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Kronika města Prostějova byla zpracována zpětně od 1. ledna do 31. prosince 2017
kronikářkou Olgou Katolickou. Kronika obsahuje informace o demografickém vývoji
obyvatel města, meteorologické informace, údaje o hospodaření města včetně stavebních
investic. Politický a veřejný život dokládají výstupy z jednání Rady města Prostějova a
Zastupitelstva města Prostějova. Kaleidoskop událostí pak dokresluje život města,
samostatné kapitoly jsou věnovány parlamentním volbám, oblastem kultury, školství,
sportu a volnočasových aktivit, zdravotnictví a sociální oblasti, ale také veřejnému pořádku,
bezpečnosti a práci státní i městské policie. Veškeré informace byly získávány převážně z
Prostějovských radničních listů, dále z webu města, regionálního tisku a Českého
statistického úřadu a internetových stránek. Závěr kroniky pak tvoří zhodnocení roku z
pohledu kronikářky jako obyvatelky města Prostějova.

2. OBYVATELSTVO, DEMOGRAFIE
V Prostějově žilo k 1. lednu 2017 celkem 43 975 obyvatel, z toho 20 490 mužů a 23 308
žen. V průběhu roku se narodilo 442 dětí (z toho 212 chlapců a 230 děvčat). Zemřelo však
544 obyvatel. Do města se přistěhovalo 855 osob, ale vystěhovalo víc – 930 obyvatel.
Přírůstek obyvatel Prostějova je tedy opět v záporném čísle a činí – 177 osob. K datu 31.
prosince 2017 žilo v Prostějově 43 798 obyvatel.
V tomto ohledu stojí za porovnání přírůstek obyvatel města od roku 2000, kdy s výjimkou
roku 2006 byl vždy v záporném čísle.
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2000 48 705

2005 47 058

2010 45 116

2015 43 977

2001
2002
2003
2004

2006
2007
2008
2009

2011
2012
2013
2014

2016 43 975
2017 43 798

48 027
47 678
47 378
47 165

47 109
45 675
45 378
45 324

44 387
44 330
44 234
44 094

S úbytkem obyvatel se potýkají i ostatní města v Olomouckém kraji. Na konci roku 2017 ve
třiceti městech žilo 355 600 obyvatel, což je nejnižší hodnota v historii kraje. Zatímco v
roce 2007 v nich žilo 369 600 osob, o deset let později jich bylo o 14 000 méně. Během
roku 2017 se stav populace ve městech snížil o téměř 1 000 osob. Obyvatel přibylo pouze
ve městech Olomouc, Zábřeh, Šternberk, Velká Bystřice, Kostelec na Hané, Konice,
Němčice nad Hanou, Vidnava, Žulová a Úsov. Zbývajících dvacet měst v kraji vykázalo
populační úbytky. Nejvyšší pokles měl Přerov, kde se počet obyvatel snížil o 226 osob, v
Prostějově se populace snížila o 177 osob a v Šumperku o 154 osob.
Stav městské populace se snížil také kvůli přirozenému úbytku. Více zemřelých než
narozených vykázalo dvaadvacet měst v kraji, přičemž nejvyšší přirozený úbytek byl v
Prostějově, Šumperku a Uničově. Opačný jev nastal v osmi městech. Nejvyšší kladný
přirozený přírůstek zaznamenala města Olomouc, Zábřeh a Velká Bystřice. Největším
městem v Olomouckém kraji zůstala loni Olomouc se 100 494 obyvateli. Druhým
nejlidnatějším městem byl Prostějov a třetím Přerov.
Průměrný věk obyvatel Prostějova v roce 2017 byl 43,4 roku. Podívejme se blíže na věkové
složení obyvatel.
0 – 4 roky
5 – 9 let
10 – 14 roků
15 – 19 let
20 – 24 let
25 – 29 let
30 – 34 let
35 – 39 let
40 – 44 let

2 183
2 269
2 156
1 847
1 953
2 786
2 792
3 345
3 680

45 – 49 let
50 – 54 let
55 – 59 let
60 – 64 let
65 – 69 let
70 – 74 let
75 – 79 let
80 – 84 let
85 +

2 964
2 866
2 689
3 014
2 846
2 619
1 709
1 125
955

Z uvedených čísel je patrné, že jednotlivé věkové skupiny obyvatel jsou víceméně
vyrovnané. Na rozdíly narazíme, srovnáme-li muže a ženy. Z celkového počtu 43 798
obyvatel bylo mužů 20 490 a žen 23 308. Věkové kategorie dospělých obyvatel:
věk
muži
ženy
věk
muži
ženy
---------------------------------------------------------------------------------------------20 – 24
979
977
55 – 59
1 291
1 398
25 – 29
1 400
1 386
60 – 64
1 372
1 642
30 – 34
1 398
1 394
65 – 69
1 207
1 639
35 – 39
1 661
1 684
70 – 74
1 067
1 552
40 – 44
1 760
1 920
75 – 79
676
1 033
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45 – 49
50 – 54

1 404
1 369

1 560
1 560

80 – 84
85 +

389
262

736
693

Z tohoto věkového přehledu je patrné, že po čtyřicátém roce věku získávaly ženy mírnou
převahu, která byla mnohem více patrná v seniorském věku. Nikoho tedy nepřekvapí, že
průměrný věk žen ve městě Prostějov je 45,1 roku, zatímco muži se dožívají 41,5 roku, v
podstatě tedy o necelé čtyři roky méně.
V Prostějově v roce 2017 podnikalo celkem 8 121 fyzických osob, z toho 7 176 podle
živnostenského zákona, a 2 561 právnických osob. Působilo tu 1 494 obchodních
společností, 83 akciových společností a 162 družstev.
Město má dlouhodobě solidní sociální zázemí. V roce 2017 byly lidem k dispozici dva
domovy pro seniory s celkovým počtem 383 míst, dále dva azylové domy (44 míst), tři
chráněná bydlení s kapacitou 42 míst a tři denní stacionáře. Kromě toho zde působily dvě
sociální poradny a jedno nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.
(Zdroj: ČSÚ)

3. POČASÍ
Průměrná měsíční teplota v roce 2017 byla v lednu mínus 4,83°C, v únoru 1,64°C, v březnu
8,14 °C, v dubnu 9,15 °C, v květnu 15,96°C, v červnu už bylo konečně tepleji, průměrné
teploty v tomto měsíci dosáhly 21,15 °C. V červenci dosáhly průměrné teploty 21,1 °C. V
srpnu bylo v průměru 21,7 °C, což bylo o něco málo tepleji, než v roce předchozím. V září
bylo 14,0 °C, v říjnu 10,9 °C, v listopadu bylo v průměru 5,3 stupně. V prosinci klesla
průměrná teplota na 2,5 °C, což bylo o víc jak dva stupně víc než v roce 2016. Průměr za
celý rok 2017 činil 10,55 °C, což bylo o 0,15 stupně méně, než za rok 2016.
Lednová maximální teplota byla naměřena hned 4. 1., a to 4,5 °C,, hned o tři dny později, 7.
ledna, byla zaznamenána nejnižší lednová teplota, a to –17,5 °C, což současně byla nejnižší
naměřená hodnota z celého roku. Druhý měsíc roku 2017 bylo nejtepleji 23. a 24. 2., kdy se
teplota vyšplhala na 12,5 °C, nejchladněji bylo 14. února, a to mínus 8,5 °C. V březnu bylo
nejtepleji 28. 3., kdy teplota dosáhla na velmi příjemných 21,5 °C, naopak nejchladněji bylo
14. března, a to mínus 1,0 °C. Nejvyšší dubnová teplota byla naměřena 2. 4., ten den bylo
báječných 24,5 °C, ale v poslední dubnové dekádě, 21. 4., bylo pouhých –1,5 °C. V květnu
byla nejvyšší teplota naměřena 30. den, to bylo celých 32,0 °C, i když 10. května byla
naměřena nejnižší teplota toho měsíce, a to pouhé dokonce -0,1stupně. Následující měsíc
byla nejvyšší teplota 34,0 °C naměřena 20. 6., nejchladněji bylo 8. 6., a to 8,5 °C. Červenec
jako letní měsíc zaznamenal 31. 7. nejvyšší teplotu 34,0 stupně, ovšem 14. července bylo
pouze 10,0 °C. Začátek srpna byl stále velmi teplý, 3. 8. byla naměřena vůbec nejvyšší
teplota roku 2017, a to 36,0 °C, nejnižší teploty bylo dosaženo 24. 8., a to pouhých 8,5
stupně Celsia. Září nás potěšilo teplým počasím, 14. 9. bylo naměřeno 24,5 °C, ale konec
měsíce byl chladnější, nejnižší teplota – pouhých 5,5 °C, byla 30. září. Teplo jsme si užili
dokonce i v říjnu, 18. 10. bylo 21,0 stupně, nejnižší teplota byla druhý a poslední říjnový
den, a to shodně 3,0 °C. V listopadu bylo nejtepleji 2., 7. a 28. 11., kdy bylo naměřeno 14,0
°C, nejchladněji pak bylo 15. 11., a to mínus 2,0 °C. V posledním měsíci v roce byla
zaznamenána nejvyšší teplota 12. 12., a to 13,0 °C, nejchladněji pak bylo 19. prosince, kdy
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se rtuť teploměru zastavila na -7,5 stupně.
Rok 2017 se vyznačoval poměrně kolísavými teplotami, například 28. března vyskočila
teplota z 0,5 na 21,5 stupňů, což byl nejvyšší roční nárůst teploty. Ale i v ostatních měsících
bylo patrné kolísání teploty. Dne 21. ledna vyskočila teplota z mínus 11 na 0,5 stupně,
naopak v noci z 26. na 27. ledna klesla z 1,0 na mínus 11,0 °C. V únoru byl nejvyšší nárůst
27. 2. z 2,5 stupně na 12,0. V březnu nejen že byl zaznamenán zmíněný nejvyšší roční
nárůst teploty, ale současně v noci z 28. na 29. března byl i nejvyšší pokles, a to z 21,5
stupně na 4,0 °C. Dne 10. dubna vzrostla teplota z 3,5 °C na 22,0 stupňů a v noci na 11.
dubna klesla z 22,0 na 7,0 °C. V květnu byl nejvyšší nárůst 11. 5., a to z 2,5 na 20,5 stupňů,
nejvyšší pokles byl zaznamenán v noci z 28. na 29. 5., kdy teplota klesla z 26,5 na 10,5
stupňů. Dne 20. 6. narostla teplota ze 14,5 °C na 34,0 stupně, k nejvyššímu poklesu došlo v
noci z 24. na 25. června, a to z 31,5 °C na 16 stupňů. Dne 30. července vzrostla teplota ze
14,5 na 31,5 °C, nejvyšší pokles byl v tomto měsíci zaznamenán v noci z 5. na 6. 7, kdy
teplota klesla z 30,5 na 15,5 °C. Teplotní skoky pokračovaly i v srpnu, kdy např. 24. 8. se z
8,5 stupně oteplilo na 27,0 °C, naopak v noci z 11. na 12. 8. klesla teplota z 32 na 15
stupňů. V září byl nejvyšší nárůst zaznamenán 8. den, kdy teplota vzrostla ze 7,5 °C na 23
stupně, k nejvyššímu poklesu naopak došlo v noci ze 14. na 15. 9., kdy z 24,5 stupně klesla
teplota na 9,5 °C. V říjnu byl nejvyšší nárůst hned druhý den, kdy se ze 3,0 stupňů oteplilo
na 17,5 °C, ale v noci z 18. na 19. října teplota klesla z 21,0 stupně na 8,5 stupně. V
listopadu byl nejvyšší nárůst 4. 11. - z 0,5 stupně na 13,0 °C, nejvyšší pokles v tomto měsíci
byl v noci ze 7. na 8. listopadu, a to ze 14,0 na pouhé 3,0 °C. A konečně v prosinci došlo k
nejvyššímu nárůstu na Silvestra, kdy se z mínus 5,0 oteplilo na 10,5 °C, naopak k
nejvyššímu poklesu došlo v noci z 12. na 13. prosince, kdy teplota ze 13,0 stupně klesla na
pouhých 0,5 °C. Z uvedeného je patrné, že kolísání teplot mnohdy představovalo i více než
10 °C.
Na srážky byl rok 2017 o něco málo bohatší, než rok předchozí – spadlo celkem 585 mm na
metr čtvereční (předešlý rok to bylo 458,4 mm na metr čtvereční). Nejvíc napršelo v
červenci, kdy spadlo 175,4 mm na m². °C, lednu spadlo 12,5 mm srážek, v únoru 13,4 mm,
v březnu 19,4 a v dubnu 46,8 mm, což ukazuje poměrně značný srážkový deficit. V květnu
spadlo 52,8 mm srážek, v červnu 35,1 mm, v srpnu 41,3 mm, dost pršelo i v září – spadlo
101,3 mm srážek na m². V říjnu to bylo 38,4 mm, v listopadu 34,3 mm a v prosinci 14,3
mm. Nejdelší období bez srážek bylo patnáct dní od 16. do 30. ledna.
Jak vyplývá z průměrných teplot, byl srpen s průměrnou teplotou 21,7 stupně nejteplejším
měsícem celého roku a meteorologové v tomto měsíci zaznamenali kromě 24 letních dnů
také 11 dnů tropických. Připomeňme, že letní den je den, kdy teplota dosáhne nebo překročí
25 °C, tropický je tehdy, kdy rtuť teploměru přesáhne 30 °C. Letních dnů jsme ještě
zaznamenali pět v květnu, 22 v červnu a 19 v červenci. První tropický den byl v Prostějově
už 30. května, kdy rtuť teploměru dosáhla na 32 stupňů. Další tropické dny byly v červnu
(5), v červenci (7) a v srpnu (11). Kromě toho jsme ještě zaznamenali v červnu jeden a v
srpnu dva dny s tropickou nocí.
Opakem letních a tropických dnů jsou pak dny mrazové, kdy minimální teplota klesne pod
bod mrazu, a dny ledové, což znamená, že teplota se celý den drží pod bodem mrazu.
Mrazových dnů bylo nejvíc v lednu, a to celých 30. V únoru bylo 19 mrazových dnů, v
březnu tři, v dubnu jeden a jeden mrazový den byl dokonce ještě i v květnu. V listopadu
byly 4 mrazové dny a v prosinci 18. Na ledové dny byl nejbohatší leden, kdy jich bylo 21,
dva ledové dny byly v únoru a jeden pak v prosinci. Ještě zbývají tzv. arktické dny, to jsou
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dny, kdy maximální denní teplota nepřesáhne -10 °C. V roce 2017 však na meteorologické
stanici v prostějovské hvězdárně žádný arktický den nezaznamenali.
(Zdroj: Lidová hvězdárna Prostějov)

4. EKONOMIKA
Hospodaření města
Za sledované období prvních šesti měsíců roku 2017 bylo dosaženo kladného salda příjmů a
výdajů ve výši 113,307 mil Kč. Příjmy byly splněny oproti plánovaným na 56,78 %. Na
plán 418,14 mil. Kč bylo dosaženo skutečnosti 484,72 mil. Kč. Výdaje byly splněny ve
srovnání s celoročně rozpočtovanými pouze na 34,97 %, tj. byly nedočerpány o 115,35 mil.
Kč. Tento parametr ovlivnila zejména kapitola 60 - rozvoj a investice, kde byly výdaje
čerpány z objektivních důvodů pouze na 14,08 %. Navíc v průběhu prvního pololetí byl
plán investic navýšen o více jak 100 mil. Kč a dosáhl hodnoty 315,9 mil. Kč, je tedy
logické, že na tyto nově zařazené akce nemohly být čerpány náklady.
Rok 2017 byl proinvestiční a rozpracovanost projektů a samotných akcí dávala velmi dobrý
předpoklad masivních investic pro rok 2018. Daňové příjmy (sdílené daně a daň z
nemovitosti) byly indikovány v roce 2017 o 54,6 mil. Kč vyšší oproti roku 2016. Zde je na
místě zdůraznit, že daň z nemovitosti nebyla v Prostějově dlouhodobě zvyšována. Volné
zdroje v trvalých peněžních fondech dosáhly hodnoty 164,8 mil. Kč. Pohledávky po lhůtě
splatnosti dosáhly hodnoty 69,9 mil. Kč. Vedení města, finanční odbor a finanční výbor
věnoval této problematice velkou pozornost a činil veškeré kroky, jež umožňovala stávající
legislativa. Úvěrová angažovanost města byla i nadále nulová.
Lesy města Prostějova vykázaly zisk 5,27 mil. Kč (indikace do konce roku byla 1,5 mil. Kč)
a Domovní správa Prostějov vykázala zisk ve výši 6,354 mil. Kč (indikace do konce roku
byla 2,6 mil. Kč). Výsledky hospodaření byly na velmi dobré úrovni. Město Prostějov
obhájilo při hodnocení finančního zdraví nejvyšší možnou známku AA, tedy výbornou.
Výsledek hospodaření města Prostějova za rok 2017 byl z hlediska rozpočtového
hospodaření příznivý, dosáhl hodnoty 142,30 mil. Kč před zdaněním, 128,55 mil. Kč po
zdanění. Tohoto hospodářského výsledku se podařilo dosáhnout zejména díky vyššímu
plnění příjmové stránky rozpočtu (104,81 %) a také díky úspoře na výdajové stránce
rozpočtu města - uspořeno 8,20 % schváleného rozpočtu.
Z daňových příjmů se naplnily všechny sdílené daně. Nedaňové příjmy (nájemné, úroky,
příjmy z poskytovaných služeb, sankční platby apod.) se naplnily na 105,61 % plánu.
Hospodaření města za rok 2017 ověřila auditorská společnost AUDIT TEAM, s. r. o.,
Olomouc s výrokem, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
statutárního města Prostějova k 31. 12. 2017 a nákladů a výnosů a výsledku jeho
hospodaření za rok 2017 v souladu s českými účetními předpisy.

Další informace
Český statistický úřad vyhlásil míru inflace za rok 2016 na 0,7 %. Město Prostějov navýšení
nájemného v roce 2017 neuplatňovalo. V rámci většiny uzavřených nájemních a
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pachtovních smluv na užívání a požívání majetku ve vlastnictví Statutárního města
Prostějova je smluvně sjednána možnost každoročního navyšování nájemného a
pachtovného o míru inflace. V posledních šesti letech se však nájemné nezvyšovalo a město
v tomto trendu pokračovalo i v roce 2017.
Rada města Prostějova posoudila výšku sazby za likvidaci odpadů a rozhodla, že v roce
2017 sazby zůstanou ve stejné výši. Již pátým rokem se tedy poplatek nenavyšuje. I v roce
2017 činila 600 korun na osobu a rok. Osoby starší 65 let zaplatily 492 korun.
Vedení města vyhodnotilo druhý rok provozu mobilního kluziště, které se setkalo s velikým
ohlasem. Každým rokem by měl být jeho provoz obohacen o další zlepšení. V roce 2017 to
byla bezesporu webkamera, díky níž mohli lidé sledovat naplněnost kluziště nebo třeba
technické přestávky a přijít v čase, který jim vyhovoval. Náklady na energie byly i při vyšší
spotřebě nižší, protože v lednu začal platit nový ceník vzešlý z Centrálního nákupu energií.
Poprvé (od 27. 11. 2015 do 31. 1. 2016) přišla ledová plocha městskou pokladnu na 2,58
milionu korun. Za druhý ročník (od 7. 11. 2016 do 8. 11. 2017) provozu město zaplatilo
2,43 milionu korun. Město dokonce začalo uvažovat o pořízení mobilního kluziště do svého
vlastnictví, neboť částka za jeho pronájem je nejvyšší nákladovou položkou.
Náklady na provoz mobilního kluziště:
1. Pronájem mobilního kluziště
1 808 950 Kč
2. Skříňky na úschovu bot
82 054 Kč
3. Spotřeba el. Energie
174 879 Kč
4. Zajištění provozu kluziště (DSP)
267 410 Kč
5. Drobný materiál (podložky)
3 150 Kč
6. Banner
5 100 Kč
7. Pronájem mobilních WC
37 140 Kč
8. Konzole na zvedání břemen
14 000 Kč
9. PHM do rolby
600 Kč
10. Guma protiskluzová
30 240 Kč
11. Voda (64 m³)
5 376 Kč
12. Úklid ledu .A.S.A.
1 203 Kč
Celkem
2 430 102 Kč
Statutární město Prostějov je v souladu s ustanovením § 83 zákona o zaměstnanosti
zaměstnavatelem, který má povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši
povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný
podíl činí 4%. To v praxi znamená, že je město povinno zaměstnávat osoby se zdravotním
postižením nebo odebírat výrobky či služby od firem zaměstnávajících minimálně 50%
handicapovaných. Podle vyjádření tajemníka úřadu by na počet zaměstnanců magistrátu
mělo město zaměstnat celkově 12 zdravotně handicapovaných osob nebo odebrat v
takovém objemu služby či výrobky. Pokud by město svou povinnost nesplnilo, muselo by
do státního rozpočtu odvést za rok 2016 částku 805 275 korun. Díky aktivnímu a
zodpovědnému přístupu města jako zaměstnavatele ke zmíněné právní normě, nebude muset
Prostějov, podobně jako v předchozích letech, žádné peníze do státního rozpočtu odvádět.
Již loni byla tato povinnost naplněna zaměstnáváním tří osob se zdravotním postižením a
odebráním výrobků a služeb v objemu 12 osob. Skutečné plnění magistrátu je tedy v
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celkové výši 15 osob se zdravotním postižením.
Po osmi letech došlo v Prostějově k úpravě nájmů městských bytů. Rada města Prostějova
schválila nájemné ve všech městských bytech s rozlohou do 100 m² ve výši 61,74 Kč Kč/
m², nájemné v domech DPS Finská 9, Hacarova 2, Polišenského 1 a 3 ve výši 56,40 Kč/ m²,
nájemné v domech DPS Brněnská 40, 42 a 46, Fanderlíkova 38, Kostelecká 17, Polská 13 a
v domech J. Zrzavého 3975, M. Pujmanové 10 ve výši 48 Kč/ m² a nájemné v domech
Šárka 9 a 11 ve výši 31,20 Kč/ m². Tržní nájemné se v Prostějově v té době pohybovalo
okolo 100 až 130 korun za metr čtvereční. Všechny nájmy se tedy zvedly o 20% s výjimkou
Jezdecké 6, kde bylo nájemné pouze 26 korun za Kč/m² . Nově dojde ke sjednocení nájmů s
ostatními byty. Z tohoto zvýšení byly vyjmuty byty nad 100 metrů čtverečních plochy,
neboť se jednalo převážně o byty ve starších, nezateplených domech s vysokými stropy, a
tedy s vysokými nároky na energie. Těchto bytů bylo 44 a celková částka nerealizovaného
navýšení činila 634 tis. korun za rok.
Příjmová část rozpočtu kapitol správa a nakládání s majetkem města a správa a údržba
majetku města byla navýšena, současně došlo k navýšení stavu rezerv města. Do městské
kasy tak přibylo celkem 4 368 357 korun. Tyto peníze představovaly zejména příjmy z
poskytování služeb a výrobků, příjmy z vlastní činnosti, z pronájmu pozemků a příjmy z
pronájmu movitých věcí. V neposlední řadě se navýšily příjmy z prodeje pozemků a z
prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku.
Při schvalování rozpočtu na rok 2017 byly Zastupitelstvem statutárního města Prostějova
schváleny finanční prostředky ve výši 1 milion korun pro každý osadní výbor, tedy osadní
výbor Vrahovice, Čechůvky, OV Čechovice, Domamyslice, Krasice a OV Žešov. Finanční
prostředky byly použity na akce nezbytné, v průběhu roku 2017, na základě předloženého
požadavku osadního výboru, maximálně do limitu schválené finanční částky, tj. 1 milionu
korun pro každý osadní výbor. Např. OV Čechovice, Domamyslice, Krasice je použil na
stavební úpravy tamního hřiště.
Mezi zastupiteli se v závěru roku diskutovalo o výši pronájmů v objektech či nebytových
prostorách ve vlastnictví Statutárního města Prostějova za účelem provozování středních
škol.
nájemce
roční nájemné
částka za m²
Střední škola automobilní
151 656 Kč
cca 144
CMG, ZŠ a MŠ
29 888 Kč
cca 144
Čs. armádního sboru
SOU obchodní
29 442 Kč
cca 144
Husovo nám. 91
ART ECON – Střední škola
210 608 Kč
cca 102
Rejskova 4
Stř. Škola podnikání a obchodu 181 000 Kč
cca 105
Lidická 4
SPŠ a SOU Prostějov
500 000 Kč
cca 192
Vápenice 1
Stř. Škola designu a módy
324 000 Kč
cca 146
Vápenice 3
Střední zdravotnická škola
298 000 Kč
cca 173
Stř. Škola podnikání a obchodu
20 000 Kč
cca 59
Nájemné ve všech uvedených případech je každoročně použito formou reinvestice zpět na
opravy předmětných objektů.
Objekt
Komenského 4
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Radní odsouhlasili zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2018 celkovou částku 25,76
milionu korun, jako úhradu prokazatelné ztráty v městské hromadné dopravě. Městskou
hromadnou dopravu v Prostějově provozuje společnost FTL – First Transport Lines a.s., a to
na základě rámcové smlouvy o úhradě kompenzace ztráty uzavřené s městem Prostějovem
na období do konce roku 2023. Předmětem této smlouvy je provozování 13 linek městské
hromadné dopravy, a to za kompenzaci ztráty, která jejich provozem vznikne. Kompenzace
vychází ze současného rozsahu jízdních řádů, u kterých došlo během roku 2017 k úpravám
vyvolaným vývojem potřeb občanů Prostějova. Tyto změny si vyžádaly nárůst ujetých
kilometrů, a to o 13 tisíc kilometrů ročně. Nárůst se týkal zvláště dopravy do průmyslové
zóny. Nejvýznamnější položkou ovlivňující zvýšení kompenzace ztráty byl plánovaný
nákup jedenácti nízkopodlažních autobusů s plynovým pohonem, čímž se přispěje k ochraně
životního prostředí a eliminaci prachových částic a zplodin v ovzduší. Myslelo se také na
nevidomé a slabozraké, pro které je ve vozech speciální informační systém, který jim
usnadní cestování. Tyto autobusy mají být pořízeny z dotací, které budou činit pětaosmdesát
procent ceny autobusů. V roce 2017 činil upravený rozpočet na úhradu kompenzace částku
ve výši 21 830 000 Kč.
Do městské kasy přibyly další peníze. Došlo k úpravě příjmové a výdajové části rozpočtu,
konkrétně v kapitole nakládání s majetkem města a současně k navýšení stavu rezerv města
o 1 259 569 korun. Zvýšení rozpočtu příjmů kapitoly oproti schválenému rozpočtu
představovaly zejména příjmy z vlastní činnosti, příjmy z pronájmu a prodeje pozemků,
příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí, pronájmů nebytových prostor v majetku města či
sportovního areálu E. Beneše. Došlo také k navýšení rezerv města o částku ve výši 1 949
000 korun. Zde šlo o příjem finančních prostředků za zpětný odběr separovaných složek
komunálního odpadu (papír, plast, sklo).

