 preferenčních hlasů však katapultovala ostatní 

kandidáty včetně lídra a získala první místo na kandidátce a stala se tedy poslankyní. Nejvíce 

preferenčních hlasů získal Ladislav Okleštěk (8466 hlasů) a největším „skokanem“ se stal 

František Jura, který se ziskem 2546 preferenčních hlasů posunul ze 14. místa kandidátky 

ANO na 9. místo.  

Šanci na zvolení do sněmovny měli lídři kandidátek ČSSD Ladislav Hynek (Kostelec na 

Hané) a KSČM Ludvík Šulda (Prostějov). Z důvodů malého zisku hlasů těchto politických 

stran se však do poslanecké sněmovny nedostali. Tradiční politické strany ČSSD a KSČM se 

poprvé nedostaly do Poslanecké sněmovny, v celostátním měřítku totiž skončily pod pěti 

procenty. Těsně před branami sněmovny skončili Petr Sokol (SPOLU) se ziskem 6090 

preferenčních hlasů a Pavel Dopita (SPD). Podobné výsledky jako v Prostějově byly i 

v krajském a celostátním měřítku. Volby sice vyhrálo hnutí ANO, ale zůstalo mimo vládu. Na 

základě povolebních vyjednávání měla vládu představovat pětikoalice složená z koalice 

SPOLU a PirSTAN a kandidátem na premiéra se stal předseda ODS Petr Fiala. 

Složení Poslanecké sněmovny podle mandátů: 

ANO 72, ODS 34, STAN 32, KDU-ČSL 23, SPD 20, TOP 09 14, Piráti 4. 
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12. MĚSTSKÁ POLICIE, VEŘEJNÝ POŘÁDEK, BEZPEČNOST 

 

V průběhu roku 2021 nedošlo k významným nebo mimořádným událostem z pohledu 

veřejného pořádku, které by vážně narušovaly veřejný pořádek a jeho pokojný stav. Veškerá 

činnost byla značně ovlivněna vyhlášením nouzových stavů, usnesením vlády a nařízeními a 

omezeními a nařízeními dalších ústředních orgánů státní správy, zejména Ministerstva 

zdravotnictví ČR. Tato opatření velmi významně, zejména v první vlně, ovlivnila i činnost a 

statistickou výslednost Městské policie.  

V roce 2021 bylo na území města Prostějova spácháno celkem 7478 přestupků, což je o 1581 

případů více než v roce 2020. Z toho bylo 6334 dopravních přestupků. Jejich četnost se 

zvýšila hlavně ve druhém pololetí roku. Na místě bylo vyřešeno v blokovém řízení 3 a na 

pokutách bylo uloženo celkem 697 000 Kč. Domluvou bylo řešeno 2101 dopravních 

přestupků. Správnímu orgánu bylo předáno 747 přestupků. V dopravě se jednalo především o 

nedovolené stání a zastavení hlavně v centru města, porušení zón s dopravním omezením 

v pěších a obytných zónách či na vyhrazených parkovištích. Technické prostředky tzv. 

botičky byly použity v 469 případech. Značná pozornost byla věnována také chodcům a 

cyklistům, cyklistům na sdílených kolech a elektrických koloběžkách, kteří jsou často 

ohroženi na komunikacích mnohdy svým neuváženým chováním a nedodržování pravidel. 

Kontroly cyklistů byly prováděny při běžném výkonu služby i při cílením zaměření na 

cyklostezkách a v centru města. Celkem bylo zjištěno 191 přestupků cyklistů. Bylo spácháno 

292 přestupků proti veřejnému pořádku, 239 přestupků proti majetku, 89 přestupků proti 

občanskému soužití. V 79 případech byla porušena městská vyhláška a v 11 případech bylo 

zjištěno podávání alkoholu mladistvým osobám.  

433 přestupků bylo zařazeno do kategorie ostatních přestupků. Patří sem přestupky uvedené 

ve speciálních zákonech, například na ochranu zvířat proti týrání, zákon o ochraně zdraví před 

škodlivými účinky návykových látek, zákon o pozemních komunikacích a dále přestupky 

spáchané porušením obecně závazných vyhlášek a nařízení města. Jedná se o vyhlášky o 

pohybu psů, o ochraně nočního klidu, zákaz požívání alkoholických nápojů, tržní řád apod. U 

tržního řádu se jedná o porušení vyhlášky o zákazu požívání alkoholu na veřejném 

prostranství, kdy se osvědčuje odebrání alkoholu přímo na místě. Dále podomní prodej, kdy 

byli zjištěni pachatelé nabízených služeb v devíti případech. Zákaz kouření na určených 

místech byl zjištěn jen v jednom případě. Několikrát byl porušen zákon o odpadech. Bylo 

řešeno 91 případů nesplnění povinnosti podle zákona na ochranu zvířat, zejména byl zjištěn 

pes na volno nebo nepřihlášený pes. Za rok 2021 strážníci odchytili celkem 77 zvířat., z toho 

62 psů, kdy 12 z nich bylo odvezeno do útulku. 

Strážníci také monitorovali stav odstavených vozidel – autovraků s prošlou STK a 

spolupracovali na jejich odstranění s odborem správy a údržby magistrátu. První autovlaky 

byly odstraněny v březnu z Rostislavovy ulice a další v prostoru hřiště ve Vrahovicích.  

V prvním pololetí roku se jednalo o 41 vozidel s propadlou STK přes šest měsíců. V průběhu 

listopadu město zveřejnilo fotografie autovlaků bez platné STK, které se nacházely v různých 

lokalitách města. Majitelům byla dána lhůta k odstranění a v prosinci proběhly první odtahy 

vozidel stojících půl roku v částech města s neplatnou STK. 
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Velkým problémem byli a jsou bezdomovci a jejich chování. V ulicích města se jich pohybuje 

kolem padesáti. Nejčastější místa, kde se vyskytují, jsou hlavní a místní nádraží, kde 

způsobují nepořádek. Dalším problémem jsou Romové, kteří se často dopouštějí 

protiprávního jednání. Hlídky Městské policie proto vykonávaly preventivní činnost 

v rizikových lokalitách, tedy v místech, kde se objevuje kriminalita a protiprávní jednání. 

Jednalo se o lokality kolem hlavního nádraží, Janáčkova ulice a okolní ulice, Husovo náměstí, 

náměstí T. G. Masaryka, E. Husserla, okolí Dukelské brány, Smetanovy sady, Kolářovy sady. 

Občané podali na linku 156 celkem 7573 oznámení. Jednalo se například o skupinky 

nepřizpůsobivých osob, které znečišťují lavičky a veřejná prostranství, mnohdy zde docházelo 

k požití alkoholu, dále zdržování bezdomovců v prostorách vstupů do Zlaté brány, kde bránili 

průchodu nakupujícím. Hlídky strážníků zasahovaly v případech spáchání přestupků nebo 

trestného činu. Jednalo se také o krádeže i v obchodě, na osobě popřípadě z nákupních košů. 

V nočních hodinách byla evidována telefonní oznámení o rušení nočního klidu kolem herny a 

restaurace na náměstí E. Husserla, znečišťování veřejného prostranství a odkládání odpadů 

mimo určená místa. V Prostějově nejsou sociálně vyloučené lokality. Dá se předpokládat, že 

osoby, které popírají dávky a jsou z určitých sociálních skupin, se podílí na páchání 

přestupků. Zvýšený dohled byl prováděn v lokalitách Olomoucká, Kostelecká a Marie 

Pujmanové. Občané také upozorňovali na chování bezdomovců a rušení nočního klidu kolem 

Určické ulice.  

Městská policie za uplynulé období prošla obrovskými změnami. Její výstroj, výzbroj, 

technické vybavení včetně počítačů je na špičkové úrovni. Například při pochůzkové službě 

jsou strážníci vybaveni tablety. Kamerový systém patří k nejmodernějším v České republice a 

neustále se zdokonaluje. Výborně je hodnocena spolupráce se složkami Integrovaného 

záchranného systému a probíhající preventivní programy. Byly zdokonaleny také webové 

stránky Městské policie.   

Problémem je vyšší průměrný věk, který dosahuje 50 let. Náročné výběrové řízení včetně 

splnění fyzických podmínek a také i náročnost práce v terénu a v několikahodinových 

směnách představují důvody, proč se nedaří Městskou policii „omladit“. V roce 2021 byli 

přijati dva noví strážníci – okrskový strážník a strážník zpracovávající přestupkovou agentu 

v souvislosti se zavedením měření rychlosti radary. Průměrná doba zaměstnání u MP je 

dvacet let. Tým je zkušený a personálně stabilizovaný.  Celkem má šedesát členů. V únoru 

byla schválena nová organizační struktura Městské policie, především z důvodů zajišťování 

nových úkolů, například měření rychlosti a zpracovávání dokumentace. Hlídková služba má 

28 strážníků pracujících na čtyři směny, okrsková služba 10 strážníků, operační středisko 8 

(na čtyři směny), přestupkové oddělení 4 strážníci, správní činnosti, MKDS 4 strážníci, 

skupina prevence 2, dopravní služba 2 a vedení Městské policie 2. 

V roce 2021 hospodařila MP s rozpočtem 52 milionů 16 tisíc korun. Investiční a neinvestiční 

prostředky na dotace (tj. projekty situační prevence) činily 1 034 900 Kč. Dotace od 

Ministerstva vnitra na odměny pro strážníky ve 2. pololetí roku v rámci řešení situace covid-

19 činily 250 000 Kč. Na příjmové části MP bylo přijato 2 383 400 Kč (z toho 796 tisíc korun 

na blokových pokutách), poplatek za odstranění tzv. botiček činil 120 000 Kč, počet 

nařízených odtahů vozidel byl proveden 16x a uhrazeno bylo 18 900 Kč. Do příjmové stránky 

rozpočtu patří dotace prevence kriminality, dotace na odměny strážníkům a pohledávky. 
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Personální záležitosti Městské policie 

28. února 2021 odešel do důchodu ředitel Městské policie Jan Nagy. Rodák a občan města 

Hranice na Moravě působil dvacet let v různých pozicích u SNB a Policie ČR. Od 1. srpna 

2000 byl ředitelem Městské policie v Prostějově. Pod jeho vedením došlo k rozvoji 

technického vybavení a rozvoji městského kamerového systému. Svým profesionálním 

přístupem a odbornou erudicí přispěl ke zvýšení prestiže Městské policie.  Za léta svého 

působení v našem městě se stal prostějovským patriotem a podle svých slov se sem bude rád 

vracet. Vážil si výborné spolupráce s vedením města, pomoci občanů a velmi dobrých 

kolegiálních vztahů na pracovišti. Od 1. května 2021 se stal ředitelem MP na základě 

výsledků výběrového řízení Libor Šebestík. U Městské policie působí od roku 1991, od roku 

1995 jako zástupce ředitele. Byl iniciátorem při vzniku kamerového systému a pracoval na 

jeho zdokonalení včetně práce při posílení informačních technologií. Je člověkem 

s obrovskými zkušenosti z dané oblasti a profesionálem. Podle svých slov udělá všechno pro 

to, aby se Prostějov stal jedním nejbezpečnějších měst v republice. 

 

Projekty prevence kriminality 

Díky dotační podpoře Ministerstva vnitra ČR a z vlastních zdrojů bylo realizováno několik 

projektů zaměřených na situační prevenci kriminality ve městě Prostějov. Byly realizovány tři 

podpořené projekty – dva investiční a jeden neinvestiční. 

Neinvestičním projektem bylo forenzní značení majetku občanů (jízdních kol a invalidních 

vozíků) syntetickou DNA. Projekt probíhal již čtvrtým rokem. Od roku 2017 bylo doposud 

označeno a do centrálního registru zavedeno 1130 předmětů. 

Nejvíce finančních prostředků bylo vynaloženo do modernizace městského kamerového 

dohlížecího systému spravovaného Městskou policií Prostějov včetně instalace softwaru a 

zvýšení kapacity uložiště záznamů. Ministerstvo vnitra podpořilo dva investiční projekty: 

modernizace, digitalizace a nasazení analytického systému pro městský kamerový dohlížecí 

systém. Město Prostějov na projekty vynaložilo částku 1,8 milionů korun, z toho dotace činily 

986 752 korun. Městský kamerový systém tvoří 46 kamer, z toho 7 kamer je mobilních. 

Součástí systému je pracoviště Policie ČR napojené přímo do systému s možností přístupu 

k záznamům. Nově byly nainstalovány moderní kamery ve vysokém rozlišení 4K. Dalším 

projektem v rámci modernizace městského kamerového systému bylo nasazení dalšího 

softwaru tzv. forenzní analýzy pro analytickou práci se záznamy na rozpoznání objektů 

v záznamech. 

 

Projekt Modernizace pultu centralizované ochrany (PCO) 

Realizace projektu proběhla ve druhém pololetí roku 2021 a zařízení bylo předáno 5. října 

2021. Celkové náklady na realizaci projektu se snížily z původně plánovaných 150 000 Kč na 

138 860 Kč. Podíl města činil 90 160 Kč a podíl přidělené dotace 48 700 Kč. Projekt byl 

připraven v součinnosti s Policií ČR a odborným pracovníkem. Městská policie byla 

realizátorem. Nižší náklady vzešly z výběrového řízení na dodavatele zakázky. Součástí 

projektu byla dodávka serveru pultu centralizované ochrany s licencí Windows 2019 a 

klientský počítač pro operační středisko. Modernizací zařízení došlo ke zkvalitnění a 
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modernizaci systému střežení objektů pomocí PCO a možností práce na samostatném 

pracovišti, které je možno využít i pro vzdálený přístup. Lze tak provádět kvalitní analýzy a 

dohled nad střeženými objekty, kde se ukládají záznamy o narušení. 