Nezaměstnanost
K 31. lednu 2017 vykázaly podíl nezaměstnaných vyšší než republikový průměr čtyři
okresy Olomouckého kraje, nejvyšší byl v okrese Jeseník (9,4 %). Přesto, že se
nezaměstnanost v lednu zvedla, v okrese Prostějov byl stále její podíl nejnižší (4,0 %) a
okres jako jediný vykazoval nezaměstnanost nižší než v ČR. O jedno volné místo se zde
ucházeli necelí tři lidé. Podle primátorky města Aleny Raškové stály za nízkou
nezaměstnaností aktivity vedení města v průmyslové zóně. Ta se na rozdíl od mnoha jiných
měst začala budovat prakticky hned po roce 1989 a byla pro investory natolik zajímavá, že
ji téměř celou obsadili. Dnes je skoro plná a o zbytek místa projevuje zájem několik firem.
Tím roste i nabídka dalších pracovních míst. V průmyslové zóně našli práci např. strojaři,
řidiči či pracovníci ve stavebnictví. V současnosti firmy v průmyslové zóně stále poptávají
zaměstnance, jedna se bude navíc rozrůstat a nabídne práci dalším šesti stovkám lidí.
Zhruba v polovině roku 2017 tento trend přetrvával. Podle informací olomouckého
analytika trhu práce byl podíl nezaměstnaných osob nejvyšší v okrese Jeseník (5,6 %),
nejnižší v okrese Prostějov (2,9 %), který jako jediný opět vykázal nezaměstnanost nižší než
v ČR. Analytici Krajské pobočky Úřadu práce v Olomouci také vypočítali, že na jedno
volné pracovní místo připadalo v Olomouckém kraji 2,3 uchazeče, z toho nejvíce v okrese
Jeseník (4,5). Nejméně naopak v okrese Prostějov, a to pouze 1,6 nezaměstnaných na 1
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volné místo.
K 31. 8. 2017 byl vývoj nezaměstnanosti podobný. Ve všech okresech Olomouckého kraje
došlo k poklesu počtu nezaměstnaných (nejvíce na Jesenicku – o 7,3 %, nejméně v okrese
Olomouc – o 2,4 %). Podíl nezaměstnaných osob vyšší než republikový průměr vykázaly 4
okresy, nejvyšší byl v okresech Přerov (5,4) a Jeseník (5,1 %). Nejnižší podíl
nezaměstnaných byl zaznamenán v okrese Prostějov (2,9 %), který jako jediný vykázal
opakovaně nezaměstnanost nižší než v ČR. V okrese Prostějov připadla na jedno volné
místo pouze 1,5 osoby.
I ke konci roku 2017 měl okres Prostějov jako jediný dlouhodobě nezaměstnanost nižší, než
činil průměr v celé České republice. Za prosinec 2017 byl podíl nezaměstnaných 2,8 %.

Veřejná finanční podpora z rozpočtu města
Statutární město Prostějov každoročně finančně podporuje nejen sportovní aktivity, ale i
činnost různých kulturních či společenských subjektů a organizací poskytujících služby v
oblasti sociální. Na tomto místě jsou uvedeny schválené dotace a veřejné finanční podpory z
rozpočtu města, z FRR či jednotlivých komisí rady od výše 5 000 Kč.

Veřejná finanční podpora schválená Radou města Prostějova
radní v průběhu roku schválili
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši 40
000 Kč ART ECON – Střední škole, Prostějov, na akci Prostějovská zlatá jehla 2017,
poskytnutí dotace z prostředků projektu Zdravé město Prostějov v kapitole 10 ve výši 5 000
Kč Klubu přátel školy při ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, na úklid parčíku v ul. Čs.
arm. sboru ve Vrahovicích,
- ve výši 12 000 Kč Národnímu domu Prostějov na organizaci tanečních odpoledních čajů,
- ve výši 6 000 Kč ČSOP RS Iris Prostějov na organizační zajištění akce NNO pro všechny
věkové kategorie,
- ve výši 5 000 Kč Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis
herpetiformis Duhring „Sedmikráska“ Prostějov na zajištění osvětových akcí a letáků pro
nemocné, nákup potravin pro praktické ukázky přípravy bezlepkové stravy,
- ve výši 36 000 Kč na organizaci jednodenních výletů pro seniory s exkurzemi,
- ve výši 5 000 Kč Muzeu a galerii v Prostějově na nákup výstavních panelů,
poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro kulturu a cestovní
ve výši 10 000 Kč na provoz Galerie Cyril,
- ve výši 10 000 Kč Klubu přátel výtvarného umění v Prostějově na podporu klubové
činnosti,
- ve výši 15 000 Kč Mužskému pěveckému sboru Orlice Prostějov na podporu činnosti,
- ve výši 15 000 Kč Vlastimile Prostějov na podporu činnosti,
- ve výši 29 000 Kč Nota Bene Prostějov na činnost pěveckého sboru,
- ve výši 35 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol I Prostějov na podporu činnosti loutkářského

11

odboru Pronitka,
- ve výši 15 000 Kč Divadlu Plyšového Medvídka na činnost divadla,
- ve výši 10 000 Kč Loutkovému divadlu STAROST na podporu činnosti,
- ve výši 15 000 Kč Moje divadlo, Prostějov, na činnost divadelního spolku,
- ve výši 15 000 Kč Cyrilometodějskému gymnáziu, základní škole a mateřské škole v
Prostějově, na činnost francouzského divadla,
- ve výši 20 000 Kč Domovu seniorů Prostějov na realizaci kulturních akcí pro klienty
domova důchodců,
- ve výši 15 000 Kč Patchwork Prostějov na celoroční činnost,
poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro kulturu a cestovní
ruch ve výši 20 000 Kč ing. Bohumilu Moudrému na uspořádání pěveckých soutěží
Hanácký skřivan pro děti, Hanácký skřivan pro mládež a Zpívající rodina,
- ve výši 40 000 Kč KELTSKÉ NOCI, Plumlov, na realizaci mezinárodního hudebního
festivalu Keltská noc 2017,
- ve výši 10 000 Kč Historickým kočárům „MYLORD“, Čechy pod Kosířem, na slavnostní
zahájení turistické sezony v Prostějově,
- ve výši 10 000 Kč VIVID Želeč na uspořádání festivalu Pod lipami,
- ve výši 10 000 Kč Klubu vojenské historie - Dukla Prostějov, na akci Živé obrazy 1. a 2.
světové války,
- ve výši 10 000 Kč Klubu vojenské historie - Dukla Prostějov, na účast při rekonstrukcích
bitev v ČR, na Slovensku a v Maďarsku,
- ve výši 50 000 Kč Klubu historickému a státovědnému v Prostějově, na tisk publikace
„Miroslav Dofek, prostějovský výtvarník“, s podmínkou předání 100 kusů publikace
statutárnímu městu Prostějovu,
- ve výši 5 000 Kč Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky,
zapsanému spolku, Praha, na pořádání akce „Dny umění nevidomých na Moravě“,
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro kulturu a cestovní
ruch ve výši 15 000 Kč Československé obci legionářské na celoroční činnost jednoty v
Prostějově,
- ve výši 15 000 Kč Vlasteneckému sdružení antifašistů ČR na pietní akce k uctění památky
obětí 2. světové války za účasti žáků středních škol,
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši 30
000 Kč Jindřichu Skácelovi, Prostějov, na uspořádání výstavy obrazů herce a malíře Jana
Kanyzy v Prostějově,
- ve výši 25 000 Kč International Police Association, sekci České republiky z. s., územní
skupině č. 223 Prostějov, na zorganizování a zajištění mezinárodních návštěv,
poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši 10
000 Kč Klubu letců Prostějov, na pořádání akcí pro děti - den dětí, modelářská soutěž,
Zavírání nebe,
- ve výši 30 000 Kč KČT, odboru Senior 2000 Prostějov, na podporu seniorských aktivit,
- ve výši 30 000 Kč Klubu českých turistů Kosíř Prostějov, na pořádání turistických
poznávacích akcí,
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- ve výši 13 000 Kč Oddílu sportu pro všechny Sportovního klubu Prostějov, na podporu
činnosti,
- ve výši 10 000 Kč Prostějovským vozíčkářům, spolku, na sportovní aktivity tělesně
postižených,
poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70 - ve výši 5
000 Kč na pořádání turnaje v plážovém volejbale smíšených trojic o putovní pohár,
- ve výši 5 000 Kč na přípravu Kristýny Piňosové na letní olympiádu dětí a mládeže v
jachtingu,
- ve výši 10 000 Kč na pořádání celostátního turnaje ve čtyřhře mužů neregistrovaných
tenistů,
- ve výši 10 000 Kč na pořádání mezinárodního turnaje amatérů v ledním hokeji ARIC CUP
VIII.,
- ve výši 10 000 Kč na reprezentaci ČR na XX. hrách Maccabi Games 2017 v Izraeli v
lukostřelbě,
- ve výši 9 000 Kč Mgr. Pavlíně Radičové na pořádání postupového kola Aerobic Tour
2017,
- ve výši 5 000 Kč Adrenalinsport klubu Prostějov na účast Davida Koribského na
ultramaratonu The High La Ultra v Himalájích,
- ve výši 5 000 Kč Cyrilometodějskému gymnáziu, základní škole a mateřské škole v
Prostějově, na realizaci plavecké soutěže „O pohár CMG“,
- ve výši 20 000 Kč ČERVENÝM BARETŮM, Držovice, na organizaci 5. ročníku pochodu
„Po stopách 22. výsadkové brigády“,
- ve výši 25 000 Kč Gymnáziu Jiřího Wolkera, Prostějov, na výměnu a doplnění
materiálního vybavení cvičné horolezecké stěny,
- ve výši 20 000 Kč HKKH Haná Kostelec na Hané, na účast na ME veteránů v házené v
Portugalsku EHF EUROPEAN MASTERS HANDBALL CHAMPIONSHIP 2017,
- ve výši 5 000 Kč PV SPORT CLUBU, spolku, Prostějov, na pořádání sportovních turnajů
v raketových sportech,
- ve výši 25 000 Kč Středomoravskému sdružení orientačních sportů, Prostějov, na pořádání
8. Mistrovství Evropy neslyšících v orientačním běhu,
- ve výši 5 000 Kč SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Krasice, na 11. ročník soutěže
mladých hasičů „O pohár starosty SDH“,
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise sportovní - ve výši 5
000 Kč FBC Playmakers Prostějov na podporu činnosti florbalového oddílu,
- ve výši 10 000 Kč Kulečníku Prostějov na podporu činnosti,
- ve výši 10 000 Kč Maratonskému klubu Prostějov na organizaci závodů pro širokou
veřejnost,
- ve výši 7 000 Kč Jednotě Orel Prostějov, na podporu činnosti mládežnických sportovních
oddílů,
- ve výši 26 000 Kč Horolezeckému oddílu Adrenalin Prostějov na podporu činnosti,
- ve výši 35 000 Kč Oddílu horolezeckému Sportovního klubu Prostějov na podporu
činnosti,
- ve výši 50 000 Kč Oddílu orientačního sportu Sportovního klubu Prostějov na podporu
činnosti,
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- ve výši 10 000 Kč Klubu orientačního běhu Železárny Prostějov na účast závodníků na
soutěžích v orientačním běhu,
- ve výši 10 000 Kč SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Domamyslice na podporu
družstva mladých hasičů,
- ve výši 10 000 Kč SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Krasice na podporu družstva
mladých hasičů,
- ve výši 10 000 Kč SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Vrahovice na podporu družstva
mladých hasičů,
- ve výši 7 000 Kč SK Chaloupka Prostějov na podporu činnosti fotbalového klubu,
- ve výši 15 000 Kč SKI HANÁ, Prostějov, na podporu činnosti,
- ve výši 10 000 Kč Sportovnímu klubu plavání Taurus na podporu činnosti,
- ve výši 5 000 Kč Sportovnímu klubu policie Moravan Prostějov na pořádání turnajů pro
policisty,
- ve výši 10 000 Kč Squashovému klubu mládeže Prostějov na podporu činnosti,
- ve výši 25 000 Kč Vrahovické dračí jednotce, Prostějov, na podporu činnosti,
- ve výši 5 000 Kč na podporu činnosti posádky dračích lodí „Najády“,
- ve výši 10 000 Kč na podporu činnosti hádankářského kroužku HANÁCI,
- ve výši 10 000 Kč na přípravu a účast na cyklistických závodech a běhu na lyžích pro
neslyšící,
- ve výši 5 000 Kč na účast na motocyklových silničních závodech,
- ve výši 40 000 Kč Dušanu Běhalovi, Prostějov, na zajištění provozu tenisových kurtů,
- ve výši 35 000 Kč Janě Bálešové, Prostějov, na podporu činnosti tanečního studia FREE
DANCE,
- ve výši 25 000 Kč Mgr. Pavlíně Radičové, Prostějov, na podporu činnosti sportovního
aerobiku,
- ve výši 15 000 Kč Mgr. Veronice Petrželové Bašné, Kralice na Hané, na podporu
tanečního kroužku zumby pro děti,
- ve výši 50 000 Kč ART ECON – Střední škole, na zajištění provozu školního hřiště pro
veřejnost,
- ve výši 50 000 Kč Střední odborné škole podnikání a obchodu, Prostějov, na zajištění
provozu školního hřiště pro veřejnost,
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši 50
000 Kč SH ČMS – Okresnímu sdružení hasičů Prostějov na pořízení překážek na okresní
kolo v požárním sportu,
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2017 z prostředků Komise sociální a
zdravotní ve výši 12 000 Kč Poradně při finanční tísni na bezplatné poradenství zadluženým
a předluženým (Výjezdní poradna Prostějov),
- ve výši 30 000 Kč Hospici na Svatém Kopečku na zajištění provozu v Hospici na Svatém
Kopečku,
- ve výši 17 000 Kč Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, Poradenskému centru
Prostějov, na rozšiřování a zkvalitňování služeb pro osoby se sluchovým postižením,
- ve výši 10 000 Kč Centru pro rodinu Prostějov na projekt „Rodiče a děti na dobré cestě“,
- ve výši 9 000 Kč Centru sociálních služeb Prostějov na Májkovou olympiádu,
- ve výši 20 000 Kč Společnosti Podané ruce o.p.s., Brno, na realizaci Terénních služeb pro
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děti a mládež v Prostějově,
- ve výši 12 000 Kč Sdružení obrany spotřebitelů – Asociaci, Brno, na projekt „Obrana
spotřebitele v Prostějově“,
- ve výši 14 000 Kč Klubu stomiků Prostějov na zajištění celoroční činnosti spolku,
- ve výši 10 000 Kč Střední zdravotnické škole Prostějov na nákup zdravotnických potřeb a
zdravotnického materiálu pro poskytování první pomoci a na nákup materiálu pro
realistické znázornění poranění a nácvik poskytování první pomoci,
- ve výši 12 000 Kč Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klubu
Radost, na provozní výdaje klubu,
- ve výši 10 000 Kč Domovu pro seniory Soběsuky, příspěvkové organizaci, na sportovní a
kulturní aktivizace seniorů v roce 2017,
- ve výši 10 000 Kč Žebříku, Prostějov, na integrační aktivity pro cizince v rámci
Multikulturního centra Mozaika,
- ve výši 10 000 Kč Žebříku, Prostějov, na Multikulturní klub rodičů a dětí,
- ve výši 15 000 Kč Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis
herpetiformis Duhring „Sedmikráska“, na poradenské centrum „SEDMIKRÁSKA“ Pomoc
lidem s celiakií,
- ve výši 20 000 Kč Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky,
zapsanému spolku, Praha, na úhradu provozních nákladů kanceláře a klubovky Oblastní
odbočky Prostějov,
- ve výši 5 000 Kč Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky,
zapsanému spolku, Praha, na projekt „Tvořivá dílna pro nevidomé“ realizovaný v rámci
Oblastní odbočky Prostějov,
- ve výši 5 000 Kč Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky,
zapsanému spolku, Praha, na protahovací cvičení s prvky Tai-chi realizované v rámci
Oblastní odbočky Prostějov,
- ve výši 5 000 Kč Středisku sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizaci, na
provozní náklady odloučeného pracoviště Střediska sociální prevence Olomouc,
- ve výši 15 000 Kč TyfloCentru Olomouc na podporu činnosti Regionálního střediska
TyfloCentra Olomouc v Prostějově,
- ve výši 5 000 Kč TyfloCentru Olomouc na kurz anglického jazyka pro osoby se zrakovým
postižením,
- ve výši 10 000 Kč TyfloCentru Olomouc na akci „Bílý den v Hamrech“,
- ve výši 30 000 Kč Seniorům Prostějova na pořádání pravidelných setkání v Národním
domě v Prostějově,
- ve výši 10 000 Kč Domovu pro seniory Jesenec na volnočasové aktivity pro uživatele
Domova a provoz Domova,
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise životního prostředí ve
výši 5 000 Kč Českému svazu chovatelů, Základní organizaci Prostějov, na pořádání
Hanácké výstavy holubů a holubů rysů,
- ve výši 9 000 Kč Územnímu sdružení Českého zahrádkářského svazu Prostějov, na
výtvarné, znalostní a pěstitelské soutěže pro děti, mládež a dospělé,
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise životního prostředí ve
výši 7 000 Kč Českému svazu včelařů Prostějov na boj proti nebezpečným nemocem včel,

15

- ve výši 13 000 Kč Českému svazu včelařů Prostějov na vzdělávání a zvyšování odbornosti
členské základny,
- ve výši 12 000 Kč Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody ORIOLUS
Prostějov na celoroční podporu oddílu mladých ochránců přírody Rejsci,
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z prostředků kapitoly 40-životní prostředí ve
výši 50 000 Kč Povodí Moravy na podporu projektu a opatření na zlepšení jakosti vod na
VD Plumlov pro rok 2017,
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2017 z prostředků nerozdělené dotace
všeobecné v kapitole 70 – finanční ve výši 14 000 Kč Prostějovským vozíčkářům, spolku,
na spolkovou činnost – celoroční pravidelnou činnost s doplňkovými aktivitami,
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2017 z prostředků Komise sociální a
zdravotní a z prostředků nerozdělené dotace všeobecné v kapitole 70 – finanční ve výši 20
000 Kč Charitě Prostějov na Domov Daliborka – odlehčovací služby, 20 000 Kč Charitě
Prostějov na Domov Daliborka – chráněné bydlení, 16 000 Kč Charitě Prostějov na projekt
Sociální rehabilitace Cesta, 20 000 Kč Charitě Prostějov na pečovatelskou službu,
- 10 000 Kč Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA, o.p.s., Tetín, na
prevenci zdraví – rehabilitace handicapovaných dětí ve Výšovicích, 10 000 Kč Střední
škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA, na hiporehabilitace a dopravu na
hiporehabilitaci a 5 000 Kč Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA, Tetín,
na podporu činnosti v ergoterapii handicapovaných žáků,
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši 12
000 Kč Oddílu šachů Sportovního klubu Prostějov na pořádání šachového turnaje
„Závěrečné čtyřkolo 1. ligy mládeže skupiny D“,
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro kulturu a cestovní
ruch a z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši 20 000 Kč Českému svazu bojovníků za
svobodu, Praha, na podporu činnosti oblastního výboru v Prostějově,
poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši 5
200 Kč Konfederaci politických vězňů České republiky, pobočce č. 50 Prostějov, na 25.
pouť muklů a vězňů totalitních režimů na Svatém Hostýně,
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2017 z prostředků nerozdělené dotace
všeobecné v kapitole 70 – finanční ve výši 5 000 Kč Jdeme Autistům Naproti z.s.,
Olomouc, na poskytování služby rané péče pro klienty s autismem,
- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2017 z prostředků nerozdělené
dotace všeobecné v kapitole 70 – finanční ve výši 5 000 Kč Fondu pro opuštěné a
handicapované děti a mládež, Mořkov, na podporu 9. charitativní akce pro postižené a
opuštěné děti z Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje v Mořkově,
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise životního prostředí ve
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výši 5 500 Kč Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Prostějov město, na
školení pro členy bonsaj klubu Haná, členy ZO ČZS okresu Prostějov a zájemců z
veřejnosti všech věkových kategorií,
poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise školské a z dotace
nerozdělené v kapitole 70 ve výši 13 000 Kč Junáku – českému skautu, středisku Járy
Kaštila Prostějov, na letní tábor,
- ve výši 20 000 Kč Junáku – českému skautu, středisku Járy Kaštila Prostějov, na
revitalizaci dvorku skautské klubovny,
- ve výši 12 000 Kč Junáku – českému skautu, středisku Děti přírody Prostějov, na letní
tábor,
- ve výši 1 000 Kč Junáku – českému skautu, středisku Děti přírody Prostějov, na Dětský
den,
- ve výši 20 000 Kč Junáku – českému skautu, středisku Děti přírody Prostějov, na
rekonstrukci a stavbu táborové umývárny a sprch,
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši 5
000 Kč na pořádání sportovní akce „Prostějovský den Street Workoutu“,
poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši 15
000 Kč Klubu biatlonu Prostějov na podporu činnosti,
- ve výši 35 000 Kč Okresní radě Asociace školních sportovních klubů České republiky
Prostějov na organizaci sportovních a pohybových aktivit pro žáky základních a středních
škol,
- ve výši 15 000 Kč Oddílu šachů Sportovního klubu Prostějov na podporu činnosti,
- ve výši 5 000 Kč Prostějovské šachové škole na podporu činnosti,
poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši 5
000 Kč na pořádání prostějovského turnaje basketbalových veteránů – Memoriál Břetislava
Műllera,
- ve výši 50 000 Kč Českému tenisovému svazu vozíčkářů na uspořádání mezinárodního
turnaje v tenise na vozíku v Prostějově Wheelchair Czech Open 2017,
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši
50 000 Kč Junáku – českému skautu, středisku Děti přírody Prostějov, B. Šmerala, na
částečné pokrytí nákladů na opravu střechy,
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši 5
000 Kč Klubu turistiky a sportu Prostějov na podporu činnosti lyžařské školy,
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2017 z prostředků fondu rezerv a
rozvoje v kapitole 70 – finanční ve výši 10 000 Kč SOS dětským vesničkám, Praha na
projekt SOS Kompas Prostějov – Asistované kontakty a předání dětí,
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2017 z prostředků fondu rezerv a
rozvoje v kapitole 70 – finanční ve výši 40 000 Kč Zdravotnické záchranné službě
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Olomouckého kraje na dovybavení sanitních vozidel pro Územní odbor Prostějov
přenosnými digitálními pulsními oxymetry,
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z prostředků fondu rezerv a rozvoje ve výši
50 000 Kč Národopisnému souboru Mánes na prezentaci Prostějova v Bruselu na akci
NATO Charity Bazar,
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z kapitoly 20 ve výši 50 000 Kč Hané
Prostějov na podporu činnosti fotbalového oddílu,
poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova z prostředků fondu rezerv a rozvoje ve výši 5
000 Kč na příspěvek na dopravu do hokejových klubů v Uničově, Olomouci, Boskovicích,
Přerově, Kroměříži, Brně a Vítkovicích v celkem 12 případech.

Veřejná finanční podpora schválená Zastupitelstvem města Prostějova
zastupitelé v průběhu roku schválili
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70
ve výši 700 000 Kč LHK Jestřábi Prostějov A - team s. r. o., na podporu a rozvoj činnosti
ledního seniorského hokeje v Prostějově,
- ve výši 200 000 Kč Prostějov – C 1885 spol. s r. o., na podporu celoroční činnosti družstva
mužů a žen kategorie Elite v silniční a dráhové cyklistice startující v kategorii
kontinentálních týmů UCI pod názvem Tufo Prostějov,
- ve výši 1 100 000 Kč Prostějovskému volejbalu s. r. o., na náklady spojené se sportovní
činností A týmu žen,
- ve výši 1 500 000 Kč 1. SK Prostějov z. s., na podporu A mužstva v profesionální soutěži
Fotbalová národní liga,
- ve výši 600 000 Kč BCM Orli Prostějov, spolku, na podporu činnosti mládežnického
basketbalu v Prostějově,
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70
ve výši 200 000 Kč SKC Prostějov z. s., Kostelecká na podporu celoroční činnosti družstev
mládeže v silniční – dráhové cyklistice a družstva BMX,
- ve výši 700 000 Kč VK Prostějov, spolku, na náklady spojené se sportovní činností
mládežnických družstev klubu,
- ve výši 1 200 000 Kč 1. SK Prostějov z. s., na zajištění činnosti mládežnických
fotbalových družstev,
- ve výši 1 500 000 Kč Tenisovému klubu Prostějov na celoroční činnost mládežnických
týmů,
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši
160 000 Kč Atletickému klubu Prostějov na podporu činnosti,
- ve výši 100 000 Kč Aeroklubu Josefa Františka Prostějov na podporu činnosti,
- ve výši 80 000 Kč DELTAKLUBU STICHOVICE, Prostějov, na podporu činnosti,
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- ve výši 475 000 Kč KRASO-bruslení PROSTĚJOV, na podporu činnosti,
- ve výši 67 000 Kč Lukostřelbě Prostějov na podporu činnosti,
- ve výši 250 000 Kč Sportovnímu klubu K2 Prostějov na podporu činnosti,
- ve výši 70 000 Kč Taneční škole PIROUETTE na podporu činnosti,
- ve výši 900 000 Kč Tělovýchovné jednotě Prostějov na podporu činnosti,
- ve výši 500 000 Kč TJ OP Prostějov na podporu činnosti,
- ve výši 300 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol I Prostějov na podporu činnosti,
- ve výši 300 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol II Prostějov na podporu činnosti,
- ve výši 500 000 Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Čechovice na podporu činnosti,
- ve výši 290 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Vrahovice na úhradu nákladů na provoz
koupaliště,
- ve výši 100 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Vrahovice na činnost sportovních oddílů,
- ve výši 150 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Centrum Haná na podporu činnosti
mládežnické házené,
- ve výši 200 000 Kč TJ Haná Prostějov na podporu činnosti,
- ve výši 65 000 Kč Oddílu korfbalu Sportovního klubu Prostějov na podporu činnosti,
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši 50
000 Kč AT Production Brno na uspořádání XIII. ročníku Mistrovství České republiky
neregistrovaných hráčů v tenisu s mezinárodní účastí,
- ve výši 200 000 Kč České parašutistické asociaci Brno na organizaci sportovního setkání
výsadkových veteránů ČR a SR u příležitosti oslav 70. výročí vzniku výsadkových
veteránů,
- ve výši 100 000 Kč České parašutictické asociaci Brno na organizaci Mezinárodního sletu
parašutistů,
- ve výši 100 000 Kč Orli Prostějov na organizaci turnaje v basketbalu HYUNDAI Final 4
2017,
- ve výši 50 000 Kč Ricardo-Racing teamu Prostějov na organizaci mezinárodního závodu v
dráhové cyklistice „Grand Prix Prostějov – Memoriál Otmara Malečka“,
- ve výši 35 000 Kč Sportovnímu klubu Prostějov na nákup multifunkční posilovací věže –
základní stanoviště KINETIC Systém,
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši
270 000 Kč Dělnické tělocvičné jednotě Prostějov na celoroční činnost extraligového oddílu
boxu mužů a oddílů mládeže,
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši 40
000 Kč ART ECON – Střední škole Prostějov na akci Prostějovská zlatá jehla 2017,
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši
100 000 Kč Gymnáziu Jiřího Wolkera Prostějov na studentské divadlo POINT,
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2017 z prostředků zařazených v
kapitole 21 – sociální věci a z nerozdělené dotace všeobecné v kapitole 70 – finanční ve
výši 80 000 Kč Pomocné ruce na pomoc starým a handicapovaným občanům Prostějov na
služby osobní asistence,
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- ve výši 150 000 Kč Mateřskému centru Prostějov na spolufinancování provozu
Mateřského centra Cipísek,
- ve výši 90 000 Kč SOS dětským vesničkám Praha na projekt SOS Kompas – rodinné
mediace – zajištění projektu mediačního centra, poskytujícího bezplatně službu mediace pro
rodiny s dětmi v regionu Prostějovsko v rámci sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s
dětmi,
- ve výši 12 000 Kč Středisku rané péče SPRP, pobočce Olomouc, na službu rané péče pro
rodiny s dítětem se zrakovým, mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením,
včetně dětí s poruchou autistického spektra,
- ve výši 250 000 Kč Společnosti Podané ruce o.p.s., Brno, na projekt Nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež v Prostějově, na projekt zachování a rozvoje služeb Kontaktního
centra v Prostějově a na projekt Terapeutického centra v Olomouckém kraji – pobočka
Prostějov,
- ve výši 20 000 Kč spolku Podané ruce – osobní asistence, Frýdek-Místek, na částečné
pokrytí osobních nákladů zaměstnanců v přímé péči,
- ve výši 10 000 Kč Člověku v tísni, Praha, na podporu služby Terénní programy pro osoby
bydlící v sociálně vyloučených lokalitách a osoby ohrožené sociálním vyloučením,
- ve výši 275 000 Kč spolku LIPKA Prostějov, z toho 150 000 Kč na zajištění sociálně
aktivizačních služeb pro seniory a 125 000 Kč na zajištění sociální služby Denní stacionář
pro děti, mládež a dospělé osoby se zdravotním postižením,
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2017 ve výši 500 000 Kč Azylovému
centru Prostějov na dofinancování provozu Azylového centra Prostějov pro rok 2017,
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise životního prostředí ve
výši 70 000 Kč Českému svazu ochránců přírody Regionálnímu sdružení IRIS, na zajištění
péče o zraněné volně žijící živočichy v katastru města Prostějova,
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 3 000 000 Kč SKC Prostějov na
rekonstrukci zázemí velodromu, tj. tribuny – technického zázemí, šaten, sociálního zařízení
a ostatní prostory určené pro děti a mládež,
- ve výši 300 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol II Prostějov na rekonstrukci rozvodného
systému vody a topení v budově U Kalicha 2, Prostějov,
- ve výši 200 000 Kč Lukotřelbě Prostějov na zateplení haly střelnice,
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 200 000 Kč Hasičskému
záchrannému sboru Olomouckého kraje na zakoupení záchranářského přívěsu pro
poskytování pomoci zraněným osobám a jejich transport,
poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro kulturu
a cestovní ruch ve výši 50 000 Kč na činnost pěveckého sboru Proměny,
- ve výši 30 000 Kč Klubu výsadkových veteránů Prostějov na Memoriál Fr. Mansfelda – 6.
ročník střelecké soutěže z pistole, na slavnostní shromáždění k 70. výročí vzniku
výsadkových jednotek v Československu, na Memoriál zakladatelů výsadkového vojska –
sportovní soutěž veteránů,
- ve výši 40 000 Kč Občanskému sdružení pro nezávislou kulturu Držovice na provoz
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nízkonákladového centra – Nezávislého prostoru ECHO,
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši 20
000 Kč Klubu vojenské historie - Dukla z. s., Prostějov, na tisk publikace Pod říšským
vysílačem DONAU, s podmínkou předání 10 kusů výtisků statutárnímu městu Prostějovu,
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši 10
000 Kč Just Light – tanečnímu a talentovému studiu, Kralice na Hané, na podoru činnosti,
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2017 z prostředků nerozdělené dotace
všeobecné v kapitole 70 – finanční ve výši 75 000 Kč Svazu tělesně postižených v České
republice z.s., okresní organizaci Prostějov, na činnost spolku,
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 50 000 Kč Českému svazu chovatelů
Okresní organizaci Prostějov na stavbu klubovny pro mladé chovatele – svépomocí členů
ČSCH,
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 5 000 000 Kč Tělovýchovné jednotě
SOKOL Čechovice na rekonstrukci a přístavbu sokolovny Čechovice – dílčí etapa,
poskytnutí dotace v celkové výši 200 000 Kč z rozpočtu Statutárního města Prostějova na
III. etapu restaurování hracího stroje varhan a na restaurování skříně varhan ve farním
kostele Povýšení sv. Kříže příjemci, kterým je Římskokatolická farnost Povýšení svatého
Kříže Prostějov,
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 50 000 Kč - Repechy Crew, na
realizaci výstavby rozhledny Kopaninka,
poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši 70
000 Kč Národopisnému souboru Mánes Prostějov na podporu činnosti,
- ve výši 10 000 Kč AVATARCE, Prostějov, na oživení prostor Galerie Bašta,
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši 50
000 Kč GEOOL z. s., Prostějov, na setkání příznivců geocachingu - Great Moravia 2017,
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise životního prostředí ve
výši 200 000 Kč Českému svazu ochránců přírody Regionálnímu sdružení Iris, na realizaci
ekologických výukových programů v Ekocentru Iris,
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2017 z prostředků nerozdělené dotace
všeobecné v kapitole 70 – finanční ve výši 100 000 Kč Společnosti Podané ruce o.p.s.,
Brno, na dofinancování projektu Kontaktního centra v Prostějově.
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5. STAVEBNÍ INVESTICE A ROZVOJ MĚSTA
Rok 2017 byl rekordní, co se týkalo nákladů vynaložených na investiční akce. Bylo sice
realizováno méně akcí než v roce předcházejícím, téměř 130, ale šlo především o investiční
akce většího objemu.
Pokračovala příprava finančně náročných a strategických akcí jako např. rekonstrukce a
rozšíření zimního stadionu, výstavba koupaliště ve Vrahovicích a projekční příprava
nadstavby ZŠ a MŠ J. Železného. Podstatnější však je, že byly zahájeny nákladné investiční
akce jako např. komunitní dům Sušilova, rekonstrukce DDM Vápenice, revitalizace nám.
Spojenců a výstavba nového pavilonu MŠ Čechovice.
Pokračovala práce v oblasti získávání dotací v rámci programu teritoriálních investic (ITI),
kde byla vydána rozhodnutí o schválení dotací v hodnotě zhruba 30 mil. Kč a průběžně byly
připravovány podklady na akce v rámci tohoto programu. Ve výsledku celkový objem dotací
může přesáhnout až 50 mil. Kč. Několikaletá práce již začíná přinášet ovoce.
V roce 2017 bylo realizováno 126 jmenovitých investičních akcí. Na tyto investiční akce
bylo vynaloženo v rámci Odboru rozvoje a investic 236 mil. Kč.
V roce 2017 probíhala realizace třinácti akcí s účastí dotace, přičemž část finančních
prostředků byla připsána na účet města Prostějova již v roce 2017 (8,7 mil. Kč), ale
podstatný objem bude připsán na účet města v roce 2018 (cca 30 mil. Kč).
Více než polovina investičních akcí roku 2017 je pro přehlednost rozdělena do těchto
oblastí:

Inženýrské sítě
Nejvýznamnější připravovanou investiční akcí je nový přivaděč vody do průmyslové zóny,
na jehož projektovou přípravu bylo vynaloženo 300 tis. Kč (očekávané náklady na investici
činí zhruba 30 mil. Kč). Na projekt zatrubnění potoka v místní části Žešov bylo uhrazeno
120 tis. Kč. V místní části Vrahovice - Čechůvky bylo doplněno veřejné osvětlení nákladem
320 tis. Kč. Došlo také k nasvětlení přechodů v ulicích Palackého (270tis. Kč) a Plumlovské
(500 tis. Kč).

Komunikace
Značné náklady byly uvolněny na zkvalitnění a rozšíření komunikační sítě ve městě
Prostějově.
Byla vybudována nová komunikace v ulicích J. Köhlera a Hrázky nákladem 13,8 mil. Kč,
nová komunikace v průmyslové zóně „sektoru A“ v hodnotě 12,5 mil. Kč, komunikace a
parkoviště v blízkosti zimního stadionu (8,8 mil. Kč) a byla rekonstruována komunikace v
místní části Žešov v ulici U Palírny (5,3 mil. Kč).
Byly dokončeny práce v ulici Veleslavínská (1,2 mil. Kč). Byly vybudovány další dvě
autobusové zastávky a čekárny v oblasti průmyslové zóny (430 tis. Kč). Byly zahájeny
práce na vybudování mostu pro pěší a cyklistickou dopravu ve Vrahovické ulici (450 tis.
Kč). Dokončeny byly projekční práce na rekonstrukci autobusového terminálu v ulici
Janáčkova (70 tis. Kč) a připravena nová dokumentace na autobusový terminál MHD a
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příměstské dopravy na Floriánském nám. – 700 tis. Kč. Byla zpracována projektová
dokumentace na kompletní rekonstrukci ulice Trávnická, Sokolská a novou křižovatku v
blízkosti ulice Hvězda (500 tis. Kč). Byla dokončena projektová dokumentace na akci
vnitroblok Kostelecká 33 – 37 (100 tis. Kč). Pokračovaly práce na technickém řešení
podchodu pod mostem v ul. Olomoucká (60 tis. Kč). A byly zahájeny práce na technicky
složité kompletní rekonstrukci ulice Plumlovská.

Školství
V roce 2017 byla zahájena výstavba jednoho pavilonu v rámci MŠ Čechovice na místě
původního zdemolovaného hospodářského pavilonu. Stavbou byla zvýšena kapacita MŠ o
jedno oddělení, tj. 25 dětí. Náklad vynaložený na zahájení prací činil 7,7 mil. Kč. V období
prázdnin byla provedena oprava podlahy v tělocvičně v objektu ZŠ a RG Studentská (3,6
mil. Kč). Pokračovaly také práce zaměřené na energeticky úsporná opatření – zateplení
(EÚO) na několika mateřských školách: MŠ A. Krále (7,15 mil. Kč), MŠ Žešov (4,3 mil.
Kč) a byla dokončena projektová dokumentace (dále jen PD) na MŠ Dvořákova (40 tis. Kč).
Došlo také k rekonstrukci učeben v objektu Komenského 4 (5,45 mil. Kč). Byly dokončeny
technické úpravy vytápěcího systému ZŠ a RG Studentská instalací termoventilů (300 tis.
Kč). Byla provedena rekonstrukce atria na ZŠ Dr. Horáka (2,9 mil. Kč) a vybudováno nové
oplocení u MŠ Partyzánská (1,3 mil. Kč). Došlo k výměně oken na SŠ podnikání a obchodu
nákladem 620 tis. Kč a v objektu Lidická 4 nákladem 980 tis. Kč. Byla dokončena PD pro
nadstavbu jednoho pavilonu ZŠ J. Železného (200 tis. Kč) a také projektová dokumentace
pro rozšíření dílen a učeben včetně výtahů na ZŠ E. Valenty a ZŠ Melantrichova (350 tis.
Kč).

Bydlení
V rámci regenerace sídlišť pokračovala další etapa v ulici Tylova nákladem 13,2 mil. Kč a
také další etapa regenerace sídliště Šárka s nákladem 19 mil. Kč. Bylo provedeno zateplení
bytového domu Kostelecká 17 za 7,6 mil. Kč a v tomto objektu byla také vybudována nová
plynová kotelna nákladem 1,9 mil. Kč. Byla dokončena výměna výtahů v objektech Norská
2, 4 a Finská 11 dofinancováním částky 1 mil. Kč. Nejvýznamnější akcí, i co se týče
finančního nákladu, bylo zahájení výstavby bytového domu v Sušilově ulici, který bude mít
27 bytů a v jehož 1. NP budou taktéž stání pro 27 automobilů. Částka vynaložená v 1. roce
výstavby činila 13,25 mil. Kč, přičemž celkový náklad dosáhne téměř 80 mil. Kč.

Památky – obnova budov
Byla dokončena tři roky trvající rekonstrukce městských hradeb, přičemž v roce 2017 bylo
vynaloženo 3,6 mil. Kč. Byly dokončeny práce na opravě arkád na městském hřbitově v
Brněnské ulici (2 mil. Kč) a současně byla připravena PD na vybudování nových urnových
hrobů (150 tis. Kč). Také probíhaly práce na přípravě PD okolí zámku (500 tis. Kč). Byla
realizována rekonstrukce sociálních zařízení v objektu Národního domu nákladem 3,7 mil.
Kč. Byla také dokončena projektová dokumentace pro připravovanou rozsáhlou
rekonstrukci Národního domu, jejíž finanční objem přesáhne 60 mil. Kč. Na její zpracování
byla vynaložena částka 1,6 mil. Kč. Proběhla také rekonstrukce objektu Vápenice č. 27 pro
městskou policii. Rekonstrukce stála 5,1 mil. Kč. V objektu zámku byly provedeny
restaurátorské práce, při nichž byly částečně odhaleny původní renesanční malby. Práce si
vyžádaly 2,3 mil. Kč. V objektu Nové radnice byl v prostoru „pod věží“ v přízemí zřízen
nový moderně vybavený jednací sál a k němu přiléhající salonek. Součástí rekonstrukce
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byla také úprava předsálí a vybudování sociálního zařízení. Veškeré práce si vyžádaly 6,9
mil. Kč. V historickém objektu radnice byla citlivě instalována klimatizační zařízení (760
tis. Kč). Nově byla provedena tepelná izolace a fasáda objektu Demelova 35/6a nákladem
750 tis. Kč. Byla zahájena rekonstrukce Domu dětí a mládeže na Vápenici vynaložením 6,3
mil. Kč.

Sport
V této oblasti byla v roce 2017 vybudována další dvě Street workout hřiště. Jedno v lokalitě
Vrahovické ulice a druhé v Kolářových sadech (1,2 mil. Kč).
Byly zahájeny práce na PD dostavby zimního stadionu (2,24 mil. Kč), to je 14 šaten,
sociální zařízení, tělocvična, konferenční místnosti atd. Součástí projektu je také výstavba
druhé ledové plochy.
Na nově vybudovaném hřišti v blízkosti ZŠ Čechovice s umělým povrchem bylo zvýšeno
oplocení u západní, severní a východní strany o 4 metry nákladem 700 tis. Kč. Byly
zahájeny i úpravy hřiště v blízkosti ZŠ Majakovského ve Vrahovicích. Byla provedena 1.
etapa v rozsahu 850 tis. Kč. Byla dokončena PD úplně nového koupaliště ve Vrahovicích
tak, aby stavební práce mohly být zahájeny počátkem roku 2018 (1,4 mil. Kč).

Životní prostředí
V roce 2017 došlo k velmi významné revitalizaci jednoho z největších prostějovských
náměstí s parkovou úpravou – nám. Spojenců obklopeného velice přívětivou bytovou
zástavbou (17,9 mil. Kč). Po dlouhé době došlo i k rozšíření biokoridoru Hloučela, kdy byl
v blízkosti nové nemocnice jižně od cyklistické stezky (dále jen CS) směrem na Mostkovice
založen nový park nákladem 4,8 mil. Kč. Současně byl připraven 1. stupeň PD pro
vybudování nového městského parku v lokalitě ul. Okružní (450 tis. Kč), v jejíž blízkosti již
vyrůstá zástavba soukromých investorů a v jejíž blízkosti město Prostějov připravuje projekt
výstavby rodinných domů. Po dlouhé době došlo i k revitalizaci dvou náměstí v
severovýchodní části města, a to nám. Neumannova a nám. Odboje. Jejich obnova si
vyžádala částku 3,6 mil. Kč. Ve snaze učinit nakládání s tříděným odpadem přívětivějším
byla vybudována na nám. E. Husserla, na nám. Spojenců a v ulici Školní podzemní
kontejnerová stanoviště nákladem 1,7 mil. Kč. Byla vybudována další, poslední etapa CS
směřující do místní části Žešov od komunikace ve směru do Výšovic až po centrum obce za
účasti státní dotace s celkovým nákladem 6 mil. Kč. Byla vybudována nová CS v
Kostelecké ulici od ul. U Stadionu (zimní stadion) až po Blahoslavovu ulici (5,1 mil. Kč),
opět s účastí státní dotace téměř 2 mil. Kč. Byl vybudován další úsek CS navazující na
Martinákovu ulici ke sportovní hale až po ulici Wolfovu (800 tis. Kč).
(Zdroj: Ing. Antonín Zajíček, Mgr. Miroslava Fabiánková, ORI)

6. VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY ČR
Jednoznačným vítězem parlamentních voleb se stalo hnutí ANO. V rámci celé České
republiky získalo 29,64 % hlasů, v Olomouckém kraji dalo tomuto hnutí hlas 31,39 %
voličů, v rámci někdejšího okresu Prostějov je volilo 15 516 voličů, což je 29,42 %. V
samotném Prostějově pak dalo důvěru ANO 30,19 procent voličů.
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Účast v těchto volbách byla o něco vyšší než v minulých, celorepubliková mírně přesáhla
60 procent (60,84%), v Olomouckém kraji činila 59,77 procenta, přitom nejvyšší účast byla
v Olomouckém regionu (60,38%), následovalo Prostějovsko (60,29%), Přerovsko (59,84%),
Šumpersko (59,43%), nejnižší účast pak byla na Jesenicku (55,64%).
V rámci Olomouckého kraje skončila na druhém místě Svoboda a přímá demokracie –
Tomio Okamury (SPD), která získala 13,54% a na třetím místě ODS (8,92%), následují
KSČM (8,78%), Piráti (8,49%) a KDU-ČSL (8,26%).
V samotném městě Prostějov bylo v době voleb 20. - 21. října 2017 celkem 35 975
registrovaných voličů, k volebním urnám jich přišlo 21 073, což je 58,58%. Jednoznačným
vítězem se stalo ANO ziskem 30,19%, což znamenalo 6 322 hlasů. Celkem 3 261 hlasů
(15,57%) získala SPD Tomia Okamury a 2 152 voličů (10,27%) dalo svůj hlas ODS.
Následují Piráti (9,27% - 1 942 hlasů), ČSSD (9,19% - 1 925 hlasů), KSČM (8,11% - 1 699
hlasů) a KDU-ČSL (6,06% - 1 269 hlasů). Ostatní kandidující strany a hnutí získaly v
podstatě nevýznamné či ojedinělé počty hlasů.
Na Prostějovsku byla volební účast přes 60 procent. Největším procentem se tradičně
pochlubila obec Hačky, kde volilo 80,72 % registrovaných voličů, současně to byla jediná
obec, kde volební účast přesáhla 80 procent. V sedmi obcích přišlo k volbám více než 70
procent voličů a pouze v pěti nedosáhla účast ani 50 procent – v Ludmírově přišlo 49,79%
voličů, v Dobromilicích 48,97%, v Kladkách 48,44% a v Hrušce 47,12%. Vůbec nejméně
voličů přišlo k volbám v Obědkovicích – 45,89 procenta.
V obcích našeho regionu zaznamenalo hnutí ANO drtivé vítězství. Z celkového počtu 97
obcí zvítězilo ANO v 88 z nich, v šesti obcích bylo na prvním místě KDU-ČSL a ve třech
KSČM.

7. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA
Stručný výběr z jednání Rady města Prostějova
Členové rady města na jednání 10. ledna 2017 mimo jiné:
vzali na vědomí
- doporučení Komise architektury a urbanismu z 8. 12. 2016,
- doporučení Komise výstavby z 13. 12. 2016,
- doporučení Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 7. 12. 2016,
- doporučení Komise pro dopravu z 15. 12. 2016,
odvolali
MUDr. Martina Baláka z funkce člena Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality na
základě jeho vlastní žádosti,
schválili
- zadání vypracování studie dispozičního uspořádání kulturního sálu do nabízených prostor
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ve stavu shell&core v prostorách obchodní galerie fy Manthellan, a.s formou výzvy
jednomu zájemci, a to společnosti ALFAPROJEKT OLOMOUC,
- bezúplatné užívání majetku – školní jídelny Základní školy a mateřské školy Jana
Železného Prostějov - pro organizaci turnaje v šachu „Grand Prix mládeže jednotlivců
Olomouckého kraje“ dne 14. 1. 2017,
- 1. dílčí projekty prevence kriminality ve městě Prostějově na rok 2017,
potvrdili
- přijetí petice „Za zachování stávajícího stavu parku a jeho okolí před RG a ZŠ města
Prostějova na ulici Studentská v plném rozsahu a beze změn“, která byla na Magistrát města
Prostějova doručena dne 5. 1. 2017,
a schválili
návrhy na udělení Cen Olomouckého kraje v oblasti kultury za rok 2016:
- Výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot v roce 2016 Prostějovské hanácké slavnosti (34. ročník),
- Výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot v roce 2016 Národopisný soubor Mánes,
- Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury (dvorana slávy) - Josef Dolívka - za
celoživotní přínos v oblasti výtvarného umění, za výstavní činnost doplněnou editorskou a
vydavatelskou činností,
- Výjimečný počin roku 2016 v oblasti umění – hudba - Dechový orchestr Základní
umělecké školy Prostějov.

Členové rady města na jednání 24. ledna 2017 mimo jiné:
souhlasili
s obsahem Akčního plánu zlepšování projektu Zdravé město a místní Agenda 21 na rok
2017,
jmenovali
pracovní skupinu pro udělení Ceny města Prostějova 2016 ve složení: předsedkyně –
primátorka RNDr. Alena Rašková, členové – 1. náměstek ing. Zdeněk Fišer, náměstkyně
Mgr. Ivana Hemerková, náměstek Mgr. Jiří Pospíšil, náměstek Bc. Pavel Smetana, uvolněný
člen rady PaedDr. Jaroslav Šlambor, člen zastupitelstva Miroslav Pišťák, tajemnice vedoucí Odboru kancelář primátora RNDr. Jaroslava Tatarkovičová,
schválili
postup pro ukončení členství v dobrovolném svazku obcí Sdružení obcí střední Moravy,
a rozhodli,
že město Prostějov bude spolupořadatelem akce XXI. setkání veteránistů s historickými
vozidly, kterou pořádá Hanácký auto – moto – veterán klub Prostějov dne 21. 5. 2017 od
8:00 hod. na nám. T. G. Masaryka v Prostějově.
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Členové rady města na jednání 31. ledna 2017 mimo jiné:
odložili
- projednání dotací LHK Jestřábi Prostějov,
- projednání dotací ve výši 16 000 Kč spolku Podané ruce – osobní asistence, FrýdekMístek,
- projednání dotací ve výši 8 000 Kč Člověku v tísni, o. p. s., Praha,
- bezúplatný převod movité věcí – projektové dokumentace „Odkanalizování MŠ Žešov“ v
celkové hodnotě 21 000 Kč Mateřské škole Šárka, příspěvkové organizaci, Prostějov,
(pracoviště MŠ Žešov, se sídlem Žešov 81),
souhlasili
- s užitím znaku města Prostějova na sportovních dresech hokejistů SK Prostějov 1913.

Členové rady města na jednání 7. února 2017 mimo jiné:
odvolali
Leonu Soldánovou z funkce členky Komise životního prostředí na základě její vlastní
rezignace,
a jmenovali
Mgr. Soňu Provazovou, členkou Komise životního prostředí,
souhlasili
s převzetím záštity nad 5. ročníkem mezinárodní koktejlové juniorské soutěže, kterou
pořádá Střední odborná škola Prostějov dne 30. 3. 2017 pod názvem „Amundsen cup 2017
Prostějov“,
schválili
- navýšení neinvestičního příspěvku z prostředků projektu „Zdravé město Prostějov“ ve výši
10 000 Kč ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov na úhradu nákladů spojených s organizací
projektu Zdravé město – Štafeta přátelství a zdraví,
- bezúplatné užívání majetku – tělocvičny Základní školy a mateřské školy Prostějov,
Melantrichova ul. 60, k ubytování účastníků soustředění gymnastického oddílu TJ
Chropyně ve dnech 4. - 10. 3. 2017,
- plán oprav chodníků v Prostějově v roce 2017 dle návrhu, uvedeného v příloze písemného
materiálu,
- ceny za účast v soutěži ve sběru papíru:
1. pro prvních 10 žáků z každé zúčastněné školy formou poukázek Dárkový Pass Sodexo
1. cena
1 000,- Kč
2. cena
900,- Kč
3. cena
800,- Kč
4. – 5. cena
500,- Kč
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6. – 7. cena
8. – 10. cena

400,- Kč
300,- Kč

2. pro vítězné 4 školy peněžní odměna
1. cena 15 000,- Kč
2. cena 12 000,- Kč
3. cena 9 000,- Kč
4. cena 5 000,- Kč
- přijetí finančního daru ve výši 60 000 Kč od společnosti TextilEko Praha a jeho
rozdělením mezi školy takto:
- příspěvková organizace Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 - 15 000 Kč,
- příspěvková organizace Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 – 15 000 Kč
- příspěvková organizace Základní škola Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 – 15 000 Kč
- příspěvková organizace Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova – 15 000
Kč.