 

Systém Violet 

Byl uveden do ostrého provozu. Jedná se o moderní informační systém pro strážníky 

k evidenci a dokumentaci přestupků v dopravě a při ostatních protiprávních jednáních, 

například černé skládky, poškozování a krádeže majetku. Umožňuje zdokumentovat 

přestupek, pořídit fotografii a připravit dokumentaci pro správní řízení. V roce 2021byl 

připravován systém pro přístup do základních registrů pro ověření totožnosti osob na místě. 

 

Problém kolem Disco clubu Morava 

Vedení města se zabývalo hlukem a nepořádkem v blízkosti clubu Morava na rozhraní ulic 

Olomoucká ulice a Lužická ulice. Zástupci obyvatel a provozovatele se také účastnili zasedání 

Rady města Prostějova (17. 8. a 19. 10. 2021). Město Prostějov dalo opakovaný podnět k 

provedení státního zdravotního dozoru ke Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje – 

měření hladiny hluku v přilehlých prostorech provozu klubu. Hygienická stanice se vyslovila, 

že měření není na místě, protože už při měření hluku ve dnech 18. 1. a 16. 7. 2021 bylo 

prokázáno porušení zákona o ochraně veřejného zdraví. Krajská hygienická stanice vedla 

s pořadatelem hudební produkce přestupková řízení ve věci nedodržení hygienických limitů 

hluku a zároveň musí provozovatel realizovat novou protihlukovou stěnu. Zvýšení dohled nad 

okolím clubu Morava také pravidelně prováděla Městská policie za účelem kontroly 

veřejného pořádku a dodržování nočního klidu, zejména při ukončení provozní doby 

diskotéky v ranních hodinách, V rámci své činnosti i v součinnosti s Policií ČR byla 

kontrolována dodržování zákazu podávání alkoholu mladistvým a dodržování zákazu kouření 

ve vnitřních prostorách. V letních měsících roku zde MP řešila šest přestupků proti veřejnému 

pořádku (rušení nočního klidu a znečišťování veřejného prostranství). 

 

Ocenění nejlepších pracovníků policie územního odboru Prostějov za rok 2020 

V pátek 6. srpna 2021 proběhlo v obřadní síni prostějovské radnice slavnostní vyhlášení 

nejlepších policistů Územního odboru Prostějov za rok 2020. Slavnostního aktu se také 

zúčastnili zástupci města Prostějova v čele s primátorem města Františkem Jurou a vedoucí 

představitelé Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje a Územního odboru Prostějov. 

Program zahájil ředitel Územního odboru Prostějov plukovník Tomáš Adam, který přivítal 

oceněné a poděkoval policistům práci a hostům za spolupráci při zajišťování pořádku a 

bezpečnosti na Prostějovsku v roce 2020.  

Projevy přednesli také náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, 

plukovník Radovan Vojta a primátor města Prostějova František Jura. Hlavní bodem bylo 

udělené medailí policejního prezidenta za věrnost a vyhlášení nejlepších pracovníků 

jednotlivých oddělení územního odboru Prostějov. Z každého oddělení Územního odboru 

Prostějov byl oceněn jeden policista, ale vyzdvižena byla práce všech jeho kolegů, kteří se 

v nelehkém roce 2020 poznamenaném pandemií covidu podíleli na běžném chodu policejních 
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činností a také na realizaci dosud nepředstavitelných opatření díky čemuž také významnou 

měrou přispěli k zabránění ještě větším následkům. 

 

 

13. SPORT A VOLNÝ ČAS 

 

Také naši sportovci – profesionální i amatérští neměli jednoduchý rok. Z důvodů covidu-19 

byly některé soutěže a utkání zrušeny a neprobíhal ani trénink. I přesto však dokázali znovu 

nastartovat sezónu a začít trénovat. Naši sportovci získali řadu cenných medailí a zároveň se 

v Prostějově konaly významné sportovní události. 

 

Významné sportovní události v Prostějově 

Sazka Tour 2021 

5. srpna 2021 ve 13:30 hodin startovala na náměstí T. G. Masaryka před radnicí 1. etapa 

závodu v silniční cyklistice ČR Sazka Tour 2021. Tento nejkvalitněji obsazený závod opět 

zavítal do Prostějova a závodníci, kteří sem přijeli, museli absolvovat celkem 150 kilometrů. 

Tenisové akce 

Marketingová agentura TK Plus a TK Agrofert Prostějov zorganizovaly v průběhu roku 

všechny tradiční turnaje včetně dvou ústředních. Moneta Czech Open mužů vyhrál Federico 

Coria z Argentiny. Na žákovském mistrovství světa družstev vybojovaly oba české týmy 

bronzové medaile. 

Mistrovství České republiky v lukostřelbě na hlavním náměstí 

Byla to premiéra. Akce připravil místní oddíl Lukostřelba Prostějov v prostoru před radnicí 

v neděli 29. srpna 2021. Jednalo se o finále 87. Mistrovství ČR v terčové lukostřelbě 

dospělých v několika kategoriích – v jednotlivcích i družstvech. Zároveň probíhaly 27. srpna 

eliminační souboje na fotbalovém stadionu v Olympijské ulici. Závodů se zúčastnilo celkem 

120 účastníků z celé republiky. Akci bohužel doprovázelo deštivé počasí. Prostějovští 

lukostřelci byli velmi úspěšní. Tomáš Valenta obsadil ve finále 2. místo, na 2. místě byla 

Dana Masárová a na 3. místě Eliška Novotná.  

atletická Velká cena města Prostějova 

Konala se tradičně v polovině měsíce září. V hlavním závodě jubilejního 75. ročníku v běhu 

na 110 metrů překážek dosáhl vynikající čas Petr Svoboda. Na akcích a autogramiádách byli 

přítomni desetibojař Robert Změlík a oštěpařský medailista z Letních olympijských her 

v Tokiu Vítězslav Veselý. 

Orientační běh a letní biatlon 

Oddíl orientačního běhu SK Prostějov a Klub biatlonu Prostějov připravily pro veřejnost 

festival těchto dvou sportů na Stražisku. Jednalo se o zajímavou akci, která proběhla v areálu 

koupaliště a okolí a přilákala řadu návštěvníků různého věku. 

 

Fotbal 1SK Prostějov 

Muži 1. SK Prostějov ve Fortuna: Národní liga (druhé nejvyšší soutěži ČR) 2020/2021 

obsadili vynikající třetí místo za Hradcem Králové a Líšní. Do hráčského kádru se vrátil 

známý záložník Jan Koudelka a brankář Michal Bárta. V červnu odešel trenér Pavel Šustr a 
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nástupcem byl jmenován Jiří Jarošík, který odešel na vlastní žádost v září do Teplic. Posty 

trenérů zastávali Daniel Šmejkal a Michal Šmarda, trenérem brankářů se stal Tomáš Bureš. 