Členové rady města na jednání 13. února 2017 mimo jiné:
rozhodli
v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě
doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek o výběru dodavatele v zadávacím
řízení „Pořízení mobilních tribun – Sportcentrum Prostějov“ a vybrali jako dodavatele
společnost GEMEX SLOVAKIA s.r.o., Liptovský Mikuláš, Slovensko. Nabídka jmenované
společnosti plně vyhověla všem podmínkám zadávací dokumentace a nejlépe naplnila
hodnoticí kritéria,
- zadat veřejnou zakázku „Pořízení mobilních tribun – Sportcentrum Prostějov“ společnosti
GEMEX SLOVAKIA Liptovský Mikuláš, Slovensko,
souhlasili
s technickým zhodnocením budovy školy – rekonstrukcí výtahu na přepravu stravy v
mateřské škole, ZŠ a MŠ Jana Železného a s čerpáním fondu investic ve výši 300 000 Kč.

Členové rady města na jednání 7. března 2017 mimo jiné:
vzali na vědomí
- doporučení Komise životního prostředí z 6. 2. 2017
- doporučení Komise rozvoj města a podporu podnikání z 21. 2. 2017
- doporučení Komise výstavby z 23. 2. 2017;
odvolali
Mgr. Daniela Zádrapu a Janu Hladkou z funkcí členů Komise pro kulturu a cestovní ruch na
základě jejich vlastních rezignací.
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Členové rady města na jednání 21. března 2017 mimo jiné:
vzali na vědomí
- doporučení Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 15. 3. 2017,
souhlasili
s užitím znaku města Prostějova na klubových dresech oddílu Lukostřelby Prostějov,
nedoporučili
- Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova
ve výši 80 000 Kč Muzeu a galerii v Prostějově z důvodu, že tyto náklady jsou hrazeny z
prostředků zřizovatele a jedná se o vlastní činnost organizace (na zhotovení a tisk
výstavních panelů s astrofotografiemi Bc. Petra Horálka),
- Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve
výši 80 000 Kč Muzeu a galerii v Prostějově, příspěvkové organizaci, z důvodu, že expozice
dosud neexistuje a jedná se o vlastní činnost organizace (na přípravu a tisk Průvodce novou
geologickou expozicí MGP),
neschválili
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro kulturu a cestovní
ruch ve výši 18 528 Kč Centru sociálních služeb Prostějov na tisk publikace
„Mezigenerační setkávání“ z důvodu, že se jedná o činnost organizace, která je hrazena z
prostředků zřizovatele,
- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 9 000 Kč Oblastnímu spolku
Českého červeného kříže Prostějov z důvodu nekompletnosti žádosti o poskytnutí dotace
na zajištění akce „Tvořím, tedy jsem“,
- ve výši 50 000 Kč Stopy paměti, Olomouc, z důvodu, že žadatel má nejednoznačně
specifikované požadované nákladové položky akce (na zpravování rozhovorů a přípravu
deseti vybraných osobností Prostějova – Prostějovska pro stálou expozici),
- poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši
20 000 Kč Atletickému klubu Prostějov z důvodu, že spolek obdržel finanční prostředky na
celoroční činnost v dostatečné výši (na pořádání závodu ve skoku vysokém prostějovských
ZŠ a SŠ Prostějovská výška – 10. ročník)
- ve výši 25 000 Kč KRASO-bruslení Prostějov z důvodu, že nájem ledové plochy byl
podpořen v požadované plné výši v rámci dotace na celoroční činnost (na pořádání závodu
Velká cena města Prostějova v krasobruslení - nájem ledové plochy)
- poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova ve výši 50 000 Kč M+M zfp Prostějov, z
důvodu, že se jedná o komerční činnost (na podporu činnosti jezdeckého areálu),
- ve výši 49 000 Kč Petru Zakopalovi, Pustiměř, z důvodu, že v žádosti o poskytnutí dotace
chybí spolufinancování akce (na pořádání závodu škol o pohár Plumlovského draka),
- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2017 ve výši 10 000 Kč Centru pro
rodinu Prostějov na tábor pro maminky s malými dětmi ve věku od 2 do 7 let – příspěvek na
nájemné tábora - dotace na uvedený účel nejsou poskytovány,
- ve výši 10 000 Kč Centru sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizaci, na
rekondiční pobyt v tuzemském rekreačním objektu pro klienty Denního stacionáře Pivoňka
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pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením – důvod: dotace na uvedený účel
nejsou poskytovány,
- ve výši 12 000 Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Prostějov, na 4. ročník
příměstského tábora „Zdravý záchranář“ – důvod: dotace na uvedený účel nejsou
poskytovány,
rozhodli
na základě doporučení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím
řízení „Náměstí Spojenců, Prostějov – úpravy komunikací, chodníků, hracích ploch a
veřejného osvětlení“ a v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek o výběru dodavatele v tomto zadávacím řízení a jako dodavatele předmětné veřejné
zakázky vybrali společnost Strabag a.s., Praha 5, Odštěpný závod Morava, jelikož nabídka
jmenované společnosti byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, plně vyhověla
všem podmínkám zadávacího řízení a nejlépe naplnila hodnoticí kritéria,
na základě doporučení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím
řízení „Regenerace sídliště Brněnská, ulice Tylova, úsek Tetín – Okružní, v Prostějově“ a v
souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o výběru dodavatele v tomto zadávacím řízení a
jako dodavatele předmětné veřejné zakázky vybrala společnost Strabag a.s., Praha 5,
Odštěpný závod Morava, jelikož nabídka jmenované společnosti byla vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější, plně vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení a nejlépe
naplnila hodnoticí kritéria,
vzali na vědomí
informaci o dalším postupu realizace rozšíření aquaparku – doplnění ekonomické analýzy,
dále schválili
- projektový námět „Cyklistická stezka Žešov IV. etapa“ a přípravu a podání žádosti o dotaci
na realizaci projektu ze Státního fondu dopravní infrastruktury,
- „Smlouvy o souhlasu se vstupem na pozemek a s umístěním a provedením stavby“ na
pozemcích ve vlastnictví cizích fyzických a právnických osob pro investiční akci „Chodník
ulice Žitná, Prostějov – Čechovice“,
- navýšení neinvestičního příspěvku Sportcentru DDM PV, příspěvková organizace ve výši
788 150 Kč,
- navýšení neinvestičního příspěvku KINU METRO 70 Prostějov, příspěvková organizace
ve výši 200 000 Kč na odpisy hmotného majetku,
jmenovali
ing. Miladu Sokolovou členkou Komise pro kulturu a cestovní ruch.

Členové rady města na jednání 3. dubna 2017 mimo jiné:
rozhodli
1. domáhat se právní ochrany proti nepravdivé mediální kampani vedené proti statutárnímu
městu Prostějovu, jeho orgánům a zaměstnancům,
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2. uzavřít smlouvu o poskytnutí právních služeb – právního zastoupení v těchto věcech s
BURGET KALABIS advokátní kanceláří, s. r. o., Prostějov,
a pověřili
RNDr. Alenu Raškovou, primátorku, aby jednala s advokátní kanceláří a schvalovala
příslušná právní jednání včetně obsahu podání, jež budou na základě smlouvy o právním
zastoupení a následné plné moci učiněny.

Členové rady města na jednání 11. dubna 2017 mimo jiné:
rozhodli
- na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek a v souladu s § 48 odst.
2. písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek o vyloučení účastníka
TOMERO Vyškov z další účasti v zadávacím řízení „EÚO panelového domu Kostelecká
4165/17, Prostějov, zateplení objektu“, a to pro nesplnění podmínek a požadavků zadávací
dokumentace,
- zadat veřejnou zakázku „EÚO panelového domu Kostelecká 4165/17, Prostějov, zateplení
objektu“ společnosti POZEMSTAV Prostějov a uzavřít se jmenovanou společností smlouvu
o dílo na realizaci předmětné veřejné zakázky,
- v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě
doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek o novém výběru dodavatele v
zadávacím řízení „Pořízení mobilních tribun – Sportcentrum Prostějov“ a vybrali jako
dodavatele společnost GEMEX SLOVAKIA Liptovský Mikuláš, Slovensko. Nabídka
jmenované společnosti plně vyhověla všem podmínkám zadávací dokumentace a nejlépe
naplnila hodnoticí kritéria,
jmenovali
konkurzní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele Mateřské školy
Prostějov, Partyzánská ul. 34 ve složení: předsedkyně - Mgr. Ivana Hemerková - zástupce
zřizovatele, členové - Mgr. Petr Ivánek - zástupce zřizovatele, Mgr. Zuzana Mikšíková zástupce KrÚ Olomouckého kraje, Mgr. Ivana Pilátová - zástupce za ČŠI, PaedDr. Jan
Krchňavý - zástupce za státní správu, Martina Hošťálková - zástupce pedagogických
pracovníků školského zařízení,
schválili
Řád veřejných pohřebišť Statutárního města Prostějova s účinností od 1. 5. 2017.

Členové rady města na jednání 24. dubna 2017 mimo jiné:
vzali na vědomí
uprázdnění mandátu člena zastupitelstva s účinností ode dne 16. 4. 2017 v důsledku úmrtí
PhDr. Václava Koláře,
osvědčili,
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že dnem 16. 4. 2017 se stal členem Zastupitelstva města Prostějova ing. Marek Moudrý,
odvolali
Miroslava Pišťáka z funkce předsedy Komise pro nákup uměleckých děl na základě jeho
vlastní rezignace,
schválili
- zahraniční pracovní cestu Jany Halvadžievové do Polska – Šroda ve dnech 22. 6. – 26. 6.
2017,
- bezúplatné užívání prostor nádvoří prostějovského zámku pro akce pořádané Základní
uměleckou školou Vl. Ambrose Prostějov.

Členové rady města na jednání 9. května 2017 mimo jiné:
souhlasili
s užitím znaku města Prostějova na 16. ročníku soutěže „Prostějovská zlatá jehla 2017“,
schválili
- účetní závěrky příspěvkových organizací - Mateřská škola Prostějov, Rumunská ul. 23,
Mateřská škola Prostějov, Moravská ul. 30, Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul. 34,
Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a, Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24,
Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14, Základní škola a mateřská
škola Jana Železného Prostějov, Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova
ul. 60, Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4, (ukládá řediteli
organizace zajistit provedení opravy nedostatků uvedených ve Zprávě nezávislého auditora
o ověření řádné účetní závěrky ze dne 27. 3. 2017 a účetní doklad, prokazující jejich
odstranění, předložit do 15. 5. 2017 prostřednictvím vedoucího odboru školství, kultury a
sportu Radě města Prostějova), Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52, Základní škola
Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova,
Studentská ul. 2, Základní škola Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, Jesle sídliště Svobody v
Prostějově, Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov, Sportcentrum – dům
dětí a mládeže Prostějov, Městské divadlo v Prostějově, Městská knihovna Prostějov,
Rada města Prostějova
- rozdělení výsledků hospodaření dosažených v roce 2016 příspěvkovými organizacemi,
- v rámci Strategie stavebních investic do dopravní infrastruktury města Prostějova
zajišťovaných Olomouckým krajem tyto investiční akce: Severní obchvat města Prostějova,
Rekonstrukce ulice Vrahovická, Rekonstrukce ulice Plumlovská, Rekonstrukce ulice
Wolkerova, Rekonstrukce ulice Brněnská, Úprava křižovatky Olomoucká, Vápenice,
Svatoplukova, Kruhová křižovatka na Poděbradově náměstí.

Členové rady města na jednání 23. května 2017 mimo jiné:
udělili
podle obecně závazné vyhlášky města č. 3/2015 o zákazu požívání alkoholických nápojů na
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veřejném prostranství, výjimku statutárnímu městu Prostějovu, zastoupenému Odborem
školství, kultury a sportu, na akci „Prostějovské léto 2017“,
rozhodli
na základě doporučení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím
řízení „MŠ Čechovice – rekonstrukce, zvýšení kapacity“ a v souladu s § 122 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek o výběru dodavatele v tomto zadávacím řízení
a jako dodavatele předmětné veřejné zakázky vybrala společnost JAMASTAV MORAVIA
a.s., Vojtěchov, jelikož nabídka jmenované společnosti byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější, plně vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení a nejlépe naplnila
hodnoticí kritéria,
schválili
Pokyny pro kontrolu plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžného
hospodaření jím zřízených a založených právnických osob k 30. 6. 2017,
vzali na vědomí
- informaci o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na realizaci
projektu Energeticky úsporná opatření na MŠ Žešov ve výši max. 1 102 556,00 Kč,
- informaci o provedení opravy nedostatků uvedených ve Zprávě nezávislého auditora o
ověření řádné účetní závěrky ze dne 27. 3. 2017 příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4,
schválili
přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2017 v rámci programu Podpora v
oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit 2017 ve výši 280 000 Kč,
odvolali
člena konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele Mateřské
školy Prostějov, Partyzánská ul. 34 PaedDr. Jana Krchňavého, odborníka v oblasti státní
správy, organizace a řízení ve školství, který na funkci rezignoval z časových důvodů,
a jmenovali
členku konkurzní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele Mateřské
školy Prostějov, Partyzánská ul. 34 Mgr. Ivetu Bittnerovou, odborníka v oblasti státní
správy, organizace a řízení ve školství,
schválili
uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy pro správu, opravy a údržbu místních komunikací ve městě
Prostějov se společností FCC Prostějov za podmínek uvedených v příloze písemného
materiálu,
vyhlásili
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání o rozloze 135,82 m² v budově zámku,
Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově za účelem provozování kavárny za těchto podmínek:
- zajištění provozu a zpřístupnění přilehlé galerie
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

33

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500 Kč na pokladně Domovní správy
Prostějov.

Členové rady města na jednání 30. května 2017 mimo jiné:
nedoporučili
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve
výši 3 890 000 Kč LHK Jestřábi Prostějov na pronájem ledové plochy a nebytových prostor
pro mládežnická hokejová družstva, na dopravu, rozhodčí, výstroj a výzbroj, dresy,
ochranné a sportovní pomůcky z důvodu - na předsedu spolku LHK Jestřábi Prostějov jsou
vedeny exekuce,
jmenovali
do funkce ředitelky Mateřské školy Prostějov, Partyzánská ul. 34 s nástupem od 1. 8. 2017
Mgr. Moniku Zbudilovou.

Členové rady města na jednání 6. června 2017 mimo jiné:
vzali na vědomí
doporučení Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality ze 17. 5. 2017,
odvolali
ing. Jaroslava Faltýnka z funkce člena Bytové komise,
vzali na vědomí
informace o postupu ve věci výkupu pozemků pro severní obchvat,
rozhodli
- na základě doporučení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím
řízení „Komunitní dům pro seniory v Sušilově ulici v Prostějově“ a v souladu s § 122
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek o výběru dodavatele v tomto
zadávacím řízení a jako dodavatele předmětné veřejné zakázky vybrali společnost MORYS
s.r.o., Ostrava, jejíž nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, plně
vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení a nejlépe naplnila hodnoticí kritéria,
schválili
zhodnocování volných finančních prostředků statutárního města Prostějova formou úročení
peněžních prostředků na spořicím účtu u Sberbank CZ, a.s., na spořicích účtech u ČSOB a.
s., na termínovaném vkladu/podílovém fondu u J&T BANKY a. s., a to v jednotlivém
případě do výše 50 milionů Kč a nejdéle na 12 měsíců, s automatickým prodloužením
vkladů,
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dále vzali na vědomí
- informaci o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na realizaci
projektu Rozšíření biokoridoru Hloučela, 1. etapa, ve výši max. 1 590 135,20 Kč,
- žádost Muzea a galerie Prostějov o odstranění havarijního stavu odpadní kanalizace.

Členové rady města na mimořádném jednání 12. června 2017:
doporučili
Zastupitelstvu města Prostějova schválit smlouvu o dílo na pořízení nového majetku – na
zhotovení nové stavby Komunitní dům pro seniory v Sušilově ulici, Prostějov, se
zhotovitelem MORYS s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava – Přívoz.

Členové rady města na jednání 27. června 2017 mimo jiné:
vzali na vědomí
1. doporučení Komise pro rozvoj města a podporu podnikání ze dne 13. 6. 2017,
2. doporučení Komise životního prostředí ze dne 19. 6. 2017 s tím, že Mgr. Libor Vojtek,
vedoucí Odboru správy a údržby majetku města, předloží primátorce do 31. 8. 2017 návrh
umístění směrové tabule odkazující na botanickou zahradu při vjezdu do Lidické ulice z
ulice Wolkerova,
jmenovali
Mgr. Miladu Galářovou předsedkyní Komise pro nákup uměleckých děl,
a vzali na vědomí
jmenování Mgr. Ireny Lenzové novou tajemnicí Komise pro nákup uměleckých děl,
schválili
- vyřazení 2 ks služebních zbraní revolver Taurus 38 speciál formou prodeje zájemcům dle
návrhu,
- s účinností od 1. 8. 2017 změnu v organizační struktuře a systemizaci pracovních míst
Magistrátu města Prostějova, a to v Odboru životního prostředí takto:
zřizuje 1 nové pracovní místo v oddělení ochrany přírody a lesnictví Odboru životního
prostředí Magistrátu města Prostějova, vykonávané zaměstnancem v pracovním poměru na
dobu neurčitou, se zařazením referent ochrany přírody a lesnictví, a zvyšuje celkový počet
pracovních míst v Odboru životního prostředí na 15,
vzali na vědomí
informace o postupu ve věci vyvlastnění pozemků pro severní obchvat,
rozhodli
odvolat plnou moc udělenou společnosti Manthellan a.s. dne 29. 6. 2014,
schválili
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- čerpání rezervního fondu Základní školy Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 ve výši 70 000
Kč na nákup nábytku do tříd,
- čerpání rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60
v celkové výši 124 000 Kč na nákup nového nábytku pro třídu do školní družiny, nákup
betonového ping-pongového stolu vč. síťky, montáže a dopravy a herní prvky, sestavy a
hračky pro vybavení školní družiny k rozvoji psychomotoriky,
- čerpání fondu investic Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 24 v celkové výši 293 000
Kč na opravu terasy,
- čerpání fondu investic Mateřské školy Prostějov, ul. Šárka 4a v celkové výši 184 696,29
Kč na opravu plotu,
vzali na vědomí
- informaci o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na realizaci
projektu Energeticky úsporná opatření na MŠ A. Krále v Prostějově ve výši max. 2 123
138,80 Kč,
- informaci o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na realizaci
projektu Ozelenění ulice Krasická, Prostějov ve výši max. 159 885,00 Kč.

Členové rady města na jednání 17. července 2017 mimo jiné:
schválili
uzavření Smlouvy o zabezpečení reklamy a poskytování marketingových služeb mezi
statutárním městem Prostějovem a společností E.ON Energie, a.s.,
- ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi městem Prostějovem jako
pronajímatelem a Střední školou automobilní Prostějov, na pronájem nebytových prostor v
1. nadzemním podlaží stavby občanského vybavení č. p. 61 v ul. Komenského 61/4 o
celkové výměře 429,88 m² dohodou,
- výpůjčku nebytových prostor ve 3. nadzemním podlaží stavby občanského vybavení č.p.
61 v ul. Komenského 61/4 o celkové výměře 543,04 m² příspěvkové organizaci
Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov,
vyhlásili
záměr pronájmu nebytových prostor v 1. a 2. nadzemním podlaží stavby občanského
vybavení č.p. 61 v ul. Komenského 61/4 o celkové výměře 1 053,17 m² společnosti Střední
škola automobilní Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov.

Členové rady města na jednání 25. července 2017 mimo jiné:
schválili
- poskytnutí peněžního daru ve výši 5 000 Kč spolku VETERÁN POLICIE ČESKÉ
REPUBLIKY Praha 3 na vyhotovení praporu pro Veterány PČR Olomouckého kraje,
- úhradu vícenákladů ve výši 80 313 Kč společnosti FTL – First Transport Lines Prostějov,
které vznikly provozem MHD po objízdných trasách z důvodu uzavírky ulice Plumlovská
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ve dnech 13. 3. 2017 až 8. 6. 2017 a s tím souvisejícím navýšením ujetých kilometrů oproti
schváleným jízdním řádům,
jmenovali
hlavní inventarizační komisi k provedení inventarizace majetku a závazků statutárního
města Prostějova k 31. 12. 2017 ve složení: předseda komise - ing. Radim Carda, vedoucí
Finančního odboru MMPv, členové komise - ing. Petr Šilhánek, interní auditor, Mgr. Libor
Vojtek, vedoucí Odboru správy a údržby majetku města MMPv, Bc. František Nevrtal,
vedoucí Odboru správy a zabezpečení MMPv, ing. Jan Števko, vedoucí Odboru
informačních technologií MMPv, Mgr. Jan Nagy, ředitel Městské policie Prostějov, Mgr.
Bc. Pavel Vyškovský, právník Finančního odboru MMPv, tajemník komise: ing. Hana
Adamová, referentka fiskální politiky, rozpočtu a evidence majetku odd. rozpočtu a
evidence majetku Finančního odboru MMPv,
schválili
- předložené navrhované znění Plánu inventur na rok 2017,
- výši poplatků za služby, a to právo přenechání prostoru k umístění mobilních stánků
umístěných v rámci XXXV. Prostějovských hanáckých slavností na nám. T. G. Masaryka ve
dnech 16. a 17. 9. 2017,
- realizaci akce prevence kriminality ve městě Prostějově – Program Revolution Train –
protidrogový vlak včetně návazného programu,
- čerpání fondu investic Mateřské školy Prostějov, Moravská ul. 30, ve výši 40 000 Kč na
opravu schodů a podesty u hlavního vstupu do budovy,
- čerpání fondu investic Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská
ul. 2 v celkové výši 120 000 Kč na opravu výtahu v pavilonu F,
- navýšení neinvestičního příspěvku – mzdových nákladů včetně zákonných odvodů
Sportcentru DDM PV ve výši 170 260 Kč, Městskému divadlu v PV ve výši 160 400 Kč,
Městské knihovně PV ve výši 243 000 Kč, KINU METRO 70 PV ve výši 49 123 Kč,
- pronájem nebytových prostor v 1. a 2. nadzemním podlaží stavby občanského vybavení na
ul. Komenského 61/4 v Prostějově společnosti Střední škola automobilní Prostějov, za
účelem provozování střední školy.

Členové rady města na jednání 14. srpna 2017 mimo jiné:
schválili
zahraniční pracovní cestu RNDr. Aleny Raškové na Slovensko dne 15. 8. 2017 včetně
výplaty kapesného v maximální výši.

Členové rady města na jednání 22. srpna 2017 mimo jiné:
udělili
- podle obecně závazné vyhlášky města č. 3/2015 o zákazu požívání alkoholických nápojů
na veřejném prostranství výjimku statutárnímu městu Prostějovu, zastoupenému Odborem
školství, kultury a sportu, ve dnech 16. 9. - 17. 9. 2017 při pořádání akce XXXV. Hanácké
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slavnosti 2017 v době od 8.00 hod. do 22. 00 hodin na nám. T.G. Masaryka,
odvolali
- ing. Lubomíra Baláše z funkce člena Komise Prostějov Zdravé město a místní Agenda 21 z
důvodu jeho odchodu z funkce tajemníka Magistrátu města Prostějova,
uložili
ředitelce Městského divadla v Prostějově odvod z fondu investic ve výši 400 000 Kč z
důvodu zařazení rekonstrukce bufetu před divadelním sálem do dotačního projektu Obnova
Národního domu,
souhlasili
s přijetím účelově určeného peněžitého daru 104 550 Kč od společnosti Lidl Česká
republika Praha Základní školou Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 na vybavení učebny chemie
školním nábytkem,
schválili
čerpání fondu investic Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14, ve výši
100 000 Kč na pořízení herního prvku pro školní družinu v hodnotě do 100 000 Kč.

Členové rady města na jednání 29. srpna 2017 mimo jiné:
vzali na vědomí
- stanovisko Odboru dopravy k doporučením Komise pro dopravu z 14. 6. 2017 a 3. 7. 2017
s tím, že Bc. Smetana a přísl. vedoucí odborů zajistí další postup dle připomínek v diskusi,
- zprávu o „Plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžné hospodaření jím
zřízených a založených právnických osob k 30. 6. 2017“,
- rozpočtová opatření za I. pololetí 2017 podléhající na základě usnesení ZMP č. 15286 ze
dne 14. 12. 2015 dodatečnému schválení ZMP při pololetních rozborech hospodaření
statutárního města Prostějova v roce 2017, kterými se v rámci upraveného rozpočtu zvyšují
celkové příjmy a výdaje o částku 21 984 860,80 Kč,
schválili
- každoroční tvorbu finančních zdrojů na opravy a údržbu bytového a nebytového fondu
statutárního města Prostějova ve správě obchodní korporace DSP, s. r. o. na dané rozpočtové
období, počínaje rozpočtovým rokem 2018, procentuální částkou z příjmů z pronájmů
bytových a nebytových prostor, a to ve výši 60 % těchto příjmů z uzavřeného roku, který
předchází roku, kdy je tvořen rozpočet na příští období (pro tvorbu rozpočtu v roce 2018 se
bude vycházet z uzávěrky roku 2016),
- zapracovat do návrhu rozpočtu pro rok 2018 toto:
I. V návrhu rozpočtu na rok 2018 svěřit Zastupitelstvem města Prostějova Radě města
Prostějova oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o použití nových, rozpočtem
nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, jedná-li se v
jednotlivém případě o změny rozpočtu do výše 5 000 000 Kč, včetně, vyjma nabytí
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nemovitých věcí do majetku města, akcií a majetkových podílů (zvýšení částky z 2 000 000
Kč na 5 000 000 Kč),
II. Nevyčerpané částky jednotlivých osadních výborů z roku 2017 budou převedeny do
rozpočtu osadních výborů roku 2018,
III. 60 % z odvodů příspěvku na odpisy ponechat jako příjem kapitoly 20, který bude použit
na opravy školských budov,
IV. V souladu se zákonem delegovat pravomoc rozhodování o inženýrských sítích a
pozemních komunikacích na Radu města Prostějova,
V. Nechat přehled investičních akcí jako součást projednávání rozpočtu pro rok 2018 na
jednání Zastupitelstva města Prostějova,
souhlasili
s přijetím účelově určeného peněžitého daru 45 696 Kč od společnosti Women for Women
Praha Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Melantrichova ul. 60, na úhradu
měsíčních záloh stravného pro vybraných 11 žáků základní školy se sociálním
znevýhodněním, a sice od 4. 9. 2017 do 29. 6. 2018,
vzali na vědomí
informace o investiční akci – lavička Jiřího Wolkra.

Členové rady města na jednání 11. září 2017 mimo jiné:
souhlasili
s umístěním sídla Střední školy automobilní Prostějov na adrese Komenského 61/4, 796 01
Prostějov, v budově ve vlastnictví statutárního města Prostějova.

Členové rady města na jednání 19. září 2017 mimo jiné:
schválili
plán jednání orgánů města Prostějova na rok 2018 takto:
a) schůze rady: 9. a 23. ledna, 6. února, 6. a 20. března, 3. dubna, 2., 15. a 29. května, 26.
června, 31. července, 28. srpna, 25. září, 9. a 23. října, 20. listopadu, 18. prosince;
b) zasedání zastupitelstva: 19. února, 16. dubna, 11. června, 10. září, 10. prosince,
vzali na vědomí
- ověřené výsledky ankety po fóru 2017,
- doporučení komise výstavby z 5. 9. 2017,
- doporučení komise pro rozvoj města a podporu podnikání z 5. 9. 2017,
rozhodli
- na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek a v souladu s § 122
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek o výběru dodavatele v zadávacím
řízení „EÚO panelového domu Kostelecká 4165/17, Prostějov – opakované řízení“ a jako
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dodavatele předmětné veřejné zakázky vybrala společnost POZEMSTAV Prostějov, jejíž
nabídka plně vyhověla všem podmínkám zadávací dokumentace, nejlépe naplnila hodnoticí
kritéria a byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější,
- přijmout v řízení malého rozsahu na zakázku „Reklamní služby pro statutární město
Prostějov v rámci hokejových utkání a dalších aktivit klubu LHK Jestřábi Prostějov A-team
s.r.o. ve II. pololetí roku 2017“, realizovaného formou Výzvy jednomu dodavateli, nabídku,
kterou podal jediný vyzvaný dodavatel společnost LHK Jestřábi Prostějov A-team Prostějov,
- uzavřít Smlouvu o stálém právním zastoupení se společníky Advokátní kanceláře RitterŠťastný, Olomouc,
vzali na vědomí
informativní materiál k pojistným událostem z 10. 7. 2017, kdy se městem prohnala silná
bouře s přívalovým deštěm,
neschválili
- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2017 ve výši 12 000 Kč PCRS,
Husovo nám. 2281/63, Prostějov, na pronájem prostor pro poskytování ambulantních služeb
logopedie pro osoby s těžkým a kombinovaným postižením, z důvodu - činnost služby
nebyla prozatím zahájena,
- ve výši 35 000 Kč Lince bezpečí, Praha, na pomoc dětem a mladým s řešením náročných
životních situací díky krizové intervenci přes telefon, chat a e-mail - důvod: jedná se o
celorepublikově poskytovanou službu, která je primárně financována z dotací ze státního
rozpočtu České republiky,
nesouhlasili
- s realizací projektu žadatele – SOCIO PROSTĚJOV v oblasti výstavby bytů sociálního
bydlení pro svobodné matky a nízkopříjmové rodiny na území města Prostějova - lokalita
Poděbradovo náměstí, Prostějov,
- s realizací projektu žadatele v oblasti výstavby bytů sociálního bydlení na území města
Prostějova - lokalita Újezd, Prostějov,
schválili
- umístění discgolf parku Prostějov v lokalitě dle var. I., tj. Rozšíření biokoridoru Hloučela
I. etapa a zadání prací na akci discgolf park dle vybrané varianty formou výzvy jednomu
zájemci – HEPA group Praha.

Členové rady města na jednání 3. října 2017 mimo jiné:
doporučili
předsedům výborů a komise zastupitelstva a předsedům osadních výborů, předložit RNDr.
Aleně Raškové, primátorce města, v termínu do 10. 11. 2017 návrh odměn členům výborů,
komisí a osadních výborů, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Prostějova, za činnost v
těchto orgánech v roce 2017,
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schválili
zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v
otevřeném podlimitním řízení „Koupaliště Vrahovice – celková rekonstrukce“ dle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- napojení objektu Křížkovského 36/7, Prostějov na optické kabelové vedení komunikační
sítě společnosti INFOS LEAS, Prostějov, na základě souhlasu s napojením objektu na
optické kabelové vedení,
vzali na vědomí
- informaci o pokračování stávajícího systému financování dopravní obslužnosti
Olomouckého kraje a požadavku Koordinátora integrovaného dopravního systému
Olomouckého kraje na hrazení tohoto příspěvku i v letech 2018 a 2019, který je pro tyto
roky stanoven ve výši 70 Kč na jednoho obyvatele obce nebo města (vztaženo k počtu
obyvatel k 1. 1. 2017), což pro město Prostějov činí 3 078 250 Kč ročně,
- záměr zpoplatnit užívání autobusové stanice v Prostějově dle předloženého návrhu,
- čerpání fondu investic Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty ve výši 100 000 Kč na
nákup elektrické třítroubové pece ALBA,
- čerpání rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60
ve výši 70 000 Kč na obnovu inventáře MŠ, ZŠ, školní družiny a školní jídelny dle
specifikace,
schválili
- projektový námět „Systém pro separaci bioodpadů ve městě Prostějov, III. etapa“ a
přípravu a podání žádosti o dotaci na jeho realizaci z Operačního programu Životní
prostředí 2014 – 2020,
- projektový námět „Zvýšení kybernetické bezpečnosti datového centra statutárního města
Prostějova“ a přípravu a podání žádosti o dotaci na jeho realizaci z Integrovaného
regionálního operačního programu,
- zadání projektové dokumentace „Rozšíření Aquaparku - krytý bazén 25 m x 8 drah, včetně
kryté celoroční relaxační a zábavní části (úprava systému „Kostka)“ formou výzvy jednomu
zájemci, a to společnosti ŠUMAVAPLAN projekt, Praha 1.

Členové rady města na jednání 17. října 2017 mimo jiné:
vyhlásili
záměr bezúplatného převodu částí pozemků v k. ú. Prostějov o celkové výměře zhruba 2
500 m² do vlastnictví spolku Prostějov olympijský,
a deklarovali,
vůli bezúplatně převést části pozemků do vlastnictví spolku Prostějov olympijský s tím, že
rozhodnutí o tomto právním jednání je dle příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích vyhrazeno Zastupitelstvu města Prostějova,
jmenovali
PhDr. Jitku Šmehlíkovou členkou Komise pro kulturu a cestovní ruch,
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uložili
vedoucímu Odboru dopravy zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2018 celkovou částku
25 760 000 Kč jako úhradu prokazatelné ztráty v městské hromadné dopravě,
udělili
podle obecně závazné vyhlášky města č. 3/2015 o zákazu požívání alkoholických nápojů na
veřejném prostranství výjimku statutárnímu městu Prostějovu, zastoupenému Odborem
školství, kultury a sportu, ve dnech 6. 11. 2017 – 7. 1. 2018 při pořádání akce „Prostějovská
zima 2017“,
schválili
- výši nájemného za užívání dřevěných prodejních stánků a výši poplatku za službu, a to
právo přenechání prostoru pro umístění mobilního stánku umístěného v rámci
prostějovského vánočního jarmarku konaného v roce 2017,
- zadání akce „Výstavba venkovní posilovny Street Workout - Kolářovy sady a Vrahovice“
formou výzvy jednomu zájemci, a to společnosti Clean4you Olomouc,
- zadání akce „ZŠ Majakovského Vrahovice - oprava školního hřiště“ formou výzvy
jednomu zájemci, a to společnosti INSTA Olomouc,
- Plán zimní údržby místních komunikací Statutárního města Prostějova na zimní období
2017 – 2018“.

Členové rady města na jednání 1. listopadu 2017 mimo jiné:
rozhodli
1. zařadit do návrhu rozpočtu pro rok 2018 částku v celkovém objemu 347 800 tis. Kč na
stavební investiční akce a akce spojené s opravami a údržbou stavební povahy,
2. zapojit prostředky rezerv města (fond rezerv a rozvoje) do návrhu rozpočtu pro rok 2018
ve výši 198 337, 28 tis. Kč na dofinancování stavebních investičních akcí a akcí spojených s
opravami a údržbou stavební povahy nad saldo příjmů a výdajů II. návrhu rozpočtu
statutárního města Prostějova pro rok 2018,
vzali na vědomí
informace o situaci v LHK Jestřábi Prostějov
a uložili
Finančnímu odboru předložit v této věci materiál na schůzi rady 14. 11. 2017.

Členové rady města na jednání 14. listopadu 2017 mimo jiné:
odložili
materiál 3.1 Zpracování právní analýzy smlouvy a dalšího postupu v souvislosti se
smluvním vztahem uzavřeným se společností MANTHELLAN a.s. s tím, že JUDr. Květa
Olašáková zajistí další potup dle připomínek v diskusi,
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schválili
Akční plán Strategie rozvoje zeleně ve městě Prostějově na rok 2018,
uložili
Odboru rozvoje a investic, zařadit dále uvedené akce do návrhu rozpočtu města Prostějova
na rok 2018:
 Rozšíření zeleně v okolí ulice Říční - propojení na Močidýlka,
 Rozšíření biokoridoru Hloučela – projektová dokumentace na II.etapu,
 Rozšíření ploch zeleně v lokalitě Nový park jih Okružní, Plochy v ulici Zahradní
(zeleň) , Krasický rybník – stavební úpravy (revitalizace zeleně), Husserlovo nám. (u
Zlaté brány) – zeleň,
 Úprava biokoridoru Hloučela mezi ul. Olomoucká a Květná,
dále schválili
- záměr zpoplatnit užívání autobusové stanice v Prostějově dle předloženého návrhu, to je za
cenu 28 Kč bez DPH za jeden spoj,
- s účinností od 1. 1. 2018 změnu v organizační struktuře a systemizaci pracovních míst
Magistrátu města Prostějova, a to v Odboru rozvoje a investic takto:
zřizuje se 1 nové pracovní místo v oddělení rozvoje a investičních záměrů Odboru rozvoje a
investic Magistrátu města Prostějova, se zařazením referent předinvestiční přípravy projektů
a 1 nové pracovní místo v oddělení realizace Odboru rozvoje a investic Magistrátu města
Prostějova, se zařazením referent technické přípravy, vykonávané zaměstnanci v pracovním
poměru na dobu neurčitou, a zvyšuje celkový počet pracovních míst v Odboru rozvoje a
investic na 19,
- s účinností od 1. 1. 2018 změnu v organizační struktuře a systemizaci pracovních míst
Magistrátu města Prostějova, a to v Odboru územního plánování a památkové péče takto:
zřizuje se 1 nové pracovní místo v oddělení územního plánování Odboru územního
plánování a památkové péče Magistrátu města Prostějova, vykonávané zaměstnancem v
pracovním poměru na dobu neurčitou, se zařazením referent pořizování územně plánovacích
podkladů a územně plánovací dokumentace, a zvyšuje celkový počet pracovních míst v
Odboru územního plánování a památkové péče na 11, (celkový počet zaměstnanců v
pracovním poměru zařazených do Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2018 na 310),
rozhodli
1. na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek a v souladu s § 122
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek o výběru dodavatele v zadávacím
řízení „Koupaliště Vrahovice – celková rekonstrukce“ a jako dodavatele předmětné veřejné
zakázky vybrala společnost AKVAHELP METAL Třinec, jejíž nabídka plně vyhověla všem
podmínkám zadávací dokumentace, nejlépe naplnila hodnoticí kritéria a byla vyhodnocena
jako ekonomicky nejvýhodnější,
rozhodli
že statutární město Prostějov bude po žadateli o poskytnutí informace dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím požadovat úhradu nákladů za poskytnutí
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informace v případě, že celková výše těchto nákladů přesáhne 50 Kč,
dále schválili
- výši příspěvku na nákup věcných darů pro jubilanty ve věku 70, 75, 80 a 85 let v hodnotě
maximálně 100 Kč na jednoho jubilanta,
- čerpání fondu investic Mateřské školy Prostějov, ul. Šárka 4a ve výši 410 000 Kč na
vybudování splaškové a dešťové kanalizace,
- čerpání fondu investic Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská
ul. 2 ve výši 140 000 Kč na pořízení mycího stroje na čištění podlahy,
- čerpání fondu investic Sportcentra - DDM Prostějov, příspěvková organizace ve výši 773
914,Kč na nákup automobilu,
- čerpání fondu investic Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 v celkové výši 225 956
Kč na nákup plynového kotle Fagor do školní kuchyně v hodnotě 144 111 Kč a mycího
stroje CT bateriového pro úklid školy v hodnotě 81 845 Kč.

Členové rady města na jednání 20. listopadu 2017 mimo jiné:
vzali na vědomí
- analýzu o možnosti postupu vrácení dotace poskytnuté LHK Jestřábi,
- doporučení Komise výstavby ze dne 24. 10. 2017.

Členové rady města na jednání 30. listopadu 2017 mimo jiné:
schválili
- rozpočtová opatření,
- ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi Statutárním městem
Prostějovem jako pronajímatelem a Základní školou a mateřskou školou Prostějov,
Kollárova ul. 4, jako nájemcem v části týkající se pronájmu nebytových prostor ve stavbě
občanského vybavení Husovo nám. 91,
a vyhlásili
záměr pronájmu nebytových prostor o celkové výměře v pravém křídle 1. nadzemního
podlaží stavby občanského vybavení č. p. 2061 Husovo nám. 91 v Prostějově Gymnáziu
Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3.

Členové rady města na jednání 5. prosince 2017 mimo jiné:
vzali na vědomí
doporučení Komise pro nákup uměleckých děl z 15 11 2017,
schválili
s účinností od 1. 1. 2018 změnu v organizační struktuře a systemizaci pracovních míst
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Magistrátu města Prostějova, a to v Odboru dopravy takto: ruší pracovní pozici referent
registru silničního správního a silničního stavebního úřadu v oddělení dopravy a
komunikací Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova a současně zřizuje pracovní
pozici právník odboru, zařazenou do přímé podřízenosti vedoucímu odboru dopravy
Magistrátu města Prostějova,
rozhodli
podat správní žalobu proti rozhodnutí Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran
a politických hnutí ze dne 15. 11. 2017 čj. UDH-SPR-PS-10/2017-4
a souhlasili
s právním zastoupením statutárního města Prostějova v soudním řízení společníky
Advokátní kanceláře Ritter-Šťastný, Olomouc,
dále schválili
- úhradu vícenákladů ve výši 32 755 Kč společnosti FTL – First Transport Lines Prostějov,
které vznikly provozem MHD po objízdných trasách z důvodu uzavírky ulice Šárka ve
dnech 4. 9. 2017 až 22. 10. 2017 a s tím souvisejícím navýšením ujetých kilometrů oproti
schváleným jízdním řádům,
- pokyny pro kontrolu plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a hospodaření jím
zřízených a založených právnických osob k 31. 12. 2017,
- poskytnutí finanční odměny pro vedoucí sestru Jeslí sídliště Svobody v Prostějově,
nesouhlasili
s realizací projektu žadatele Cas sociale z. s., Prostějov, v oblasti výstavby sociálních bytů
na území města Prostějova (lokalita Svatoplukova 2434/50, Prostějov),
jmenovali
za zřizovatele členy školské rady příspěvkových organizací v souladu s § 167 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) s účinností od 1. 1. 2018
Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 - ing. Aleš Matyášek, ing. Milada Sokolová,
Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4 - PaedDr. Jan Krchňavý, MUDr.
Aleš Nevrla,
Základní škola Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 - PhDr. Alois Mačák MBA, Mgr. Milada
Galářová,
Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14 - PaedDr. Jaroslav Šlambor, ing.
Zdeněk Fišer, ing. Václav Šmíd,
Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60 - Miroslav Pišťák, MUDr.
Pavel Holík, PaedDr. Jan Krchňavý,
Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 3578/79 - ing.
Tomáš Iránek, Jana Halvadžievová, MUDr. Martin Balák,
Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 - Bc. Pavel Smetana, Zdeněk Vysloužil, ing.
Václav Šmíd,
Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 - ing. Petr Kousal,
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Ivana Copková, PaedDr. Jiří Kremla,
vzali na vědomí
- informaci o dalším postupu ve věci plnění Akčního plánu Strategie rozvoje zeleně,
- informaci o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na
realizaci projektu Zvýšení kapacity MŠ Čechovice v Prostějově ve výši max. 11 290 093,20
Kč,
dále schválili
1. zahájení přípravy zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané v
otevřeném řízení „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město
Prostějov 2019 - 2020“ v souladu s § 56 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek,
2. uzavření Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o
zmocnění centrálního zadavatele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Centrální
nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Prostějov 2019 - 2020“ ve
znění dle přílohy s následujícími subjekty:
Základní školou Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, Základní školou Prostějov, ul. E. Valenty 52,
Základní a mateřskou školou Prostějov, Kollárova ul. 4, Základní školou Prostějov, ul. Vl.
Majakovského 1, Základní a mateřskou školou Prostějov, Melantrichova ul. 60, Základní a
mateřskou školou Prostějov, Palackého tř. 14, Základní a mateřskou školou Jana Železného
Prostějov, Reálným gymnáziem a základní školou města Prostějova, Studentská ul. 2,
Mateřskou školou Prostějov, Partyzánská ul. 34, Mateřskou školou Prostějov, Moravská ul.
30, Mateřskou školou Prostějov, Rumunská ul. 23, Mateřskou školou Prostějov, ul. Šárka
4a, Mateřskou školou Prostějov, Smetanova ul. 24, Sportcentrem – domem dětí a mládeže
Prostějov, Základní uměleckou školou Vladimíra Ambrose Prostějov, Domovní správou
Prostějov, Národním domem Prostějov o.p.s., Městským divadlem Prostějov, Městskou
knihovnou Prostějov, Kinem METRO 70 Prostějov,
vzali na vědomí
informace o situaci na parkovací ploše v ul. Komenského s tím, že primátorka požádá o
sjednání nápravy vedení fy MANTHELLAN, a.s. na jednání, které se uskuteční dne 12. 12.
2017,
uložili
vedoucí Odboru kancelář primátora, ve spolupráci s ředitelem Městské knihovny projednat s
autorem projektu Milošem Karáskem pořízení Pamětní desky Neznámého čtenáře pro
Městskou knihovnu.

Členové rady města na jednání 11. prosince 2017 mimo jiné:
schválili
smlouvu o dílo na zhotovení nové stavby „Koupaliště Vrahovice – celková rekonstrukce“,
se zhotovitelem AKVAHELP METAL spol. s r.o., Třinec.
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Členové rady města na jednání 18. prosince 2017 mimo jiné:
schválili
pronájem nebytových prostor o celkové výměře 473,15 m² umístěných v pravém křídle 1.
nadzemního podlaží stavby občanského vybavení č.p. 2061 (Husovo nám. 91 v Prostějově),
Gymnáziu Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3, za účelem výkonu činnosti nájemce dle
zřizovací listiny za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 68 134 Kč ročně včetně DPH,
c) nájemné bude pronajímatel používat na opravy a údržbu stavby
občanského vybavení č.p. 2061 (Husovo nám. 91 v Prostějově), která je
součástí pozemku p.č. 3791 v k.ú. Prostějov,
d) výše nájemného nebude každoročně upravena inflačním koeficientem,
e) s pronájmem nebytových prostor bude spojeno právo užívat společné
prostory ve stavbě občanského vybavení č.p. 2061 (Husovo nám. 91 v
Prostějově), která je součástí pozemku p.č. 3791 v k.ú. Prostějov,
dále schválili
uzavření smluv o přijetí peněz a listin do úschovy notáře (Mubea Stabilizer Bar Systems
s.r.o.),
zmocnili
Mgr. Jiřího Pospíšila, náměstka primátorky Statutárního města Prostějova, k podpisu smluv
o přijetí peněz a listin do úschovy notáře uvedených.

Členové rady města na jednání 20. prosince 2017 mimo jiné:
vyhlásili
dotační program Zdravého města Prostějova pro rok 2018 pro níže uvedené tematické
okruhy. Cílem a prioritou dotačního programu je udržitelný rozvoj města Prostějova, jeho
životního prostředí, rozvoje a podpory podnikání, oblasti bezpečnosti, zdraví, vzdělávání a
dalších, které jsou určeny následujícími tematickými okruhy:











Oblast celoživotního vzdělávání
Vzdělávání dětí a mládeže
Zdravý životní styl, ochrana zdraví, prevence zdraví
Škola podporující zdraví
Prevence v dopravní výchově
Popularizace vědy
Ochrana životního prostředí, odpady
Zdravý pohyb
Žijeme spolu – podpora hancicapovaných občanů
Den pro podnikatele – zapojení podnikatelské sféry do aktivit Zdravého města
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 Volné téma – S úsměvem jde všechno líp
schválili
- provedení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v jednacím
řízení bez uveřejnění s názvem „Reklamní služby pro statutární město Prostějov v rámci
hokejových utkání a dalších aktivit klubu LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o. v I. pololetí
roku 2018“ v souladu s ust. § 63 odst. 3 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek,
- oslovení vybraného dodavatele:
LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o.,
se sídlem U Stadionu 4452, 796 01 Prostějov,
v tomto jednacím řízení bez uveřejnění,
souhlasili
s užitím znaku města Prostějova na logu prostějovského hokejového klubu dívek a žen.

Stručný výběr z jednání Zastupitelstva města Prostějova
Členové zastupitelstva na svém jednání ve dnech 20. a 21. února a 13. března
2017 mimo jiné:
zvolili
v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obecním zřízení Janu Halvadžievovou členkou
Rady města Prostějova,
stanovili
výši odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova dle
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev takto:
- člen rady
4 059 Kč
- předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady
3 049 Kč
- člen výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánu 2 817 Kč
- člen zastupitelstva
1 381 Kč
- na rok 2017 náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům
Zastupitelstva města Prostějova, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru,
paušální částkou ve výši 220 Kč za hodinu,
uložili
Radě města Prostějova, zajistit v roce 2017 zpracování projektové dokumentace
rekonstrukce ulic Trávnická a Sokolská v Prostějově včetně komunikací,
přerušili
projednávání bodu 11.3 Dotace 2017 - oblast sportu – celoroční činnost mládežnického
hokeje (LHK Jestřábi Prostějov, SK Prostějov 1913),
odložili
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materiál č. 11.03 Dotace 2017 - oblast sportu – celoroční činnost mládežnického hokeje
(LHK Jestřábi Prostějov, SK Prostějov 1913) na jednání dne 13.3.2017 od 13:00 hod.,
souhlasili
s tím, aby přítomní představitelé klubů vystoupili v diskusi,
dále vyslovili souhlas
s hrazením nájemného za pronájem ledové plochy pro mládežnická družstva, ve výši určené
dle nájemní smlouvy uzavřené mezi pronajímatelem Domovní správa Prostějov a
- nájemcem LHK Jestřábi Prostějov, spolek, a to dle účetních dokladů vystavených za
období od 1. 1. 2017 do 30. 4. 2017, které budou vystaveny na Statutární město Prostějov,
do maximální výše 831 000 Kč,
- nájemcem SK PROSTĚJOV 1913, spolek, a to dle účetních dokladů vystavených za
období od 1. 1. 2017 do 30. 4. 2017, které budou vystaveny na Statutární město Prostějov,
do celkové maximální výše 223 000 Kč,
s hrazením nákladů za dopravu pro mládežnická družstva, dle přepravních smluv
uzavřených mezi dopravci a
- LHK Jestřábi Prostějov, spolek, a to dle účetních dokladů vystavených za období od 1. 1.
2017 do 30. 4. 2017, které budou vystaveny na Statutární město Prostějov, do celkové
maximální výše 200 000 Kč,
- SK PROSTĚJOV 1913, spolek, a to dle účetních dokladů vystavených za období od 1. 1.
2017 do 30. 4. 2017, které budou vystaveny na Statutární město Prostějov, do celkové
maximální výše 50 000 Kč,
ustanovili
pracovní skupinu ze zástupců klubů zastupitelstva, kteří budou jednat s kluby LHK Jestřábi
Prostějov, z.s. a SK Prostějov 1913, z.s., o vyřešení současné situace a budoucnosti hokeje v
Prostějově:
TOP 09 a nezávislí Prostějované – Mgr. ing. Aleš Matyášek, Změna pro Prostějov - ing.
arch. František Fröml, Nezávislí zastupitelé - Mgr. František Švec, Pévéčko - Mgr. Jiří
Pospíšil, KSČM - Ivana Copková, KDU-ČSL - ing. Petr Kousal, ČSSD - Bc. Pavel
Smetana, ODS - ing. Tomáš Blumenstein, Hnutí ANO 2011 - Mgr. František Jura,
vzali na vědomí
informace o petici „Za zachování stávajícího stavu parku a jeho okolí před RG a ZŠ města
Prostějova na ulici Studentská v plném rozsahu a beze změn" a jejím vyřízení,
a schválili,
aby další jednání města Prostějova se zástupci Federace židovských obcí a nadace KOLEL
DAMESEK ELIEZER o bývalém židovském hřbitově na ulici Studentské probíhala za
účasti mediátora dr. Vladimíra Špidly.