Výraznou posilou klubu se stal bývalý reprezentant ČR Petr Jiránek. Do nové 

sezóny2021/2022 šli s kvalitní soupiskou a dobrou přípravou. Turnaj skončili v prosinci 

těsnou porážkou Sparty a před zimní přestávkou byli na pátém místě. 

Lední hokej LHK Jestřábi 

Dlouhodobou část Chanze ligy 2020/ 2021 zakončili neúspěšně, do předkola play-off  šli z 11. 

místa a i tam vyhořeli. Po roce skončil v dubnu hlavní trenér Jiří Šejba. Jeho nástupcem se stal 

Aleš Totter z Českých Budějovic, asistentem se stal Vlastimil Wojnar a videotrenérem Ivo 

Peštuka. Neúspěchy vedly majitele týmu Jaroslava Luňáka k přebudování většiny realizačního 

týmu LHK (například Petr Hubáček, Vlastimil Lakosil, Martin Finkes). Tyto změny pomohly 

a v ročníku 2021/2022 Chanze ligy byli Jestřábi velmi úspěšní (porazili například Benátky 

nad Jizerou, Kolín, Šumperk, Porubu, Litoměřice). Nakonec v prosinci atakovali elitní 

kvarteto tabulky zdoláním Poruby a obratem v Přerově 6:4.  

Basketbal 

Po dlouhé „covidové“ přestávce, kdy se například rok a půl nehrála mistrovská utkání, 

basketbalisté museli „restartovat“ svoji činnost. Nejmladší žáci U11 vyhráli středomoravskou 

soutěž a v Národním finále byli na devátém místě z jedenácti klubů. Kadeti a junioři se 

nakonec zachránili v extralize, nejmladší basketbalisté absolvovali zápasy v rámci 

středomoravských soutěží, týmy čtrnácti a patnáctiletých hráčů žákovskou ligu, kadeti a 

junioři extraligu, muži druhou nejvyšší domácí soutěž. Výsledky nebyly optimální, ale 

v sezóně bylo třeba rozjet celý tréninkový proces. Basketbalisté BK Olomoucko bohužel 

rovněž úspěšní nebyli a v rámci Kooperativy NBL  ročníku 2020/2021 obsadili 11. – tedy 

předposlední místo, což bylo nejhorší umístění v klubové historii bez postupu do play-off. 

V květnu se mužstvo BK přestěhovalo do Olomouce a Prostějov přišel o elitní ligový 

basketbal.  A tým BCM Orli působící v Olomouci zamířil do haly Sportcentra DDM a bylo 

potvrzeno, že Orli budou hrát první ligu mužů. Přípravu na novou sezónu zahájili v srpnu pod 

vedením trenéra Michala Pešty. Velkým problémem byla zranění a i řada porážek, mnohdy 

často o bod (Svitavy, Pardubice, Olomouc). Po vítězství ve Zlíně tak v prosinci zůstali šestí 

v desetičlenné první lize mužů. 

Volejbal 

V tuzemské UNIQA extralize žen 2020/2021 byly volejbalistky VK Prostějov na 7. místě. 

V květnu se stal hlavním trenérem žen Miroslav Čada a dosavadní hlavní trenér Lubomír 

Petráš přešel na pozici asistenta. Novými posilami týmu se stala například brazilská blokařka 

Rauel Lőff da Silva a reprezentační nahrávačka Simona Bajusz. Cílem nového ročníku byl 

návrat do horní poloviny extraligové tabulky. Během léta se ženy odstěhovaly z haly 

Sportcentra DDM do Národního sportovního centra a připravovaly se na novou sezónu 2021/ 

2022. Kapitánkou se stala Simona Bajusz. Ve stěžejních utkáních zvítězily (Šelmy Brno, 

Olymp Praha), ale padly s libereckou Duklou, KP Brno, UP Olomouc.  Průběžně tedy 

v prosinci byly na 5. místě UNIQA extraligy. Nedařilo se ale oddílu žen TJ OP Prostějov ve 

druhé lize. Ty skončily až na sedmém, předposledním místě. 
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Rok 2021 v prostějovském sportu 

 

leden 

– mladá tenistka TK Agrofert Prostějov Anna Sisková vyhrála v tuniském Monastíru jeden  

   turnaj ITF žen ve dvouhře a dva turnaje v deblu 

– reprezentační trenér mládežnických boxerek ČR Martin Klíč z BC DTJ Prostějov se svými 

   svěřenkyněmi úspěšně absolvoval mezinárodní turnaj v Srbsku ziskem čtyř prvenství a  

   jednoho druhého místa 

– cyklisty TUFO PARDUS posílil svým návratem polský dráhař Wojciech Pszczolarski 

– boxeři, házenkáři, korfbalisté a další neprofesionální sportovci se v době nouzového stavu 

   snažili aspoň v omezené míře rozjet nebo dokončit své soutěže 

 

únor 

– cyklisté TUFO PARDUS Prostějov absolvovali třítýdenní soustředění s najížděním  

   silničních kilometrů ve Španělsku, přítomny byly i nové posily Pavel Gruber a Pavel Gräsle 

– v pražském Motole proběhlo zimní dráhové mistrovství ČR v cyklistice, na kterém získal 

   Daniel Babor pět medailí a tři národní tituly 

– tenista Jiří Veselý se účastnil čtvrtfinále turnaje ATP Tour v australském Melbourne 

– členka TK Agrofert Prostějov Barbora Krejčíková ovládla smíšenou čtyřhru na 

grandslamovém Australian Open a společně s Kateřinou Siniakovou byla tamtéž ve finále 

   ženského debla 

 

březen 

– tenista Jiří Lehečka ovládl mužský turnaj ITF v egyptském Šarm aš-Šajchu, později došel  

   až do semifinále challengeru v Petrohradě 

– parašutisté ASO DUKLA Prostějov se měli účastnit mezinárodních závodů v Dubaji, byly  

   však odloženy až na prosinec 

– boxerka Claudia Tóthová získala na národním výběru dívek ČR zlato, Veronika Gajdová 

   získala bronz na turnaji juniorek v Černé Hoře, na dalším klání v Litvě obě triumfovaly 

– řadu úspěchů získali členové oddílu Lukostřelba Prostějov v distančně konaných závodech 

   zimního Českého poháru, první místo vybojovali Tomáš Valenta a Eliška Koleňáková 

– tenistka Linda Fruhvirtová v marockém Monastíru vyhrála turnaje dvouhry a čtyřhry ITF  

   žen  

– s ohledem na rozvolňující se protikonavirová opatření vznikly v některých sportech 