Členové zastupitelstva na svém jednání ve dnech 3. a 4. dubna 2017 mimo jiné:
schválili
- změnu Jednacího řádu města Prostějova takto:
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Čl. 9 odst. 8 nově zní takto:
„Slovo osobám přihlášeným do diskuse dle odstavce 6 předsedající uděluje v pořadí, ve
kterém byly doručeny písemné přihlášky k jednotlivým bodům schváleného programu, a to
v průběhu diskuse k tomu bodu programu, k němuž se tato osoba přihlásila, zpravidla po
jejím zahájení. Osobě přihlášené do diskuze může na její žádost předsedající udělit slovo
ihned po schválení pořadu jednání. Při projednávání návrhu rozpočtu a závěrečného účtu
města za uplynulý rok mají v rozpravě přednost písemné přihlášky občanů města před
přihláškami členů zastupitelstva města.“
- změnu Jednacího řádu města Prostějova takto:
Čl. 9 odst. 6 první věta nově zní takto:
„Osoba uvedená v článku 5 odst. 11 jednacího řádu a osoba, která je čestným občanem
města, je oprávněna vyjádřit své stanovisko ke všem projednávaným věcem, které byly
schváleny na program jednání zastupitelstva včetně bodu Dotazy, připomínky a podněty
členů zastupitelstva města.“
- přijetí finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci
„Cyklistická stezka Prostějov – Žešov, II. a III. etapa“ ve výši 2 662 000 Kč a Smlouvu č.
401/2017 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2017,
odvolali
z Komise pro regeneraci městské památkové zóny Mgr. Daniela Zádrapu na základě jeho
rezignace ze dne 8. 2. 2017,
vydali
obecně závaznou vyhlášku o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 5/2013, kterou se
stanovují opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných
podobných her,
schválili
pořízení III. změny územního plánu Prostějov, která bude řešit zrušenou část Opatření
obecné povahy č. 1/2014 – Územní plán Prostějov v části vymezení ploch č. .0819, .0821,
.0824 a .0825 a v regulativech využití těchto ploch,
neschválili
- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 80 000 Kč Muzeu a galerii v
Prostějově na přípravu a tisk Průvodce novou geologickou expozicí MGP, z důvodu, že
expozice dosud neexistuje a jedná se o vlastní činnost organizace,
- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 80 000 Kč Muzeu a galerii v
Prostějově na zhotovení a tisk výstavních panelů s astrofotografiemi Bc. Petra Horálka z
důvodu, že tyto náklady jsou hrazeny z prostředků zřizovatele a jedná se o vlastní činnost
organizace,
- dotaci ve výši 783 660 Kč Garáže sídliště Svobody, Prostějov, na kompletní opravu střešní
krytiny a výměnu oplechování atiky a dešťových svodů garáží z důvodu, že město
neposkytuje dotace na tento účel.
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Členové zastupitelstva na svém jednání ve dnech 12. a 13. června 2017 mimo
jiné:
schválili
Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2016 s vyjádřením souhlasu s
celoročním hospodařením, a to bez výhrad, s tím, že:
 rozpočtové hospodaření statutárního města Prostějova v roce 2016 skončilo kladným
saldem příjmů a výdajů ve výši 38 624 518,07 Kč,
 zlepšený výsledek rozpočtového hospodaření statutárního města Prostějova v roce
2016 vykázal oproti upravenému rozpočtu k 31. 12. 2016 hodnotu plus 178 037
306,93 Kč
Převod finančních prostředků ze základního běžného účtu
 do trvalého peněžního fondu statutárního města Prostějova – fondu rezerv a rozvoje
ve výši 176 939 054,19 Kč,
 do trvalého peněžního fondu statutárního města Prostějova – fondu zeleně ve výši 38
400,00 Kč na základě statutu fondu,
vzali na vědomí
- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření zpracovanou podle zákona č. 93/2009 Sb., o
auditorech a o změně některých zákonů, o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, pro územní samosprávný celek statutární
město Prostějov za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 auditorskou korporací AUDIT
TEAM, s.r.o., Olomouc,
- aktivní finanční vypořádání se státním rozpočtem ČR prostřednictvím Olomouckého kraje
v celkovém objemu 143 046,74 Kč jako kompenzace výdajů účelových prostředků, které
byly dotacemi vykryty pouze částečně s nárokem celého krytí,
dále schválili
návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k I. změně Územního
plánu Prostějov,
vydali
I. změnu Územního plánu Prostějov formou opatření obecné povahy č. 1/2017,
jmenovali
ing. Zdeňka Fišera, 1. náměstka primátorky, jako určeného zastupitele pro spolupráci s
pořizovatelem při pořizování III. změny územního plánu Prostějov,
dále schválili
- Plán odpadového hospodářství města Prostějova na období 2017-2023,
- změnu systemizace pracovních míst Městské policie Prostějov k datu 1. 7. 2017 tak, že
stanoví počet pracovních míst strážník na 59 na dobu určitou – do ukončení pracovního
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poměru strážníka str. Miroslava Gomoly, t.č. v dlouhodobé pracovní neschopnosti,
- demolici zbývající části tribuny na Velodromu, p. č. 5997/1,
- přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje pro JSDH města Prostějova a finanční
spoluúčast statutárního města Prostějova nejméně 100 000 Kč,
- přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje pro JSDH města Prostějova a finanční
spoluúčast statutárního města Prostějova nejméně ve výši 30 000 Kč,
- přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na akci „Cyklistická stezka Kostelecká v
Prostějově, I. a II. etapa“ v maximálně stanovené výši 1 872 795 Kč,
- přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na akci „Zvýšení bezpečnosti přechodů pro
chodce – ulice Plumlovská, Prostějov“ v maximálně stanovené výši 337 119 Kč,
- přijetí neinvestiční dotace od Olomouckého kraje z dotačního titulu: Podpora kulturních
aktivit v Olomouckém kraji ve výši 400 000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s
přípravou a realizací Krajských postupových přehlídek Olomouckého kraje, 60. festivalu
poezie Wolkrův Prostějov a XXXV. Prostějovských hanáckých slavností,
- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z prostředků fondu rezerv
a rozvoje ve výši 1 200 000 Kč SK Prostějov 1913, spolku, na pronájem ledové plochy a
nebytových prostor pro mládežnická hokejová družstva a na dopravu na hokejová utkání,
neschválili
- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 3 890 000 Kč LHK Jestřábi
Prostějov, spolku, na pronájem ledové plochy a nebytových prostor pro mládežnická
hokejová družstva, z důvodu, že na předsedu spolku LHK Jestřábi Prostějov jsou vedeny
exekuce a na klub v době podání žádosti byly vedeny exekuce,
vydali
Obecně závaznou vyhlášku o regulaci provozování hazardních her na území statutárního
města Prostějova,
uložili
RNDr. Aleně Raškové, primátorce města, jmenovat do vyjednávacího týmu pro záležitosti
Galerie Manthellan Mgr. Jiřího Pospíšila a Mgr. ing. Aleše Matyáška.

Členové zastupitelstva na svém jednání dne 17. července 2017 mimo jiné:
schválili
1. účetní závěrku statutárního města Prostějova sestavenou ke dni 31. 12. 2016 na základě
vypořádání připomínek zastupitelů,
2. celkový výsledek hospodaření ve výši 64 610 074,26 Kč a jeho převedení na účet 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období,
vydali
 Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Prostějova, kterou se mění Obecně
závazná vyhláška statutárního města Prostějova č. 3/2016 o nočním klidu, ve znění
pozdějších změn,
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schválili
- smlouvu o dílo na pořízení nového majetku – na zhotovení nové stavby Komunitní dům
pro seniory v Sušilově ulici, Prostějov, se zhotovitelem MORYS s.r.o., Ostrava - Přívoz,
- rozšíření investiční akce „Norská 2, 4 - výměna výtahu z roku 1998 – dokončení“ o objekt
„Finská 11 - výměna výtahu“ s novým názvem investiční akce, a to „Norská 2, 4 a Finská
11 – výměna výtahu z roku 1998“.

Členové zastupitelstva na svém jednání dne 11. září 2017 mimo jiné:
souhlasili
s bezúplatným převodem movitého majetku - teleskopické tribuny v pořizovací hodnotě 4
924 700 Kč ze zřizovatele – statutárního města Prostějova na Sportcentrum – dům dětí a
mládeže Prostějov, příspěvkovou organizaci,
vzali na vědomí
zprávu o „Plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžné hospodaření jím
zřízených a založených právnických osob k 30. 6. 2017“,
schválili
- řešit předložené návrhy na změnu územního plánu Prostějov s ostatními návrhy v
komplexní změně až na základě zprávy o uplatňování územního plánu Prostějov,
- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 130 000 Kč Tělovýchovné jednotě
SOKOL Čechovice na systém ohřevu TUV pomocí solárních panelů,
- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 3 000 000 Kč SKC Prostějov na
rekonstrukci zázemí velodromu – III. etapa,
- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z prostředků fondu rezerv a rozvoje ve výši
500 000 Kč LHK Jestřábi Prostějov A – team s. r. o. na podporu činnosti seniorského
hokeje,
- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši
40 000 Kč DZP Haná Prostějov na podporu činnosti dálkového a zimního plavání,
- ve výši 80 000 Kč Hané Prostějov na podporu činnosti fotbalového oddílu,
- ve výši 100 000 Kč Vodáckému klubu 109, Prostějov, na podporu činnosti.

Členové zastupitelstva na svém jednání ve dnech 30. a 31. října a 6. listopadu
2017 mimo jiné:
udělili
čestné občanství in memoriam PhDr. Václavu Kolářovi,
vydali
Obecně závaznou vyhlášku, kterou stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
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a vymezují prostory pro volné pobíhání psů na území města Prostějova,
naopak neschválili
1. vydání nové obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her na území
statutárního města Prostějova ve znění dle přílohy č. 1 s účinností vyhlášky od 1. 1. 2018,
2. vydání nové obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her na území
statutárního města Prostějova ve znění dle přílohy č. 1 s účinností vyhlášky od 1. 1. 2020,
schválili
1. zapojení statutárního města Prostějova do systému financování dopravní obslužnosti
Olomouckého kraje i v letech 2018 a 2019, který spočívá ve spolufinancování dopravní
obslužnosti společně s Olomouckým krajem a ostatními městy a obcemi Olomouckého
kraje částkou vypočítanou podle počtu obyvatel obce nebo města, která je pro rok 2018 a
2019 stanovena na 70 Kč na jednoho obyvatele, což pro město Prostějov činí 3 078 250 Kč
ročně,
2. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní
obslužnosti Olomouckého kraje, na základě kterého se město Prostějov zavazuje v letech
2018 a 2019 přispívat podle předloženého návrhu,
dále schválili
- Akční plán zlepšování kvality ovzduší města Prostějova, jeho cíle a opatření, který
stanovuje včetně způsobu implementace opatření Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší
města Prostějova, která jsou v gesci Statutárního města Prostějova,
neschválili
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2017 ve výši 34 669 Kč Svazu tělesně
postižených v České republice z. s., okresní organizaci Prostějov, na dofinancování
provozních nákladů spolku od 1. 8. do 31. 12. 2017 z důvodu, že vícezdrojové financování
je oproti loňskému roku několikanásobně vyšší,
dále schválili
- řešit předložený návrh na změnu územního plánu Prostějov s ostatními návrhy v
komplexní změně až na základě zprávy o uplatňování územního plánu Prostějov,
- odložení pořízení samostatné změny územního plánu Prostějov, včetně jejího obsahu,
podmíněné úhradou nákladů žadatelem, která bude řešit změnu funkčního využití ploch na
plochu specifickou, včetně dopravního napojení v návaznosti na okolní využití, zkráceným
postupem pořizování,
doporučili
Radě města Prostějova ustanovení pracovní skupiny, která zpracuje přehled významných
osobností pochovaných na prostějovských pohřebištích a navrhne případné zařazení těchto
hrobů na seznam Významných hrobů udržovaných správou hřbitova,
vzali na vědomí
informace obsažené v petici občanů za výstavbu bazénu 50 x 25 m v Prostějově s tím, že o
výstavbě bazénu bude rozhodnuto až po zpracování analýzy CBA – cost benefit analysis
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(analýza nákladů a přínosů),
schválili
smlouvu o dílo na pořízení nového majetku – na zhotovení nových staveb venkovních
posiloven – Street Workoutů v Kolářových sadech a ve Vrahovicích, se zhotovitelem
Clean4you s.r.o., Olomouc – Chválkovice.

Členové zastupitelstva na svém jednání dne 6. listopadu 2017 mimo jiné:
schválili
bezúplatný převod částí pozemků p. č. 5998, p. č. 5999/6 a p. č. 5999/7, vše v k. ú.
Prostějov, o celkové výměře cca 2 500 m² (přesná výměra bude známa po zpracování
geometrického plánu) do vlastnictví spolku Prostějov olympijský, z. s., se sídlem Prostějov,
s tím, že náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s
podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
Statutární město Prostějov.

Členové zastupitelstva na svém jednání ve dnech 11., 12. a 20. prosince 2017
mimo jiné:
schválili
- bezúplatný převod automobilu Volkswagen Transporter, RZ 1M1 5469, z vlastnictví
Statutárního města Prostějova do vlastnictví SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů
Domamyslice,
- Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Prostějova na roky 2019 až 2022,
rozhodli
že uvedením nepravdivých údajů v příloze žádosti o poskytnutí dotace na rok 2016 ze dne
21. 12. 2015 podané LHK Jestřábi nevznikla statutárnímu městu Prostějov škoda ve výši 2
300 000 Kč (led a doprava),
a uložili
Magistrátu města Prostějova, uplatnit v trestním řízení vedeném na základě trestního
oznámení náhradu škody vzniklé městu Prostějov poskytnutím dotace na základě
nepravdivých informací uvedených v prohlášení žadatele o poskytnutí dotace a přihlásit
pohledávku za LHK Jestřábi do probíhajícího insolvenčního řízení do výše až 500 tis. Kč.
schválili
rozpočet statutárního města Prostějova na rok 2018 s těmito hlavními ukazateli:
daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
dotace
příjmy celkem

718 397 540,00 Kč
113 125 580,00 Kč
22 603 000,00 Kč
57 570 130,00 Kč
911 696 250,00 Kč
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výdaje neinvestiční (bez oprav
a údržby stavební povahy)
výdaje neinvestiční (opravy a
údržba stavební povahy)
neinvestiční výdaje celkem

730 633 450,00 Kč

investice stavební
investice ostatní
investice celkem

299 350 000,00 Kč
31 086 670,00 Kč
330 436 670,00 Kč

výdaje celkem
celkem objem financujících
operací

48 450 000,00 Kč
779 083 450,00 Kč

1 109 520 120,00 Kč
197 823 870,00 Kč

dále schválili
- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 250 000 Kč společnosti Střední
škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, na opravu střechy budovy Tetín 1,
- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 250 000 Kč spolku LIPKA na
opravu střechy budovy Tetín 1.

8. CENA MĚSTA ROSTĚJOVA ZA ROK 2017
Cena města Prostějova za rok 2017 byla udělena těmto laureátům:
Vlastimil Kadlec za celoživotní práci regionálního sportovního novináře. Vlastimil Kadlec
vešel do podvědomí prostějovské veřejnosti zejména jako vynikající sportovní novinář.
Začínal jako člen výboru fotbalového oddílu TJ OP psát do tehdejších podnikových novin o
průbězích fotbalových utkání. Brzy dostal nabídku od vedení prostějovské redakce Stráže
lidu na dopisovatelskou činnost. Jako dopisovatel spolupracoval desítky let i s celostátními
deníky Mladá fronta, Rovnost, Československý sport a s Českým rozhlasem Olomouc.
Koncem 70. let se stal externím sportovním redaktorem Stráže lidu, později Prostějovského
týdne. Tuto funkci vykonával až do roku 1999. Za dobu své žurnalistické kariéry se věnoval
takřka všem druhům sportů, které provozovaly prostějovské sportovní kluby. Dodnes
spolupracuje na úseku sportovní novinařiny s redakcí Prostějovský deník a s Prostějovskými
radničními listy, do kterých připravil celoroční seriál o historii regionálních sportovních
klubů v dobách jejich největší slávy od konce 2. světové války.
Jaroslav Knejp za dlouholetou hudební a pěveckou činnost zejména pro zrakově
handicapované a seniory. Zpěvák, skladatel, hudebník, pořadatel, řečník, moderátor a
košíkář - tím vším je Jaroslav Knejp. Před deseti lety kvůli nemoci přišel o zrak. Tato rána
osudu nezastavila jeho chuť žít život naplno, ale přiměla ho dělat i v této situaci něco pro
druhé. Prostějovští občané si jej nejvíce pamatují jako smutečního řečníka. Promlouvat do
duší čerstvě raněných ztrátou milované osoby není snadné a vyžaduje to velkou míru
empatie a prostého člověčenství. Tomuto nesnadnému povolání se věnoval plných třináct
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let. Poslední roky pracuje pan Jaroslav Knejp pro organizace, které nabízí sociální služby
lidem se zrakovým postižením. V září 2010 byl u desetiletého výročí fungování
olomouckého TyfloCentra. Od roku 2012 každoročně pořádá autorský kolektiv zrakově
postižených, za spolupráce Městské knihovny, zvukovou soutěž s názvem Audiostop. Zde
působí jako moderátor, průvodce a technik. V TyfloCentru je Jaroslav Knejp spojen s dvěma
každoročně se opakujícími akcemi, Společenským plesem a multižánrovým festivalem Bílý
den. Je též zakladatelem elektronického časopisu Huča, do kterého přispívají a dělí se o své
zkušenosti a nápady lidé se zrakovým postižením. Několikrát ročně také jezdí se svými
písničkami potěšit lidi ve stacionářích a domovech důchodců na Prostějovsku. Po ztrátě
zraku se také Jaroslav Knejp naučil plést košíky a vede kurzy pletení i pro lidi se zrakovým
postižením.
Mgr. Hana Lužná za přínos prostějovské kultuře v oblasti divadla. Hana Lužná se narodila
v Prostějově a s rodným městem spojila celý svůj osobní a pracovní život. Už v průběhu
studií se aktivně věnovala sólové recitaci a dosáhla mimořádných výsledků – je
sedminásobnou laureátkou celostátní přehlídky Wolkrův Prostějov. Později také
spolupracovala při organizaci této přehlídky. Zaměřila se i na své žáky v dramatickém
kroužku na ZŠ E. Valenty a společně s nimi se může radovat z jejich úspěchů v recitačních
soutěžích, na nichž se navíc dlouhodobě organizačně podílí. Hana Lužná je už 45 let
členkou Divadla Hanácké obce – nejdříve jako herečka, později jako dramaturg a v
současné době působí i jako režisérka. Na celostátní přehlídce v Rakovníku získala ocenění
za dramaturgii, na přehlídce Němčický divadelní máj byla oceněna za dramatizace textů
Karla Čapka. Její činnost v Divadle Hanácké obce zasáhla i rodinu – dnes v tomto souboru
působí i manžel a oba synové se svými rodinami. Hana Lužná také spolupracovala pět let se
studentským divadlem Point, a to jako hlavní vedoucí filmových táborů v Sobotíně. Svou
stálou aktivitou a energií za sebou zanechává jedinečnou stopu nejen v srdcích svých žáků,
kolegů a kamarádů, ale i v kulturním kontextu svého rodného města.
Loutkové divadlo Pronitka při TJ Sokol I Prostějov je vyznamenáno cenou města
Prostějova 2017 za reprezentaci města Prostějova a mnohaletá pohádková odpoledne pro
děti i dospělé. Loutkové divadlo Pronitka zahájilo svoji činnost v roce 1996 v sokolovně
premiérou pohádky Perníková chaloupka. Soubor má repertoár určený hlavně pro
předškoláky. Jejich představení se konají od října do března, každou neděli ve 13.30 a v
15.30 hodin v Sokolovně na Skálově náměstí. Za svými diváky i dojíždějí nejen do okolních
vesnic, ale i například do pečovatelského domu Ambrosie nedaleko Ostravy. Principálkou
souboru je již 16 let paní Lucie Hlačíková, která se loutkovému divadlu věnuje již 33 let.
Pod jejím vedením soubor získal řadu ocenění. Loutkové divadlo Pronitka se pravidelně od
roku 2015 účastní Národní sokolské přehlídky loutkových divadel v Přerově a od roku 2016
také Sokolských celorepublikových akcí Movie Week a Noci sokoloven. V minulém roce
Loutkový soubor Pronitka uvedl dvě premiéry autorské pohádky principálky souboru Zelená pohádka a Kouzlo vánoc. Loutkový soubor Pronitka ve svém volném čase svými
představeními reprezentuje nejen město Prostějov, ale působí i v sociální oblasti.
Dagmar Smékalová, in memoriam, za prosazování a rozvíjení Masarykových,
legionářských a sokolských tradic. Dagmar Smékalová byla za minulého režimu pro své
demokratické smýšlení a otevřenou propagaci Masarykova díla pronásledována, v 50. letech
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20. století i na čas vězněna. Byla jednou ze zakladatelů prostějovské pobočky Masarykovy
společnosti, kde byla zvolena předsedkyní, spolupodílela se na obnově sochy T. G.
Masaryka. Byla také aktivní členkou Sokola a prostějovské jednoty Československé obce
legionářské. V učitelské veřejnosti byla Dagmar Smékalová známa jako kantorka tělem i
duší s krásným a inspirativním vztahem k dětem a mládeži. Svými činy a zodpovědnou
aktivní prací prosazovala i v praktickém životě demokratické a humanitní ideje. Byla
osobností příkladnou s nezpochybnitelnými mravními kvalitami. Dagmar Smékalová patřila
k těm lidem, kteří svou obětavou a neúnavnou prací každodenně dokazovali, že slova o
demokracii a demokratických tradic nejsou jen vyřčená slova, ale celým svým životem se
snažila tato slova naplnit i skutky.

9. KALEIDOSKOP
Leden
Primátorka Alena Rašková a náměstkyně Ivana Hemerková navštívily 3. ledna v
prostějovské porodnici prvního občánka města Prostějova roku 2017. Tím se stal Michal
Pařík, který se narodil 2. 1. 2017 v 10:08 hodin. Vážil 2 750 gramů a měřil 49 cm.
Tříkrálová sbírka 2017 proběhla i v prostějovském děkanátu. VIP skupinka tří králů pod
vedením ředitele Charity Prostějov Františka Hynka navštívila také magistrát. Lidé mohli
přispět do Tříkrálové sbírky i přímo v teple svých domovů. Až do 15. ledna mohli posílat
svůj finanční příspěvek přímo na bankovní účet k tomuto účelu vytvořený, nebo poslat
dárcovskou SMS. Od roku výtěžek Tříkrálové sbírky stále rostl – v roce 2012 se vybralo
652 530 Kč, o rok později 713 453 Kč, v roce 2014 to bylo 795 033 Kč, v roce 2015 už 852
955 korun a v roce 2016 se vybralo 855 296 Kč. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2017 po
rozpečetění 235 pokladniček byl 949 488 korun, tedy o 94 192 tisíc korun více, než v roce
minulém. Část peněz posloužila k nákupu nového auta zdravotní služby, která zajíždí ke
klientům a dále na opravy centra Marta v Prostějově.
Nová odstředivka na plavky a diskotéka. To jsou novinky, které pro uživatele lázní
připravila Domovní správa. Například odstředivka vyždímá plavky téměř do sucha. Po
úspěchu, který měla diskotéka na ledě, proběhla podobná akce plná hudby a soutěží pro děti
i přímo v lázních. A s velkým úspěchem.
Rada města Prostějova vyslovila souhlas s vypracováním studie dispozičního uspořádání
kulturního sálu do nabízených prostor (ve stavu Shell & Core) v prostorách obchodní
galerie firmy Manthellan formou výzvy jednomu zájemci, a to společnosti ALFAPROJEKT
OLOMOUC. Nemovitosti ve stavu Shell & Core jsou nabízeny v tzv. základní úpravě bez
rozsáhlejších zásahů do jejich vzhledu, tedy bez finálních úprav interiéru. Ten je řešen až na
základě přání či potřeb konkrétního majitele či pronajímatele prostoru. Společnost
Manthellan nabídla v loňském roce městu Prostějov možnost vybudování společenského
sálu v rámci projektu obchodní galerie. Nejprve byla dána k dispozici půdorysná plocha
jednopodlažního sálu zhruba 1 800 m², koncem roku byla plocha upravena na 1 000 m² s
možností dvoupodlažní stavby. Rada odsouhlasila rozpočtové opatření do 100 tis. korun bez
DPH.
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Statutární město Prostějov poskytovalo i v roce 2017 občanům s trvalým bydlištěm v
Prostějově příspěvek (dar) na kastraci koček. Příspěvek činil 300 Kč na první kočku
vykastrovanou v kalendářním roce a 150 Kč na každou další v témže roce. Příspěvek na
kastraci koček město poskytuje od roku 2009 a ročně bylo z rozpočtu města takto vyčerpáno
zhruba padesát tisíc korun.
Členové petičního výboru Petice „Za zachování stávajícího stavu parku a jeho okolí před
RG a ZŠ města Prostějova na ulici Studentská v plném rozsahu a beze změn“ předali
primátorce města Prostějova Aleně Raškové petiční archy s 3 126 podpisy. Petice byla
projednána v souladu s platnou legislativou.
Nevidomí a slabozrací lidé i přes svůj handicap ukázali, že je třeba s nimi počítat. V lednu
2017 proběhla v klubovně Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v Prostějově
akce zaštítěna Zdravým městem Prostějov. V rámci „Tvořivé dílny pro nevidomé“ zde lidé z
materiálu podobnému proutí pletli misky, ošatky, zvonečky a dekorační předměty. Ukázali
tak, že i přes své postižení se dokážou aktivně zapojit do dění ve společnosti. Zdravé město
Prostějov dílnu, která pomáhá rozvíjet schopnosti postižených občanů, finančně podpořilo.
V lednu oslavila 104. narozeniny Prostějovanka Stanislava Páleníková. Popřát jí do Domova
důchodců v Prostějově také přišla primátorka města Alena Rašková. „Je to skutečně
nádherný věk a paní Páleníková je plná sil a energie. Můžeme tedy jen smeknout,“ uvedla
primátorka po gratulaci. A jaký je recept oslavenkyně na dlouhověkost? Stanislava
Páleníková má zcela jasno: „Žádný alkohol a cigarety, jídlo střídmě. Nezůstat stranou, číst a
zajímat se o věci kolem sebe," prozradila. Stanislava Páleníková žije v domově důchodců již
osmým rokem. Sleduje prostřednictvím televize dění ve světě i doma a vnoučat prý má
tolik, že je už ani nepočítá.