   (házená, nohejbal, korfbal) zápasové jízdní řády k možnému odehrání nebo dohrání  

   odložených utkání 

– cyklisté z důvodu covidu nemohli zápolit reálně, jezdili aspoň distanční závody na  

   ergometrech 

 

duben 

– prostějovský cyklista Filip Řeha skončil devátý na mistrovství ČR v e-cyklistice 
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– kvůli koronaviru byla zrušena celá korfbalová sezóna v Česku, stejně jako nižší a  

   mládežnické soutěže 2020/2021 v házené 

– tenista TK Agrofert Prostějov Zdeněk Kolář ovládl challenger ATP v portugalském Oeiras, 

   Jiří Lehečka přidal finále turnaje ITF mužů ve švýcarském Bielu, Vít Kopřiva semifinále 

   challengeru v Římě a Linda Fruhvirtová postoupila do čtvrtfinále WTA Tour  

   žen v americkém Charlestonu 

– trenér boxerek ČR Martin Klíč z BC DTJ Prostějov dovedl Veroniku Gajdovou k bronzové  

   medaili na juniorském mistrovství světa v Polsku 

 

květen 

– po koronavirové výluce začali znovu trénovat prostějovští nohejbalisté a orientační běžci,  

   postupně se přidávala další odvětví 

– cyklisté TUFO PARDUS už také závodili, bikrosařka Šárka Fremlová byla dvakrát zlatá 

   v Itálii, kadet Stanislav Pátík bronzový na silničním GP West Bohemia v Plzni a Daniel  

   Babor zlatý v kategorii mužů na Táborských okruzích  

– boxeři BC DTJ Prostějov Dorian Kropog , Markus Šándor, Filip Jílek a Vladimír Skalský se 

   účastnili turnaje v polském Štětíně 

– mladá prostějovská lukostřelkyně Eliška Koleňáková vytvořila český rekord v kategorii 

  kadetek 

 

červen 

– nohejbalové mužstvo TJ Sokol I Prostějov odstartovalo do zkrácené části l. ligy družstev 

   2021 dvěma těsnými prohrami 4:6 na Startu Praha a 3:6 ve Zruči, po třetí porážce s Plasy  

   3:6 zabralo dominantním výkonem v Českém Brodu 6:1 a následným udoláním Vsetína B  

  (6:4)  

– boxerská extraliga mužských družstev byla vinou covidových restrikcí definitivně zrušena 

– lukostřelec Michal Hlahůlek reprezentoval Českou republiku na mistrovství Evropy  

   v Turecku 

– cyklisté TUFO PARDUS Prostějov absolvovali po silničním Tour of Rhodos jiný etapový  

   závod Tour of Estonia, na dráhovém 500 + 1 kolo v Brně uspěli vítězní Radek Vlček a  

   Gabriela Bártová a třetí Daniel Babor, z domácího Českého poháru mládeže na dráze získali  

   cyklisté další řadu ocenění 

– opožděný začátek sezóny měli také raftaři Tomi – Remont Prostějov, hned v úvodním klání 

   na mistrovství ČR a českého poháru v Roudnici nad Labem však excelovali 

– řadu akcí měli zdejší korfbalisté, například reprezentační soustředění v Kostelci na Hané a  

   akce oddílu SK RG Prostějov re-Start v Mostkovicích a tradiční Big III Pig, družstvo RG  

   uspořádalo také dvě mistrovství republiky v beachkorfbalu (dospělých a mládeže) 

– Ivana Hovorku, který skončil po mnoha letech jako reprezentační trenér českých  

   parašutistů, vystřídal Libor Jiroušek, stále aktivní závodník Dukly Prostějov, její tým vládl 

   vstupnímu dílu SP v Chorvatsku 

– tenisový challenger v Prostějově Moneta Czech Open vyhrál Federico Coria z Argentiny,  

   domácí Zdeněk Kolář vypadl v semifinále 

– gymnastka oddílu TJ Prostějov Dominika Ponížilová získala zlatou (přeskok a bradla) a  
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   stříbrnou (kladina) medaili na republikovém šampionátu v Brně a stala se absolutní 

   mistryní ČR žen za rok 2021 

– jachtařka Kristýna Piňosová dosáhla na prvenství v Maďarsku 

 

červenec 

– tým SK RG Prostějov vyhrál domácí mistrovství republiky v beachkorfbalu 

– cyklistka TUFO PARDUS Prostějov Gabriela Bártová získala na silničním mistrovství ČR 

   v Bánovcích nad Bebravou zlato ze závodu s hromadným startem a bronz z časovky mezi 

   juniorkami  

– na velodromu se konal dráhový šampionát mládeže, během něho pořádající prostějovský   

   klub získal třiadvacet cenných medailí 

– 10. ročník tenisového turnaje ve čtyřhře neregistrovaných Prostějov Cup 2021 ovládla 

   domácí dvojice Stanislav Husařík a Daniel Trčka 

– nohejbalisté Sokola I Prostějov podlehli venku Modřicím B po boji 3:6 

– tenistka TK Agrofert Prostějov Kateřina Siniaková si připsala finálovou účast na turnaji 

   WTA Tour Bad Homburgu, Karolína Plíšková zůstala jediný set od titulu v grandslamovém  

   Wimbledonu, Vít Kopřiva byl v semifinále na challengeru mužů Braunschweigu a na akci  

   ATP Tour v Gstaadu, Barbora Krejčíková ovládla klání WTA Tour v Praze, Sára Bejlek  

   nenašla přemožitelku v Olomouci, Jiří Lehečka a Zdeněk Kolář kralovali challengerům  

   v Tampere a Iasi 

– parašutisté Dukly Prostějov přivezli ze závodu Světového poháru ve slovinském Bledu 

   druhé místo (soutěž družstev) a třetí pozici (Bonifác Hájek v jednotlivcích) 

– mistrovství ČR head to head přineslo raftařům Tomi-Remont řadu cenných medailí  

– prostějovský lukostřelec Michal Hlahůlek vytvořil nový národní rekord v mix týmech 

– sportovní gymnastka Dominika Ponížilová získala na Světovém poháru v chorvatském  

   Osijeku bronzovou medaili v přeskoku 

 

srpen 

– tři členové realizačního týmu TUFO PARDUS (trenér Tomáš Konečný, mechanik Richard 

   Šmída, masér Michal Frantík) byli součástí reprezentace ČR na letních olympijských hrách 

   v Tokiu, vlajku české výpravy při slavnostním zahájení nesla bývalá prostějovská tenistka 

   Petra Kvitová, deblové zlato vybojovaly Kateřina Siniaková s Barborou Krejčíkovou 

– Jiří Lehečka se dostal do semifinále na challengeru v Poznani, dále na Pardubické juniorce  

   triumfoval Daniel Siniakov, Dalibor Svrčina zvítězil na TK Sparta Prague Open, titul  

  Zdeňka Koláře na challengeru v San Marinu, Svrčinovo semifinále na domácím Prostějov  

  Open 

– cyklista Daniel Babor ovládl závod s hromadným startem na silničním mistrovství republiky 

   v kategorii U23, Pavel Novák skončil druhý na Regionem Orlicka, dvacet čtyři medailí,  

   toho třináct zlatých získali cyklisté na dráhovém mistrovství v Brně  

– areál TK Agrofert Prostějov hostil už po dvaadvacáté tenisové mistrovství světa družstev   

U14 

– nohejbalový memoriál Romana Oplockého a Petra Matkulčíka vyhrála domácí trojice TJ  

   Sokol I Prostějov 
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– TUFO PARDUS Prostějov na Mistrovství Evropy v dráhové cyklistice v Apeldoornu získal 

   Matyáš Koblížek zlatou medaili a třetí místo mezi juniory, Daniel Babor dvě bronzové  

   medaile v mužích U23 

– člen oddílu boxu BC DTJ Prostějov Dorian Kropog byl na mistrovství Evropy školní  

   mládeže ve čtvrtfinále, svěřenkyně trenéra Martina Klíče vybojovaly zlato (Viktorie 

  Jílková) a bronz (Julie Poledníková) 

 

září 

– členové oddílu Lukostřelba Prostějov Eliška Novotná a Michal Roba sbírali zkušenosti při 

   světovém šampionátu dorostu ve Wroclawi 

– členové ASO Dukla Prostějov se účastnili civilního Mistrovství světa v klasickém  

   parašutismu v Rusku a získali čtyři zlaté, dvě stříbrné medaile a jednu bronzovou medaili, 

   následně dominovali pořadí družstev při Světovém poháru v Rakousku 

– Grand Prix Prostějov – memoriál Otmara Malečka a předchozí Velká cena Olomouckého 

   kraje v dráhové cyklistice měly vysokou mezinárodní úroveň, domácí Vojciech  

   Pszczolarski s Danielem Baborem se umístili na třetím místě v závěrečném madisonu GPP- 

   MOM 2021 

– cyklisté TUFO PARDUS byli úspěšní na dráhovém mistrovství světa v Egyptě, kde 

   Radovan Štec, Matyáš Koblížek, Gabriela Bártová a Daniel Babor získali šest cenných kovů  

   včetně dvou titulů 

– tenisový grandslam US Open svědčil Karolíně Plíškové a Barboře Krejčíkové, obě došly až  

   do čtvrtfinále 

– tenista TK Agrofert Maxim Mrva opanoval neoficiální MS do 14 let ve Francii a Zdeněk   

Kolář porazil všechny soupeře na challengeru mužů ve Štětíně, stejně jako Jiří Lehečka 

   v Bukurešti 

– boxeři BC DTJ přátelsky remizovali s Ostravou 6:6 a uspořádali oblastní soutěž v Národním 

   sportovním centru Prostějov 

– legenda prostějovského sportu Jiří Kremla byl uveden do korfbalové Síně slávy ČR 

– superligu v korfbalu v hale RG a ZŠ Otto Wichterleho ovládl Infinity team složený  

   z hráček a hráčů domácího SK RG Prostějov 

 

říjen 

– raftaři Tomi-Remont získali na divoké vodě na závěr sezóny několik medailí včetně tří 

   republikových titulů 

– cyklisté TUFO PARDUS Daniel Babor a Gabriela Bártová startovali na silničním  

   mistrovství světa, především mládežníci posbírali řadu medailí z domácího místrovství ČR  

   na dráze, z brněnské Přilby Moravy a ze závodů v BMX, kde Štěpánka Fremlová vyjela  

   dva bronzy při Evropském poháru v Nizozemsku, Kristýna Piňosová skončila dvanáctá na  

   ME na ostrově Brač, později byla čtvrtá na MS v Itálii 

– tenista TK Agrofert Jiří Veselý po dlouhé době ovládl turnaj challenger ve Francii 

– parašutisté ASO Dukla Prostějov získali v konečném pořadí Světového poháru na přesnost  

   přistání dvě stříbra a dva bronzy 

– boxer BC DTJ Prostějov Vladimír Skalka skončil třetí na mistrovství ČR juniorů, Šimon  
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   Dvorský byl druhý mezi školní mládeží a Vanessa Reitrová druhá v kadetkách 

– zápasníci TJ Sokol Čechovice přivezli z národního šampionátu řecko-římským stylem  

   druhou pozici (Filip Kouřil) a třetí post (Martin Zatloukal) 

– korfbalisté SK RG Prostějov dosáhli na zlatou i bronzovou medaili z mistrovství republiky  

    v  Korfbal4 

 

listopad 

– trenér nohejbalistů TJ Sokol I Prostějov Richard Beneš obdržel vyznamenání od národního  

   svazu ČNS  

– cyklista Daniel Babor obsadil šestou pozici ve  scratchi na dráhovém mistrovství Evropy a 

   světa, dvakrát zlatá Gabriela Bártová a jednou stříbrný Radovan Štec se prosadili při  

   mezinárodní akci na dráze v Izraeli 

– mladí judisté Sokola I Prostějov získali sedm medailí z národních přeborů 

– tenisový talent Jakub Menšík ovládl v Kapském Městě velký mládežnický turnaj ITF  

   kategorie A  

– vzpěrač a prostějovský odchovanec Arnošt Vogel odsadil sedmé místo na mistrovství  

   Evropy juniorů ve Finsku 

– sportovní gymnastka TJ Prostějov Dominika Ponížilová solidně zvládla mistrovství světa  

   žen v Japonsku 

– mladý letecký akrobat Tomáš Michálek z Aeroklubu Josefa Františka Prostějov získal  

   zlatou medaili a titul mistra republiky na mistrovství ČR v letecké akrobacii 

     bezmotorových letadel v kategorii Intermediate konané na letišti ve Zbraslavicích  

 – Jiří Lehečka reprezentoval prostějovský tenis finálovou účastí na challengeru ve  

     francouzském Pau, sestry Fruhvirtovy společně vyhrály čtyřhru na turnaji v Mexiku,  

     Linda zdolala ve finále dvouhry mladší Brendu 

–  korfbalový oddíl SK RG Prostějov na mistrovství Evropy dospělých v Belgii měl pět  

    zástupců, český národní tým zde obsadil sedmé místo 

–  parašutisté Dukly Prostějov byli úspěšní na armádním mistrovství světa v Kataru, Libor  