Únor
Prostějované prožili historicky první Masopust. Akci zajistila umělecká a produkční
agentura Společnost pro zachování kulturního dědictví historie a romantiky. S velkým
úspěchem se uskutečnila na náměstí T. G. Masaryka dne 4. února 2017 a šlo o jednodenní
lidovou tradiční kulturně společenskou akci - rej masopustních masek, lidové písničky,
lidovou zabíjačku. Průvod masek v čele s flašinetem a bubeníky prošel za všeobecného
veselí náměstím, řezník porazil prase a před lidmi předvedl výrobu jitrnic, jelit, uvařil
zabíjačkovou polévku. Hudba, flašinet, rej masek a všeobecné veselí. To byl první
prostějovský masopust.
Město zastavilo revitalizaci vnitrobloku Waitova, Manharda, Drt. Horáka a Bulharská. O
akci se jednalo dva roky. Obyvatelé na setkání se zástupci města vznášeli připomínky, podle
nichž byly zpracovány tři varianty řešení. Veškerá jednání ale byla zbytečná - nepodařilo se
totiž získat konečný souhlas majitelů pozemků. Když totiž chce město rekonstruovat cizí
majetek, musí mít podepsanou smlouvu o právu provést stavbu. V tomto případě se to
podařilo pouze s bytovým družstvem Waitova 7 - 11. Od majitelů pozemků Bytového
družstva S. Manharda 14 -16 byl podpis na smlouvu přislíben při jejich prosincovém
zasedání. K podpisu však nedošlo. S šestadvaceti majiteli z Bytového družstva J. Horáka
13-15 se smlouvu uzavřít také nepodařilo. Část z nich totiž s navrhovanou rekonstrukcí
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nesouhlasilo, přestože už proběhlo několik jednání s předsedy bytových družstev, kde
navrhované technické řešení odsouhlasili. A protože se obyvatelé v dané lokalitě nechtějí
domluvit a ani částečně ustoupit ze svých požadavků, plánovaná revitalizace byla
pozastavena.
Práce v prostorách zámku probíhající od minulého roku byly zakončeny dříve, než se
původně odhadovalo. Radní zde naplánovali městskou galerii s občerstvovacím pultem. V
druhé části, přes nádvoří, je zázemí pro umělecká vystoupení v době, kdy na nádvoří začnou
běžet kulturní akce. V historickém duchu byly obnoveny i podlahy místností. V jedné z nich
se navíc podařilo zachovat původní dlažbu z 15. století. Kamenné portály jsou též původní.
Restaurování původních dlaždic bylo velmi pracné. Jednotlivé kusy se musely podlepovat,
aby se eliminovalo riziko jejich poškození a rozpadu. První výstavy byly v nových
prostorách naplánovány na jarní měsíce a domov zde naleznou městské umělecké sbírky.
Rada města Prostějova byla od února opět kompletní. Na místo v křesle, které uvolnil radní
Josef Augustin, usedla zastupitelka Jana Halvadžievová. „Budu hájit zájmy města,“ slíbila
nová radní, která ještě před samotným hlasováním odpovídala na dotazy opozičních
zastupitelů týkajících se jejího budoucího přínosu pro město.
Olomoucký kraj zůstal na konci února bez hejtmana. Krajští zastupitelé odvolali z funkce
hejtmana i radního Olomouckého kraje Oto Koštu. Úřad hejtmana převzal Ladislav
Okleštěk (ANO 2011), uvolněné místo v jedenáctičlenné Radě Olomouckého kraje obsadila
na základě rozhodnutí zastupitelů Alena Adamíková (rovněž hnutí ANO 2011).
Zastupitelstvo Olomouckého kraje tvoří 55 členů. Na základě výsledků krajských voleb
obsadilo šestnáct míst hnutí ANO 2011, devět křesel má ČSSD, sedm pozic patří KSČM a
stejný počet připadl Koalici pro Olomoucký kraj společně se starosty. Šest míst získali
Starostové Pro Olomoucký kraj a shodně po pěti křeslech pak ODS a SPD + SPO.

Březen
Statutární město Prostějov podalo k Okresnímu státnímu zastupitelství v Prostějově trestní
oznámení pro podezření ze spáchání dotačního podvodu na LHK Jestřábi Prostějov, spolek,
Prostějov, jehož jménem jednal Michal Tomiga, předseda spolku. Důvodem trestního
oznámení byla pochybnost o pravdivosti prohlášení žadatele o dotační peníze, tedy
prohlášení LHK Jestřábi v tom, že proti němu není vedeno žádné exekuční řízení. Dotace
totiž město poskytuje jen těm žadatelům, kteří nemají žádný exekuční závazek.
Víkendové dny počátkem března zpestřil festival dokumentárních filmů. Šlo o unikátní a
pozoruhodné dokumenty, týkající se udržitelnosti světového potravinového systému.
Návštěvníci mohli zhlédnout řadu filmů s environmentální tematikou, tematikou ne/plýtvání
s potravinami, ochranou půdy a pralesů, palmovém oleji, o celosvětově udržitelném
zemědělství, o vlastnění a manipulaci s osivy, o zakládání komunitních zahrádek a podobně.
Šlo o výhradně zahraniční filmy,týkající se udržitelnosti světového potravinového systému s
českými titulky.
Primátorka města Prostějova Alena Rašková a první náměstek Zdeněk Fišer jednali ve
středu 1. března 2017 v Praze s mediátorem Vladimírem Špidlou. Tématem hovoru byla
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problematika rehabilitace starého židovského hřbitova ve Studentské ulici v Prostějově. Šlo
o první schůzku, na níž představitelé města předložili představu, uvedli, co je
nepřekročitelné a co jsou zásadní věci, které musí zůstat zachovány. Mysleli tím hlavně o
bezpečný přístup ke škole, tedy aby se děti dostaly do školy a ze školy bezpečně, aby byl ve
škole naprosto bezproblémový chod. Šlo ale i o to, že současný park využívají občané, kteří
bydlí v blízkosti. Podmínky města byly - zachování minimálně průchodu, kdyby byl parčík
otevřený, bylo by to ještě lepší. Úlohou Vladimíra Špidly jako mediátora je přivést obě
protistrany ke společnému řešení.
Odborná konference Den malých obcí se uskutečnila ve čtvrtek 9. března 2017 v Prostějově.
Šlo o konferenci určenou starostkám, starostům a ostatním zástupcům měst a obcí, kteří
měli možnost setkat se zde s představiteli ministerstev a získat aktuální informace o dění ve
veřejné správě zejména z oblasti financování, dopravní obslužnosti, dotační politiky a
dalších.
Do vlastnictví Statutárního města Prostějova byly zpět převedeny od společnosti ŽelezárnyAnnahütte, pozemky nacházející se v sektoru A průmyslové zóny v ulici Kralická o celkové
výměře cca 8 hektarů. Zpětný převod pozemků byl uskutečněn po té, kdy se společnost
Železárny-Annahütte výslovně vyjádřila, že výstavbu nového výrobního areálu v dané
lokalitě nebude realizovat. Vzhledem k tomu, že se jednalo o poměrně velkou plochu v
celku samostatně hůře využitelnou, pro více investorů a ne příliš vhodného tvaru, byla
plocha rozdělena tak, aby měla optimální členění a využití pozemků včetně dopravní
obslužnosti území. Byla také naplánována výstavba obslužné komunikace navazující na již
dříve plánované obratiště, která zajistí optimální využití území a je určujícím faktorem ve
vztahu k pozemkům, které je možné v této lokalitě nabídnout jednotlivým investorům. O
pozemky okamžitě projevilo zájem několik investorů.
I v roce 2017 se Prostějov připojil k Hodině Země, a to v sobotu 25. března 2017 v době od
20:30 do 21:30 hodin. Zhaslo jak osvětlení Národního domu, tak i radnice.
Zástupci města Prostějova převzali 27. března ocenění za druhé místo v krajském kole
soutěže Zlatý erb v kategorii nejlepších webových stránek. V kraji bylo podáno celkem 23
projektů ve čtyřech kategoriích včetně celostátně hodnoceného nejlepšího webu s
turistickou prezentací, kde jediný přihlášený zároveň postoupil do finále.
V březnu se na hlavním náměstí začalo s instalací nového mobiliáře. Před radnicí tak
přibylo pět stojanů na kola. Součástí mobiliáře byla i trojice květinových pyramid, která
náměstí barevně rozsvítila.
První náměstek primátorky Zdeněk Fišer převzal 30. března v Olomouci ocenění pro město
Prostějov. Byla jím třetí příčka v krajském kole hodnocení s názvem Město pro byznys.
Celkovým vítězem je Šternberk, ale druhé Hranice i třetí Prostějov nabízí podnikatelům
kvalitní podmínky pro jejich byznys.

Duben
Náměstí T. G. Masaryka opět ozdobily jarní stromky - poslové Velikonoc. Na dnes už
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tradiční zdobení devětašedesáti stromků, které svátečně zkrášlily centrum města, navázal
Velikonoční jarmark.
Mediátor Vladimír Špidla, který je prostředníkem v jednání mezi zástupci města Prostějova
a židovskými organizacemi v otázce rehabilitace starého židovského hřbitova ve Studentské
ulici, navštívil 11. dubna 2017 Prostějov. Již dříve absolvovaly jednání s ním obě strany
samostatně. Vladimír Špidla se přijel podívat přímo na místo, o němž ve sporu jde, hovořil s
památkářem, s ředitelem školy Halašem a s paní Zuzanou Bratterovou.
Zástupci výsadkových veteránů navštívili o velikonočním víkendu prostějovskou radnici.
Při příležitosti slavnostního shromáždění výsadkových veteránů ČR a SR k 70. výročí
vzniku výsadkových jednotek byl udělen pamětní odznak bývalému primátorovi Miroslavu
Pišťákovi.
Dne 18. dubna 2017 byla na webových stránkách města Prostějova v odkazu
https://www.prostejov.eu/cs/obcan/objednavani-na-urad/, kde se občané mohou objednávat
na úřad, spuštěna nová služba. Jde o informace o stavu podaných žádostí o občanské
průkazy a cestovní doklady, kde občané zjistí, zda je jejich doklad již připraven k
vyzvednutí. Lidé tak podle konkrétního dne, kdy svou žádost podali, vidí, který den si
mohou nový průkaz vyzvednout. Na webové stránce pak zjistí nejen informace o tom, jaké
doklady jsou již připraveny k vyzvednutí, ale také o aktuálních čekacích dobách nebo
počtech právě vyřizovaných klientů.

Květen
V Prostějově jsou od května 2017 na některých budovách vyvěšeny státní vlajky nejen o
významných dnech a svátcích, ale po celý rok. Zákon říká, že vlajková výzdoba začíná
zpravidla v 16 hodin dne předcházejícího a končí v 8 hodin dne následujícího po dni
státního svátku. Mimo tyto sváteční dny však může vlajka na budovách a stožárech vlát
stále a není nutné ji stahovat. Vedení města proto přikročilo k alternativě, kdy státní a
městské vlajky budou na některých budovách magistrátu vyvěšeny stále. Jde o budovu
radnice na náměstí T. G.Masaryka, dále budovu magistrátu ve Školní ulici, v Havlíčkově
ulici (Městská policie Prostějov) a v ulici Křížkovského.
Dne 9. května 2017 se na Městském hřbitově v Prostějově uskutečnil slavnostní akt. U
památníku čs. letců, obětí II. světové války a Sokolů si představitelé města, vojska, policie,
Sokolů a veřejnosti připomenuli 72. výročí osvobození naší země.
Dne 15. května 2017 proběhlo v obřadní síni radnice oceňování významných osobností
Cenou města Prostějova za rok 2016. Tradiční "krystal" od uměleckého skláře Jana Jankůje
si odnesli:
Jiří Andrýsek za pořádání fotografických výstav a reprezentace měst Prostějova, PhDr.
Marie Dokoupilová za celoživotní vědeckou práci a četnou publikační činnost o historii
města Prostějova, JUDr. František Doležel in memoriam za celoživotní boj za pravdu,
spravedlnost a lidská práva, JUDr. Jarmila Pospíšilová za celoživotní literární tvorbu,
která mnohonásobně překračuje hranice regionu a Bc. Dana Zbořilová za propagaci města
Prostějova na mezinárodní úrovni a dlouholetou činnost v oblasti sportu.
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Rada města Prostějova odsouhlasila pořízení projektové dokumentace pro budoucí opravu
smuteční síně na Městském hřbitově. Městskou kasu přijde na 260 tisíc korun. Zlepšení
celkového stavu objektu si vyžádá náročné stavebně technické řešení. Kromě zjevného
opotřebení se v budově projevuje výrazná tepelná nepohoda. Objekt z 80. let 20. století není
zateplen. Střecha nad obřadní síní není tepelně zaizolována a tudíž největší úniky tepla v
zimě, resp. dotace tepla v létě, probíhají touto cestou.
Magistrát využil nabídku společnosti FCC Prostějov na novou službu. Na základě poptávky
společnost nabídla novou službu při úklidu centra města. Spočívá v nahrazení ručního
úklidu, tedy sběru, zametání odpadků a smetků za použití elektrického komunálního
vysavače Glutton. V současnosti ruční úklid centra města zabezpečují pracovníci vybavení
ručním nářadím a dvoukolovým vozíkem pro ukládání odpadků a smetků. Elektrický
komunální vysavač bude obsluhovat jedna osoba. Pracovníci, kteří úklid v centru města
provádí ručně, se přesunou do okrajových částí. Vysavač společnost FCC Prostějov pořídí
na vlastní náklady a bude sloužit pro pracovníka, který provádí ruční úklid centra města
vymezeného vnitřním městským okruhem. Náklady na provoz stroje včetně zaměstnance
byly vyčísleny na 350 Kč/hod.
Příslušníky 102. průzkumného praporu a tamní prostějovskou radnici navštívili 15. května
2017 vojáci 147th Recce Wing. Jejich mateřská základna je v texaském Houstonu a je
součástí „Texaské letecké národní gardy“. Jednotka má více než devět set vojáků. Do České
republiky přijeli její zástupci diskutovat o využívání zasazení bezpilotních průzkumných
prostředků v zahraničních operacích a stěžejním tématem byla výměna zkušeností a znalostí
jak z nasazení, tak z výcviku v polních podmínkách. Součástí návštěvy byla i ukázka
techniky, materiálu, výstroje a výzbroje 102. průzkumného praporu, simulátoru a učební
pomůcky Scan Eagle. Prohlídka radniční věže a pohled na Prostějov z ptačí perspektivy
byly zajímavou tečkou za tímto setkáním.
V polovině roku 2016 navázalo vedení města Prostějova spolupráci se sousedním Přerovem.
Tehdy se přerovští přijeli do Prostějova inspirovat úspěšným projektem Senior taxi. V roce
2017 se spolupráce posunula dál. Zástupci města se na jaře zúčastnili tradiční akce v
Přerově, v květnu přijeli představitelé Přerova do našeho města. Po slavnostním aktu na
radnici ještě navštívili Národní dům.
Vedení města Prostějova zavedlo v budovách magistrátu nápojové automaty. Tradiční
nabídka nápojů je k dispozici ve třech budovách, a to na náměstí T. G. Masaryka, v
Havlíčkově ulici a v ulici Křížkovského.
Primátorka města Prostějova Alena Rašková převzala pro město Prostějov ocenění za
nejpřívětivější úřad Olomouckého kraje. „Mám z toho nesmírnou radost. Je to ocenění práce
všech úředníků, ale i těch, kteří se starají o pořádek, kteří se starají o to, aby radnice
vypadala tak, jak vypadá. Za to jim všem patří velké poděkování,“ pochválila výsledek
primátorka Alena Rašková. Hodnocena byla otevřenost, transparentnost a vstřícnost úřadu
vůči občanům města. Prostějov tak úspěšně obhájil své prvenství z loňského roku.
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V roce 2017 v tradiční soutěži O keramickou popelnici byly vyhodnoceny celkem čtyři
kategorie podle velikosti obcí a měst. Zástupci nejlépe třídících převzali ceny 12. ročníku
této celokrajské soutěže. V soutěži se hodnotila vykazovaná data v systému EKO-KOM. Šlo
především o množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit
na území jednotlivých obcí a měst. Hodnocena byla navíc i hustota sběrné sítě nebo sběr
kovových odpadů. V kategorii nad 15 000 obyvatel byla celkem hodnocena pětice měst.
Prvenství získala Olomouc, druhé místo patřilo Šumperku a třetí Prostějovu.
Do zábavné soutěže pro seniory, která se koncem května uskutečnila v Kolářových sadech,
se mohli zapojit jednotlivci, ale i družstva. V příjemném prostředí parku soutěžili všichni, co
chtěli být aktivní. Disciplíny byly přizpůsobeny věku soutěžících. Na stanovištích si lidé
mohli ověřit své znalosti z několika oborů, například šlo o základy první pomoci, poznávání
přírodnin, požární ochranu, vyzkoušet si mohli trať s brýlemi, které simuluji vliv alkoholu.
Celkem čtrnáct tříčlenných družstev a šest jednotlivců soutěžilo v disciplínách, které pro ně
připravili společně Městská policie Prostějov, Střední zdravotnická škola Prostějov, Policie
ČR, Hasičský záchranný sbor, Ekocentrum IRIS, Střední škola TRIVIS a Městská knihovna.
Doplňkovou akcí byla i ukázka chůze Nordic walking Lenky Sehnalové.
V roce 2017 dál probíhala oprava městských hradeb. Konkrétně kamenosochaři pracovali na
zakonzervování takzvané poprsní zídky. Oprava hradeb běží již od roku 2014. Jednalo se o
složitou a technologicky specifickou historickou stavbu. V roce 2017 probíhaly
dokončovací práce, konkrétně zastřešení koruny hradeb a následná hydrofobizace.

Červen
Celkem 514 klientů Magistrátu města Prostějova oslovily ve dnech 15. – 22. 5. 2017
studentky Střední odborné školy podnikání a obchodu Prostějov. Zajímalo je, jak byli
občané s jednáním na daném odboru spokojeni. Šetření se týkalo všech magistrátních
odborů. Tazatelky zjišťovaly míru spokojenosti, přičemž „velmi spokojen“ reprezentuje
známku 1, „nespokojen“ známku 5). Průměrná známka úřadu byla 2,06, což je lepší, než v
loňském roce (loni 2,597, předloni 2,530). Posledním rokem, kdy byla průměrná známka
úřadu lepší než 2, byl rok 2014, následující dva roky zaznamenal úřad propad, až letos
poprvé zlepšení. Lepší hodnocení oproti loňskému šetření zaznamenaly všechny odbory s
výjimkou odboru územního plánování. Paradoxně (přes poměrně silnou negativní mediální
kampaň) zaznamenal největší zlepšení stavební úřad, který z loňského šetření vyšel se
známkou 2,816, letos 1,588.
Rady, zkušenosti, zábava a pochopitelně i poučení. To byla náplň programu Dne seniorů.
Sál v Kulturním klubu DUHA byl zcela zaplněn. Podium obsadili mladí umělci, kteří do
svých představení dali nejen svou snahu a píli, ale i kus svého srdce. Pro návštěvníky bylo
připraveno, kromě kulturních vystoupení také mnoho zajímavého na rozličná témata poradenství pro zdravou výživu a zdravý životní styl seniorů, informace a pomůcky pro
aktivní život seniorů, prezentace poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb ve městě
Prostějově, nabídka sociálně-aktivizačních služeb pro seniory, poradenství pro spotřebitele i
praktické ukázky Nordic Walking.
Rada města Prostějova schválila výměnu nefunkční kamery na exponovaném místě města
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za novou, a to v místě Újezd – Petrské náměstí. Pro zajištění kvalitního obrazu bylo třeba
kameru vyměnit za plně digitální s vysokým rozlišením obrazu.
Ve středu 7. června navštívili Prostějov senioři z Vrablovce u Hlučína. Studentky SOŠPO
pro ně připravily prohlídku historickým centrem města. Senioři se také mohli podívat do
zasedací síně radnice. Prostějov se tak pomalu stává turistickým cílem pro turisty z různých
koutů Moravy. Loni studenti této střední školy realizovali několik prohlídek pro zájemce ze
širokého okolí a o letních prázdninách mají na starosti průvodcovskou službu centrem města
a v kostele Povýšení sv. Kříže.
Trafostanice v Plumlovské ulici v Prostějově dostala nový kabát. Postarali se o něj
studenti Střední školy designu a módy. Nápad vznikl v rámci projektu E.ON Smart City, do
kterého se takto město zapojilo. Bílé stěny budovy, která nedávno prošla opravou, tak
získaly opravdu netradiční podobu. Původně poměrně nezajímavý objekt nyní okamžitě
zaujme kolemjdoucí. U slavnostního předání díla byli a studentům poděkovali nejen
zástupci města - náměstkyně Ivana Hemerková a náměstek Pavel Smetana - ale také
zástupci E.ONu.
Město získalo dotaci na cyklostezku v Kostelecké ulici a tak mohla stavební technika vyjet
do Kostelecké ulice. Konkrétně se jednalo o přestavbu stávajícího chodníku na cyklostezku
v délce asi 580 metrů. Cyklisté se tak pohodlně přepraví v trase, která vede podél
Kostelecké ulice v úseku od Přikrylova náměstí až po ulici U Stadionu. Ve výběrovém řízení
byla vybrána pro realizaci této stavební akce firma FCC Prostějov s nabídnutou cenou 5,028
milionu korun.
Dne 12. června 2017 složil ing. Marek Moudrý slib zastupitele. Marek Moudrý usedl do
křesla zastupitele za TOP 09 po zesnulém Václavu Kolářovi.
Město nechalo obnovit historické sloupy veřejného osvětlení. Při obnově se na sloupy
doplňovaly odlitky znaku města, které slouží jako dvířka k elektrické výzbroji sloupu.
Město se tak postaralo, kromě obnovy, o zachování zbytků historických sloupů, které jsou
významným estetickým a funkčním technickým zařízením ve městě. Chybějící znaky byly
instalovány v ulicích Svatoplukova, Olomoucká, Kostelecká a u budovy zámku. Formu a
odlitky znaku města podle vzoru vyrobila slévárna Ernst Leopold Blansko. Celkové náklady
na výrobu formy, třiceti kusů znaků s panty a montáž si vyžádaly téměř 196 tisíc korun s
DPH. Montáž znaků na sloupy včetně souvisejících zámečnických prací provedla
společnost FCC Prostějov.
I v roce 2017 se Městská knihovna Prostějov zapojila do celosvětové akce na podporu Fair
trade produkce s názvem Férová snídaně. Na rozdíl od loňska počasí přálo, a tak se opět
piknikovalo v parčíku u knihovny. Přišlo kolem čtyřiceti lidí a řada z nich se s ostatními
podělila o své dobroty. Knihovna už tradičně přichystala férové kakao, čaj a kávu, také díky
místnímu koloniálu, který dodal biomléko z našeho regionu. Různé „férové“, raw a
regionální dobroty mohli lidé ochutnat od knihovnic, jedné zdejší kavárny nebo zdravé
výživy.
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Zkušenosti z jiných měst (Litoměřice, Olomouc, Ostrava) a koncept Smart City vedly
vedení města Prostějova k rozhodnutí pořídit zatím na dvě místa takzvané solární lavičky.
První začala fungovat před budovou kina METRO ve Školní ulici a druhá v ulici Újezd u
frekventovaných autobusových zastávek. Místa pro instalaci laviček byla vybrána podle
intenzity slunečního svitu, frekvence pohybu občanů, v potaz byl brán i kamerový systém,
aby byla zajištěna ochrana před vandalismem. Solární lavička je zdrojem internetového
signálu s dosahem do čtyř metrů a v noci svítí. Pomocí instalovaných senzorů umožňuje
měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu a dále sleduje kvalitu ovzduší.
Další krok v regulaci světelného smogu se dotkla budovy radnice a Národního domu.
Město Prostějov se v rámci oblasti údržby veřejného osvětlení postupně zaměřovalo na
problematiku snižování světelného znečištění ve městě, tzv. světelného smogu a začalo
vyměňovat nevhodná svítidla veřejného osvětlení typu „koule“, které vytvářejí značnou
úroveň světleného znečištění. Ve městě postupně probíhala výměna těchto svítidel za
svítidla typu OCP se sodíkovou výbojkou, kde je světelný tok směrován do dolního
poloprostoru tak, aby osvětloval chodník nebo silnici. V Prostějově je z architektonických
památek osvětlována reflektory budova Nové radnice a Národní dům, kde část světelného
paprsku jde mimo budovu a zbytek se odráží zpět od fasády.
Městská policie Prostějov v rámci Programu prevence kriminality ve městě Prostějově pro
rok 2017 začala od 1. 9. 2017 zdarma značit jízdní kola a invalidní vozíky syntetickou
DNA. Do konce roku bylo označeno na 200 jízdních kol a invalidní vozíky dle zájmu.
Forenzní značení syntetickou DNA je moderní metodou prevence majetkové trestné
činnosti. Syntetická DNA je netoxická, zdravotně nezávadná látka, která je po zaschnutí
pouhým okem neviditelná a bez viditelného poškození je neodstranitelná. Značení bylo
podporováno dotačními prostředky Ministerstva vnitra ČR a finančními prostředky z
rozpočtu Statutárního města Prostějova.
Kavárna, vinný bar a městská galerie v areálu zámku se otvřela veřejnosti. Radní totiž
odsouhlasili nájemce. Pronájem prostoru sloužícího podnikání – kavárny o celkové rozloze
135,82 m² - v budově zámku získal jediný zájemce Leo Dvořák, a to za účelem provozování
kavárny, vinného baru a městské galerie.
V Polsku se setkali zástupci města Prostějova se svými partnery z města Środa
Wielkopolska. Návštěvy se účastnili také zástupci Sportovního klubu policie Moravan
Prostějov a mezinárodní policejní asociace IPA 223 Prostějov. Navštívili mimo jiné nově
zmodernizovanou nemocnici, novou sportovní halu, revitalizovanou hasičskou zbrojnici,
účastnili se také etnoslavností či akce Dni powiatu sredskiego, což je událost, při které se
oceňují osobnosti okresu Šroda z různých oblastí, ať už se jedná o zdravotnictví, sport,
kulturu, podnikání, cestovní ruch atd. Co všechny účastníky zaujalo, byly stojany na kola,
které podél městských cyklostezek slouží pro opravu kol. Jejich součástí jsou i klíče,
šroubováky či hustilky, takže náhlý defekt zde není problém. V současnosti město Prostějov
aktivně spolupracuje pouze se slovenským městem Vysoké Tatry a právě polskou Środou,
kde partnerství trvá už více jak deset roků.
Při příležitosti Dne Policie ČR proběhl ve středu 21. června 2017 v přednáškovém sále
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Městského divadla v Prostějově slavnostní ceremoniál spojený s udílením medailí za
příkladnou a dlouholetou práci příslušníků Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Za své zásluhy bylo oceněno celkem 26 policistů napříč všemi útvary v rámci územního
odboru Prostějov. „Medaili vedoucího územního odboru“ za aktivní spolupráci s územním
odborem Prostějov, posilování partnerství celní správy s policií a výjimečné přičinění o
dobré jméno územního odboru obdržel plukovník ing. Richard Keclík, první zástupce
ředitele Celního úřadu pro Olomoucký kraj. Policejní prezident generálmajor Mgr. Tomáš
Tuhý udělil jednu medaili „Za zásluhy o bezpečnost“, pět medailí „Za věrnost druhého
stupně“, devět medailí „Za věrnost třetího stupně“ a dvě „Čestné medaile Policie České
republiky“. Krajský ředitel plukovník Mgr. Tomáš Landsfeld udělil osm „Medailí ředitele
krajského ředitelství policie Olomouckého kraje druhého stupně“. Vedoucí územního
odboru plukovník Mgr. Miroslav Spurný udělil dvě „Medaile vedoucího územního odboru.“
Celý slavnostní den byl zpříjemněn kulturním vystoupením žáků Základní umělecké školy
Vladimíra Ambrose v Prostějově.