    Jiroušek získal stříbro za individuální akrobacii, celý tým získal bronzovou medaili v  

    absolutním pořadí družstev 

 

prosinec 

– oblíbený seriál Hanácké curling na mobilním kluzišti u muzea stihl navzdory omezením 

   v důsledku covidu-19 odehrát dva ze tří plánovaných turnajů 

– tenista TK Agrofert Prostějov Dalibor Svrčina ukončil sezónu o něco dříve ze zdravotních   

důvodů 

 –zápasníci TJ Sokol Čechovice posbírali na mistrovstvích republiky mládežnických 

   kategorií čtyři zlaté, dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili 

– extraligoví korfbalisté SK RG Prostějov ovládali elitní tuzemskou soutěž poté, co uspěli ve 

   Znojmě 20:19 a v Brně 24:20 

– zimní mistrovství ČR v dráhové cyklistice přineslo TUFO PARDUS Prostějov v juniorech 

   jedno prvenství v eliminaci (Matyáš Koblížek) a dvě druhé pozice v omniou (Matyáš 

   Koblížek a Eliška Grulichová) 
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– parašutisté Dukly Prostějov přivezli stříbro za soutěž družstev z mezinárodních závodů  

  v Dubaji 

– podruhé byl zrušen z důvodů koronavirových omezení Silvestrovský v běh v Kolářových  

   sadech 

– také závěr roku byl pro prostějovské tenisty úspěšný, Kateřina Siniaková a Barbora  

   Krejčíková získaly ocenění nejlepší deblový pár žen na světě, tým TK Agrofert ovládl po  

   čtyřech letech extraligu smíšených družstev ČR, Jiří Lehečka byl oceněn v tradiční anketě  

   Zlatý kanár za posun na žebříčku ATP Tour 

 

Sokolský běh republiky 

V Prostějově proběhl 28. října 2021 již po třetí. Hlavním pořadatelem byla Prostějovská župa 

sokolská pod záštitou předsedy sportovní komise města Miloše Sklenky. Za organizací akce 

stál starosta župy Svatopluk Tesárek. Na akci dále spolupracovali Městská policie, Policie ČR 

a maratónský klub Prostějov. Sokolové pod heslem: „Oslavme společně pohybem vznik 

republiky“ oslavili 103. výročí existence československé republiky. 

 Předchozí ročníky probíhaly v Kolářových sadech. Letošní ročník proběhl v centru města. 

Startoval ve 14 hodin symbolicky od sochy T. G. Masaryka na náměstí. Potom vedla trasa 

kolem sokolovny do Smetanových sadů, dále ulicí Újezd před Sádky, ulici Komenského a 

Palackého zpět na náměstí T. G. Masaryka. Byl určen pro všechny věkové kategorie a běželo 

se deset kilometrů, pět kilometrů a děti jeden kilometr. Celkem se ho účastnilo 1224 běžců. 

Královskou desetikilometrovou trať vyhrál s časem 34:39 Bronislav Kýr. Jeho pradědeček Jan 

Přidal byl dlouholetým starostou Sokolské župy prostějovské a zakladatelem Sokola ve 

Vřesovicích.  

 

Výzva 10 000 kroků 

Město Prostějov se zapojilo do dubnové a říjnové „Výzvy 10 000 kroků“, kterou organizoval 

spolek Partnerství pro městskou mobilitu. Záštitu převzal primátor města František Jura, který 

se také do výzvy aktivně zapojil.  Akci organizačně zajišťovalo Sportcentrum DDM. Cílem 

projektu je motivovat lidi k pravidelné aktivitě ve formě chůze – tedy pravidelně ujít denně 

asi 10 000 kroků, což představuje asi 7,5 kilometrů, zaznamenat je na aplikaci nebo krokoměr 

a výkony posílat na web akce.  

V dubnové výzvě ušli Prostějované celkem 22 981 kilometrů. Prostějov skončil na 8. místě a 

do akce se celkem zapojilo sto občanů. Nejstarší účastnicí byla Marta Bučková. Celkem ušla 

přes 300 kilometrů a její výkon ocenil také primátor František Jura přijetím na radnici. 

Nejlepším prostějovským účastníkem a vítězem kategorie mužů byl Radek Jedlička (430 km). 

Nejlepší v kategorii žen byla Dana Slavotínková (390 km). Tým Chodci byl šestý 

v celorepublikovém pořadí. 

Novinkou říjnové výzvy bylo individuální putování po České republice a osobní fotopříběh 

s účastnickým listem. Prostějované ušli celkem 41 686 km, aktivně se zapojilo 147 účastníků 

a 10 týmů. Nejstarší účastnicí byla opět Marta Bučková. Nejlepší celorepublikovou účastnicí 

a nejlepší ženou v celorepublikovém měřítku byla Věra Hájková výkonem 1371 kilometrů. 

Nejlepším Prostějovanem v kategorii mužů byl Ivo Chudoba (700 km). Vítězný prostějovský 
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tým Running Yogis II ušel společně přes 4 000 km. Nejlepší prostějovští účastníci převzali 

diplomy a drobné ceny z rukou primátora města Františka Jury. 

 

Lekce nordic walkingu 

Díky podpoře grantu Zdravé město Prostějov se mohli zájemci naučit nordic walking. Kurzy 

vedla certifikovaná lektorka Lenka Sehnalová. Probíhaly v Kolářových sadech u hvězdárny a 

u jízdárny Cavalo u Hloučely ve stanovených termínech. Pro účastníky byly lekce zdarma 

včetně zapůjčení holí. 

 

Dar pro fotbalisty 1. SK Prostějov – obraz od akademického malíře Milana Kubeše 

Bývalý fotbalový brankář a galerista Jindřich Skácel věnoval sportovnímu klubu 1. SK 

Prostějov obraz od akademického malíře Milana Kubeše, rodáka z Mostkovic. Plátno bylo 

zhotoveno u příležitosti 100. Výročí prostějovského fotbalu a vystaveno v muzeu v roce 2019 

na výstavě Fotbal to je hra. Bylo umístěno v  prostorách budovy 1. SK Prostějov. 

 

Přijetí tenistky Kateřiny Siniakové na radnici 

16. září 2021 přijal primátor města Prostějova František Jura na radnici tenistku Kateřinu 

Siniakovou, která z olympiády v Tokiu přivezla zlatou medaili. Pětadvacetiletá tenistka 

Kateřina Siniaková je světovou jedničkou ve čtyřhře, řadu let hrála tenis v Prostějově a je 

spjatá se zdejším tenisovým klubem. Část své kariéry totiž strávila v areálu NTC Morava za 

Kosteleckou ulicí. Je čtvrtá deblistka v žebříčku WTA a úspěšná účastnice řady 

mezinárodních turnajů.  Kateřina Siniaková si prohlédla historické prostory radnice a zapsala 

se do pamětní knihy města. 

 

Sportovec města Prostějova za rok 2020 – výsledky ankety 

17. ročník ankety měl jiný průběh než ty předchozí. Koronavirus totiž sportovní činnost 

doslova paralyzoval, proto sportovní komise města připravila akci v jiné podobě. Slavnostní 

večer konaný 30. září 2021 v Národním sportovním centru byl pojatý jako vzdání určitého 

holdu jednotlivých sportovním klubům a subjektům z Prostějova. Byly promítány 

medailonky, kterými oddíly představily svou činnost, historii, současnost i úspěchy.  

Oceněni byli: 

Síň slávy: 

Dana Zbořilová – dálkové a zimní plavání 

Magdalena Majarová – lukostřelba 

 

Cena sportovní komise: 

Zdeněk Štastný – fotbal, Jarmila Neckařová – Sokol, Pavel Švécar – basketbal, Richard 

Beneš – nohejbal 

 

Ocenění u příležitosti životního výročí: 

František Slavotínek, Milan Čečman, Jan Mrázek – atletika 
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14. ROK 2021 OČIMA KRONIKÁŘKY 

 

Rok 2021 se opět do naší historie zapsal jako další rok poznamenaný epidemií covid-19. 

Udeřila zvláště na začátku a konci roku a to v několika vlnách. Zažili jsme opět nouzové stavy 

a dokonce i tvrdý lockdown. To vše samozřejmě opět poznamenalo náš život, život města, 

fungování řady oblastí od průmyslu, zdravotnictví, sociální oblasti po kulturu a sport. Naši 

lékaři a zdravotníci, ale i pracovníci v sociálních službách s covidem opět „bojovali“ a 

mnohdy to neměli snadné. Klobouk dolů před jejich náročnou a vyčerpávající prací. Perfektně 

fungovalo několik měsíců velkokapacitní očkovací centrum ve společenském domě, což  

mohu potvrdit i osobně. Stejně tak jsem byla naprosto spokojená při očkování třetí dávkou 

v prostějovské nemocnici AGEL v prosinci loňského roku.   

Proběhla celá řada skvělých kulturních akcí. Vyzvedla bych opožděné a odložené oslavy 630 

let města Prostějova s historickým jarmarkem, průvodem a vystoupeními šermířů a dalších 

účinkujících. Vydařily se i akce Prostějovského léta. Navštívila jsem koncert 

valašskomeziříčské skupiny Mňága a Žďorp, kterou znám již od jejích začátků. Zazněly zde 

také známé hitovky Písnička pro tebe a Nejlíp jim bylo. 

Také Hanácké hodové slavnosti byly úžasné. S bohatým kulturním programem a navíc vyšlo i 

počasí. Oslavy Šedesát let prostějovské hvězdárny přinesly zajímavý program včetně 

promítání filmu Interstellar. Při návštěvě hvězdárny jsem si vybavila její návštěvy a podobu 

z doby před asi pětačtyřiceti lety v rámci Klubu mladých astronomů a mohla tak srovnávat 

technické vybavení, digitalizaci i nové přístroje. Její zeď také oživila velkoplošná malba – 

mural.  Bezpochyby je zajímavá a svým pojetím se sem rozhodně hodí. Některým občanům se 

však nelíbí. Je však provizorní a bude zde do doby, než hvězdárna projde celkovou 

rekonstrukcí. V rámci Kotěrova roku se mi podařilo dostat do všech prostor Národního domu, 

včetně jeho technického zázemí a historických salonků. Také zde byl odveden velký kus 

práce. Prostějov se také výrazně otvírá i návštěvníkům města a turistům. Přibyl například 

nový průvodcovský okruh Prostějov židovský, mobilní aplikace Skrytý příběh vynálezce Otto 

Wichterleho či akce Prostějov baví a další. Město se také hlásí k odkazu rodáků a dalších 

významných osobností. Zde bych vyzvedla pojmenování Reálného gymnázia a základní školy 

po akademiku Otto Wichterlovi či Strom Václava Havla. 

Prostějov se také hlásí k židovské historii města. Dokladem toho je spoluúčast města na 

pokládání kamenů zmizelých, výstavě Masarykovy návštěvy v hanáckém Jeruzalémě a na 

uctění vzpomínky rabína Horowitze. Věřím, že někam dál posune také rehabilitace a úprava 

starého židovského hřbitova. Dobrou zprávou je vyčlenění částky 350 tisíc korun z rozpočtu 

příštího roku na uvedený projekt. 

V Prostějově jsme také měli řadu zajímavých výstav. Úplnou novinkou byl festival 

moderního umění, v jehož rámci jsme mohli také vidět fotografie Jindřicha Štreita. Před asi 

patnácti lety mě oslovilo dílo našeho rodáka, malíře, grafika Karla Tomana (1889 – ?). V 

Prostějově absolvoval tkalcovskou školu, řadu let žil v Prostějově a v Krasicích, maloval 
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v Prostějově a okolí, například kapličku sv. Otýlie, zvoničku v Čechůvkách, poklonu (tj. 

výklenkovou kapličku) v držovském kopci či Pohled na Prostějov od mostu přes Hloučelu 

v Olomoucké ulici. Potěšilo mě, že se tento malíř symbolicky do svého rodného města 

„vrátil“ v podobě svého díla. Přes tři sta obrazů a grafik totiž vystavoval v městské galerii 

v zámku v závěru roku sběratel Jozef Drobný ze Sušice. Rovněž pátrá i po osudech malíře a 

připravuje knihu o jeho životě a díle. Snad tedy zmizí otazník u roku úmrtí a o malíři se toho 

dozvíme více. 

Prostějov také „prošel“ v tomto roce řadou oprav a rekonstrukcí. Přibyly nové komunikace, 

opravovaly se chodníky, byl otevřen severní obchvat. Zaujala mě krásná, moderní budova 

Ekocentra Iris na Husově náměstí. Při její návštěvě jsem mohla srovnávat původní starou 

adaptovanou bývalou „kovárnu“ a novostavbu s tzv. modro-zelenou infrastrukturou – tedy 

zelenou střechou a s využitím odpadních vod. Naši ochránci přírody tak dostali pro svoji 

činnost skutečně krásnou a moderní budovu a jistě ji plně využijí. „Cvikl“ – poměrně 

„nehostinná zarostlá lokalita“ na okraji Čechůvek začala měnit svoji tvář. Na podzim zde 

proběhlo první komunitní sázení stromů a postupně vznikne zajímavá lokalita pro vycházky a 

odpočinek občanů. I tento počin je chvályhodný. 

Bohužel ne všechny věci se povedly. Mnohé z nich se setkaly i s kritikou občanů. Patřily sem 

například nástřiky ve školách, používání glyfosátů či ne zrovna „povedené“ pojmenování ulic 

v části Vrahovice. Také se dál neposunula rekonstrukce Společenského domu, i když zde jsou 

důvody objektivní. Kladem byla možnost zapojení občanů do akce Rozvíjíme Prostějov 

v podobě drobných projektů. 

Nebyl to jednoduchý rok, ale přesto to byl dobrý rok a rozhodně máme na co navazovat. 
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