Červenec
Rekonstrukce střech, zateplení a výměna copilitových stěn by měly pomoci Mateřské škole
v ulici Partyzánská ušetřit peníze za energie. Stavební úpravy se prováděly v budovách
školky již v minulých letech. Po přestavbě bytu získala mateřinka další oddělení, přičemž
byla u tohoto pavilonu rekonstruována střecha, vyměněna okna a zateplena fasáda.
Zbývající pavilony již také mají nová okna a jeden čekala rekonstrukce střešního pláště. S
energeticky úsporným opatřením se bude pokračovat i v budoucnu.
Vedení města využilo dotační výzvu ministerstva a podalo žádost o dotační peníze. Postup
již radní schválili a odsouhlasili rozšíření projektového záměru „Cyklistická stezka Žešov
IV. etapa“ a přípravu a podání žádosti o dotaci na realizaci projektu ze Státního fondu
dopravní infrastruktury.
Rada města Prostějova dala souhlas k dobudování přestupního terminálu v ulici Janáčkova a
vyhlášení výběrového řízení. Stalo se tak v souvislosti se snahou města o modernizaci
přestupních terminálů veřejné dopravy.
Celkem 416 dětí se v prvním pololetí roku 2017 narodilo v porodnici Nemocnice Prostějov.
Mezi dětmi bylo 211 děvčat, 205 chlapců a pět párů dvojčat. Nejplodnějším měsícem byl
únor, kdy přijelo celkem 72 maminek. Nejméně se naopak rodilo v březnu a v červnu, kdy
zdravotníci asistovali shodně u 63 porodů. Pro své ratolesti rodiče volili především tradiční
česká jména, pro holčičky Eliška, Karolínka, Kristýnka či Terezka. Mezi chlapci bylo
nejvíce Adamů, Tomášů, Jakubů a Janů. Někteří rodiče se však přiklonili k exotičtějšímu
jménu, a tak mezi prostějovskými novorozenci byl například také malý Christian, Fabien,
Eduardo, Kevin či Lucas. Mezi netradiční dívčí jména patřila Timea, Amélie, Lilien, Lejla,
Vivien nebo Melánie.
V pondělí 10. července 2017 mezi půl sedmou a jedenáctou hodinou večer vyjeli hasiči v
Olomouckém kraji celkem k více než stovce událostí spojených s bouřkami a silným
větrem. Nejvíce událostí řešili hasiči na Prostějovsku, poté následovalo Olomoucko. Ve
zbytku kraje byl klid. V terénu byly desítky hasičů, kteří pomáhali postiženým obyvatelům.
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Na území města Prostějova se podíleli na odstraňování škod také strážníci městské policie.
Na Prostějovsku hasiči zejména čerpali vodu ze sklepů, a to v Prostějově v ulicích
Nerudova, Vasila Škracha, Vrlova, Na Splávku, Sportovní, Sladkovského, Knihařská, Cyrila
Boudy, Dr. Uhra, Kostelní, Francouzská, Netušilova, Pod Kosířem, Fanderlíkova, Jasanová,
U Hřiště, na nám. Edmunda Husserla, ve Smržicích, ve Vrbátkách, v Čechovicích.
V Mostkovicích kroupy rozbily střechu ve výšce asi 7 m, na místo vyjeli hasiči s výškovou
technikou. V autokempu v Mostkovicích spadl strom mezi stany, naštěstí nikoho nezranil.
Další strom v kempu hrozil pádem, proto ho hasiči pokáceli. Na dalších místech na
Prostějovsku (Domamyslice, Slatinky, Kostelec na Hané, Mostkovice) hasiči odstraňovali
popadané stromy a větve na komunikacích. Za rychlý, bezchybný a profesionální zásah při
odstraňování a likvidaci následků přívalového deště poděkovala všem hasičům primátorka
města Alena Rašková.
Déšť napáchal škody také v Národním domě. Voda vnikla nejen pod střechu, ale také do
prvního patra. Stávající svody nestačily zachytit obrovské množství vody. Ta se dostala až
do interiéru Národního domu. Zatekla například do Kyselova salonku, či do salonku v
prvním patře.
Přívalové deště a vícepráce se podepsaly na délce investiční akce, kterou byla rekonstrukce
náměstí. Práce naplánované na rok 2017 měly trvat sedmdesát dnů. Z důvodu nevhodných
klimatických podmínek v průběhu měsíců června a července, kdy nebylo možné pokračovat
ve stavební činnosti, požádala společnost STRABAG o posunutí termínu dokončení o šest
dní. Navíc se navýšil objem stavebních prací z důvodu skrytých konstrukcí (množství
betonových základů pod schody, bývalou sochou, bývalou požární nádrží, která se
nacházela v konstrukčních vrstvách budoucích komunikací), havarijního stavu poklopu
studny a jejich rozvodů, která slouží pro zásobování vodou záchranného integrovaného
systému a správce veřejné zeleně a zpevněných ploch společnost FFC. Tyto práce termín
dokončení stavby posunuly o dalších pět dní.
Město Prostějov připravilo pro uživatele mobilních telefonů aplikaci „MOJE MĚSTO V
MOBILU“. Občané tak mohli začít využívat - přehledné kontakty, rychlé hlášení závad
(možnost nahlásit problém v daném místě bydliště, snadno vyfotit, napsat problém a
odeslat), nejdůležitější informace z webu - aktuality, kalendáře akci, životní situace s
napojením na telefonní seznam, tísňové linky a důležité kontakty, úřední deska a notifikace
událostí.

Srpen
Prostějov navštívila vnučka generála Františka Moravce (601. skupina speciálních sil
generála Moravce) Anita Gard Moravec. Spolu s ní se do města přijeli podívat Alicia
Frances Carter (pravnučka generála Moravce) a další rodinní příslušníci generála Moravce
Marta Šenkapounová se synem Pavlem. Stalo se tak poprvé, co přímý potomek významné
osobnosti zahraničního odboje generála Františka Moravce, jehož jméno má zdejší útvar v
čestném názvu, zavítal na radnici. Paní Moravcová si ve svém programu, kdy navštívila
vojáky, našla také čas na prohlídku radnice, její věže a města Prostějova.
Generál František Moravec, byl jednou z nejvýznamnějších postav zahraničního odboje.
Před vpádem nacistického Německa do Československa uprchl s nejdůležitějším
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zpravodajským materiálem do Londýna, kde se stal přednostou II. zpravodajského odboru,
který byl zodpovědný za vysílání výsadků na území protektorátu. Generál Moravec stál za
rozhodnutím provedení operace Anthropoid při níž byl smrtelně zraněn zastupující říšský
protektor Reinhard Heydrich.
V roce 2017 byly v centru Mozaika pro veřejnost připraveny dva projekty – Multikulturní
klub rodičů a dětí a Integrační aktivity pro cizince. Aktivity finančně podporuje mimo jiné i
Statutární město Prostějov. Projekt Multikulturní klub rodičů a dětí zahrnoval dopolední
kluby, kde probíhal program jak pro ty malé, tak i rodičovské diskusní skupiny s hlídáním
dětí. Na podzim Mozaika pro své návštěvníky připravila další běh Adaptačního kurzu pro
rodiny před vstupem dítěte do mateřské školky. Další projekt Integrační aktivity pro cizince
přinesl široké veřejnosti sportovně kulturní akce a ve spolupráci s olomouckým Centrem na
podporu integrace cizinců a některé další aktivity k podpoře jejich integrace do společnosti,
především doučování českého jazyka pro děti cizinců a také například sociokulturní kurzy.
Webové stránky města nabídly občanům virtuální novinku - aplikaci virtuální prohlídky s
využitím responzivního designu. Virtuální návštěvník si mohl vychutnat například celkový
pohled na náměstí T. G. Masaryka. Dále aplikace nabídla pohled na Mariánský sloup, sochy,
na budovy Muzea a galerie Prostějova, kostel Povýšení svatého Kříže, panoramatický
pohled na měšťanské domy na náměstí a na závěr pohled na radnici se vstupem do budovy.
Nechybí ani kompletní prohlídka radnice, a to jak z venkovní, tak i vnitřní části, včetně
všech salonků, obřadní síně nebo věže s panoramatickým pohledem na všechny světové
strany a náměstí. V nabídce je i městský zámek včetně jeho interiérů či "procházka"
Smetanovými sady.
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci provedla 7. srpna
2017 kontrolu jakosti vody ke koupání v plumlovské přehradě. Na základě výsledků
laboratorních rozborů bylo zjištěno, že jakost vody nevyhovuje hygienickým požadavkům.
Bylo zjištěno překročení limitních hodnot ukazatele sinice, chlorofyl, průhlednost, vodní
květ.
Také o prázdninách 2017 byly pro zájemce připraveny prohlídky radniční věže, okruh
historickým centrem i kostelem. Věž prostějovské radnice mohli lidé navštívit denně,
centrem města a kostelem Povýšení sv. Kříže je prováděli studenti o víkendech.
V pátek 18. srpna proběhla v knihkupectví KOSMAS autogramiáda obrazové publikace o
Prostějovu. Prostějov - Hanácký Jeruzalém je první fotografickou publikací od roku 1990,
která představuje současnou i minulou podobu Prostějova. Autoři Marek Moudrý a Petr
Komárek se snažili představit to nejkrásnější, čím se Prostějov může pochlubit. Kniha má
necelých 300 stran a finančně ji podpořilo statutární město Prostějov.
Dvě stě třináct mužů zákona hlídalo náš okres. Tolik policistů patřilo pod územní obvod
Prostějov. Uniformovaná policie, o které se někdy mluví jako o vnější službě, vykonávala
službu na obvodních odděleních a dopravním inspektorátu. Na pět obvodních oddělení bylo
zařazeno 132 policistů, na dopravním inspektorátu 28 policistů. Kriminální policie má čtyři
organizační články a služební úkoly v těchto organizačních článcích plnilo 53 policistů.
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„Tito policisté působí na území o rozloze 770 km², kde je situováno 154 obcí se 109 tisíci
obyvateli,“ uvedl vedoucí ÚO Prostějov Miroslav Spurný. Objasněnost kriminality, jinými
slovy úspěšnost práce všech organizačních článků územního odboru na úseku trestné
činnosti, činila v I. pololetí 2017 celkem 58,99 %.
Slatinická sedmička, tak se jmenoval charitativní závod pro onkologicky nemocné pacienty,
který už potřetí proběhl v areálu Lázní Slatinice. Celkový výtěžek z běžecké akce, který
činil sedmatřicet tisíc korun, putoval na onkologické oddělení Nemocnice Prostějov, kde
zpříjemnil pobyt vážně nemocným pacientům. Závodníci absolvovali trasu dlouhou celkem
7,8 kilometrů, která vedla krajinou přírodní rezervace Velký Kosíř. O zdravotnický dohled
se postaral tým z Nemocnice Prostějov.
Prostějov se na pět dnů stal dějištěm realizace projektu Nadačního fondu Lívie a Václava
Klausových nazvaného „Senioři komunikují“. Nadační fond toto vzdělávání seniorů
podporuje již jedenáctým rokem. Cílem projektu, který pro Olomoucký kraj realizoval EDU
Institut, z.s. Z Olomouce, bylo odbourat obavy seniorů z moderních technologií. V rámci
pěti dopolední se scházela skupina deseti seniorů a učili se základní obsluhu počítače.
Městská knihovna Prostějov se stala konzultačním střediskem Virtuální univerzity třetího
věku a v září 2017 otevřela první studijní semestr. Začalo se pilotním kurzem astronomie,
lektor představil slavné astronomy rudolfínské doby a účastníci se dozvěděli mnoho
zajímavého o slunečních hodinách od antiky až po současnost. Od října do prosince pak
probíhal tzv. „řádný“ semestr, který skládal ze šesti přednášek.

Září
Policisté ze Srbska a Polska navštívili radnici. Partnerskou spolupráci mezi členy
mezinárodní policejní asociace IPA Srbsko, Region Prijepolje , která trvá již pět roků,
navázala územní skupina IPA 223 Prostějov, spolu se Sportovním klubem Moravan
Prostějov. Tato spolupráce se rozrostla o nového partnera z polské Šródy.
Nemocnice Prostějov pořádala přednášky pro veřejnost. Podzimní termíny byly napříkald
zaměřeny mimo jiné na péči o čerstvě narozené miminko. Obsahově se přednášky
zaměřovaly buď na přípravu k porodu a porod samotný, nebo kojení a péči o novorozence,
kdy v rámci přednášek maminkám radil i personál z novorozeneckého oddělení.
V září byla zahájena výstavba komunitního domu v Sušilově ulici. Komunitní dům pro
seniory bude mít 25 bytových jednotek. Zastavěná plocha je 972,20 m² včetně venkovní
terasy 1 157,00 m², užitná plocha celkem: 1 915,44 m² včetně garáží 2 696,05 m².
Výstavba byla navržena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání
staveb. V objektu byla navržena vyhrazená parkovací stání pro osoby s omezenou
schopností pohybu a orientace v prostoru. Všechna podlaží objektu jsou přístupná výtahem.
Vstup do komunitního domu je řešen bezbariérově. Objekt komunitního domu bude přímo
dopravně napojen na stávající komunikaci v ulici Sušilova jedním sjezdem. Součástí stavby
bylo i provedení demolice bytového domu Sádky 1680/14.
Populární služba Senior taxi bude pokračovat i nadále, město podepsalo smlouvu na další
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léta. Na základě výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění služby Senior
taxi v Prostějově v letech 2017-2019 ji zajišťuje firma ROSI LOGISTIK Ostrava (dříve
Komfort Logistik s. r. o., Ostrava). Lidé jsou s poskytovatelem služby a se službou jako
takovou velmi spokojeni. Pro úplnost lze uvést, že asi od poloviny roku 2016, v důsledku
nárůstu zájmu seniorů, zapojil poskytovatel služby druhý automobil.
Festival, konající se každoročně u příležitosti mezinárodního Dne architektury, zdarma
nabídl široké veřejnosti sérii originálních procházek s předními českými architekty a
historiky architektury. Sedmý ročník Dne architektury se 30. září 2017 v 9 hodin zastavil
také v Prostějově. Procházka s názvem PROSTĚJOV – Prostějovská architektura 20. století
- mapovala meziválečnou, známou i méně známou mezinárodně uznávanou architekturu.
Průvodcem byl historik umění Miroslav Chytil spolu se spolkem Prostor Prostějov.
Instalace další solární lavičky proběhla ve středu 27. 9. 2017 v odpoledních hodinách u
hlavního nádraží v Janáčkově ulici. Celková cena lavičky byla 130 680 Kč včetně dopravy,
montáže a DPH, společnost E.ON na ni finančně přispěla 75 000 a odpovídající DPH.

Říjen
Uvolněné prostory v nádražní budově nově poslouží pro čtyřicet mužů zákona, kteří
doposud sídlí ve Vrahovicích. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) se tak snaží
využívat nemovitosti, které nejsou zcela zaplněné nebo jsou prázdné úplně. Podobný model
jako v Prostějově chce SŽDC praktikovat i v jiných regionech. Olomoucký kraj je vůbec
prvním místem v Česku, kde se ho podařilo úspěšně dotáhnout do konce.
Dálková měřidla na sedmi vodoměrech v budovách magistrátu byla novinka, která zajistila
nejen detailní přehled o spotřebách, ale také informaci o případných haváriích. Systém
pomáhá zachytit odchylky ve spotřebě vody, a to i v době, kdy je budova mimo provoz.
Celých 24 hodin denně probíhá monitoring spotřeby vody na patním měřidle. Systém tedy
zachytí spotřebu vody i mimo provoz budovy. Pokud bude výrazně vyšší než je obvyklé,
pošle zmíněnou SMS. Na závadu se tak přijde ještě před vznikem větších majetkových
škod.
Ve středu 4. října 2017 jednal se zástupci města Prostějova mediátor Vladimír Špidla o
projektu rehabilitace starého židovského hřbitova ve Studentské ulici. „Společná schůzka
všech tří účastníků, tedy představitelů města Prostějova, zástupců židovských organizací a
mediátora Vladimíra Špidly, z níž by měl jít výstup směrem k veřejnosti, je předběžně
naplánována na listopad letošního roku. Dohodli jsme se, že do té doby nebudeme z
průběhů jednotlivých schůzek sdělovat žádné podrobnosti," uvedla primátorka Alena
Rašková.
V létě byly zahájeny stavební práce na budově mateřské školy v Žešově s cílem snížit
energetickou náročnost této budovy. Součástí stavebních prací bylo provedení zateplení
obvodového pláště - dvorní a boční fasády objektu a zateplení stropu nad druhým
nadzemním podlažím. Rovněž byla provedena výměna výplní oken a střešní krytiny a
instalace zařízení pro řízené větrání. Na realizaci projektu byla získána dotace z Operačního
programu Životní prostředí 2014 – 2020 ve výši max. 1,1 milionu korun. Zhotovitelem
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stavby byla firma Prostějovská stavební společnost - PROSTAS s.r.o.
S použitím příspěvku ve výši 30 tisíc korun, který Jednotce sboru dobrovolných hasičů
města Prostějova poskytl Olomoucký kraj v rámci programu podpory JSDH (zbývající
částku doplatilo město Prostějov), bylo zakoupeno a vyměněno na vozidle CAS MAN čety
Vrahovice šes nových pneumatik zn. Goodyear. Proběhla tak kompletní výměna pneumatik
na tomto zásahovém vozidle za kvalitní a bezpečné pneumatiky, celková cena výměny byla
62 620 korun. Město Prostějov spolu s Olomouckým krajem tak výrazně přispělo k
bezpečnější jízdě této cisterny k zásahům.
Prostějovští radní chtěli nadále pokračovat v osvědčeném systému financování dopravní
obslužnosti Olomouckého kraje. Proto doporučili zastupitelům schválit dodatek ke Smlouvě
o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje, kterým se
stanovuje příspěvek města Prostějova Olomouckému kraji pro roky 2018 a 2019 ve výši 3
078 250 korun ročně.
Radní odsouhlasili navržený projekt úpravy podchodu pod mostem v Olomoucké ulici. Ta
propojí západně orientovanou stávající smíšenou stezku vedoucí podél vodního toku
Hloučela s komunikací východně v ulici Říční. V rámci tohoto projektu je také navrženo
nasvícení celé trasy veřejným osvětlením.
Komunální politici se koncem října sešli s obyvateli Žešova. Řeč se točila kolem opravy
průtahu obcí, revitalizace tamního rybníka, hluku z dálnice nebo úbytku obyvatel. V
hasičské zbrojnici se diskutovalo v přátelské atmosféře a lidé se zajímali o různé oblasti
týkající se jejich života. Přítomné hlavně zajímalo, jak postupují práce kolem nového
průtahu obcí. Zdá se, že docela zásadní bylo pro zdejší obyvatele téma vylidňování této
místní části města. Jako jeden z důvodů tohoto stavu vidí lidé nedostatek míst, kde by se
mohli scházet, například absenci restaurace. Tématem, které se také dostalo takzvaně na
stůl, byl i hluk z blízké dálnice.
Město nabídlo občanům informace o dění ve městě s tím, že je zašle rovnou do mailové
schránky. Všechny aktuální novinky, které se objevují na webu města Prostějova v
AKTUALITÁCH, si tak lidé mohli objednat v odkaze na stránce s Aktualitami.
Od nočních hodin na 30. října vyjížděli hasiči k různým událostem způsobeným silným
větrem. Některé z jednotek vyjížděly i několikrát za den. Největší nápor na posílený
kolektiv operačního střediska na téměř dvojnásobek běžného stavu na směně, byl v takřka
nepřetržitém zpracovávání někdy i několika žádostí o pomoc z terénu v Olomouckém kraji.
Drtivou většinou šlo o popadané stromy, a to nejen na komunikacích. Stromy padaly na
zaparkovaná vozidla, dráty elektrického vedení, rodinné domky, následkem byly i dvě
dopravní nehody se zraněním. Vítr poškodil také sloupy elektrického vedení. Problémy se
nevyhnuly ani dopravě na železnici, většina výjezdů směřovala na odstranění spadených
stromů v kolejišti. Na území okresu Prostějov byl vyhlášen kalamitní stav, ihned začala
intenzivní oprava dodávek elektrické energie.
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Zastupitelstvo města Prostějova odsouhlasilo návrh radních schválit prodej pozemku, jehož
součástí je stavba bytového domu v ulici Kravařova 3 za nabídnutou kupní cenu ve výši
2,61 milionu korun. Dům byl již v minulosti nabízen k prodeji, nyní se objevil nový
zájemce. Nemovitost pochází zhruba z roku 1910. Objekt tvoří dvoupodlažní,
nepodsklepený trakt se sedlovou střechou. V roce 2000 byla kompletně vyměněna střešní
krytina včetně krovu. Budova se nachází v památkové zóně.
PhDr. Václav Kolář, emeritní ředitel Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova
a také zastupitel, se nemalou měrou zasloužil o kulturní a společenský život zde v
Prostějově. Uznávaná osobnost, která se zapsala do dějin prostějovského školství, kultury a
komunální politiky získala jednomyslně od zastupitelů čestné občanství in memoriam.
(Václav Kolář zemřel 15. dubna 2017)
Nová tajemnice magistrátu se své funkce ujme 1. 1. 2018. K tomuto datu byla jmenována do
této funkce ing. Blanka Vysloužilová, MBA.
Zajímavou aktivitu realizovali na Střední odborné škole podnikání a obchodu. Pro žáky 9.
tříd prostějovských základních škol připravili workshopy věnované mediální gramotnosti se
zaměřením na reklamu. Žáky seznámili s vývojem reklamy, na konkrétních příkladech
objasnili rozdíl mezi reklamou komerční, politickou a sociální. Zároveň je vedli k vnímání
reklamy jako fenoménu současné medializované společnosti. Sami si měli možnost
uvědomit, že je reklama provází téměř na každém kroku. Projekt finančně podpořilo
statutární město Prostějov.
V sokolovně v Čechovicích se v prvních listopadových dnech sešli obyvatelé Domamyslic,
Čechovic a Krasic s vedením města. Při druhém setkání se řešila témata jako například
osvětlení Luční ulice, obnova rybníka v Krasicích, točna v Domamyslicích, oprava
mateřinky či chodník v ulici Žitná. Do sokolovny v Čechovicích přišlo asi 40 obyvatel.
Následovala diskuze, kterou zahájila primátorka města Alena Rašková. O provedených i
plánovaných investicích tradičně informoval první náměstek primátorky Zdeněk Fišer.
Počátkem listopadu si v tělocvičně ZŠ Majakovského ve Vrahovicích vyměnilo názory
vedení města a zdejší obyvatelé. Revitalizace sídliště Svornosti, workoutové hřiště, cena za
vodu, kanalizace, zdejší ubytovny, takzvaná myší díra, revitalizace rybníčku a mnoho
dalšího - to byla témata, která zajímala všechny, kteří na setkání zástupců vedení města
přišli. Brzy po zahájení se řeč stočila například na revitalizaci sídliště Svornosti. Podle
vyjádření prvního náměstka Zdeňka Fišera dalo město letos přednost revitalizacím, jejichž
stavební řízení probíhalo bez závad a problémů. Dalším tématem, které trápí tamní
obyvatele, jsou dvě ubytovny a předpoklad vzniku další. Město k budoucí stavbě dalo
záporné stanovisko, více ze zákona totiž do rozhodování vstoupit nesmí.
V prvním listopadovém týdnu byl zahájen provoz mobilního kluziště na náměstí T.G.
Masaryka. Led "pokřtily"sportovkyně Kraso - bruslení Prostějov.
Hasiči z Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Prostějova, družstva Domamyslice,
mohli od 10. listopadu 2017 využívat nové vozidlo - dopravní automobil DA LZ1 na
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podvozku Fiat Ducato, typ 250. Nový dopravní prostředek bude náhradou za stávající,
značně opotřebenou techniku VW. Klíče od auta jim předala primátorka města Prostějova
Alena Rašková. Automobil byl pořízen s využitím státní dotace Ministerstva vnitra z
programu Dotace pro jednotky SDH obcí ve výši 450 tis. korun, dále stotisícové dotace z
Olomouckého kraje a zbytek financí do částky 916 tisíc doplatilo město Prostějov, které
navíc hasičům pomohlo také s dovybavením.
Reálné gymnázium v Prostějově se stalo místem čtvrtého setkání zástupců vedení města s
občany lokalit ulice Tylova, Libušinka, Šárka a přilehlých ulic. Položit dotazy přišlo kolem
třicítky lidí. Po tradičním zahájení setkání primátorkou Alenou Raškovou předložil lidem
první náměstek Zdeněk Fišer výčet akcí, které se podařilo vybudovat, těch které se budují a
také těch, které jsou plánovány do let příštích. Dalšími oblastmi, o kterých se mluvilo, byla
protihluková zeď u sídliště Šárka, zimní údržba, cyklostezky kolem sídliště a zeleň. Občany
zajímala také absence přechodu pro chodce na sídlišti Šárka – lidé tady mají problém s
přecházením. Dalším tématem byla protihluková zeď u dálnice a nedobré kanalizační
podmínky. Jedním z diskutovaných témat byla i křižovatka v Tylově ulici – Libušinka –
Sudentská, která pro své parametry motoristům nevyhovuje. Dopravní problémy zde měla
řešit kruhová křižovatka, která ovšem zasahovala do tamního parčíku a nebyla proto
povolena. Pro památkově chráněné území se proto musela využít křižovatka klasická v
téměř původní podobě.
Základní škola a mateřská škola J. Železného byla místem, kde se 14. listopadu 2017 sešli
občané sídliště Svobody, sídliště Hloučela a přilehlých ulic se zástupci vedení města. Po
tradičním výčtu investičních akcí se řeč stočila na několik témat, která místním komplikují
život. Jedním z nich byla herna, která i přes zákaz využívá světelnou reklamu. Lidé si
stěžovali také na hluk a nepořádek v jejím okolí. Dalším problémem bylo nájemné v
městských bytech. Jeho navýšení vysvětlila primátorka Alena Rašková. Otázky padly mimo
jiné také k záměru a zahájení revitalizace sídliště ulice Šmeralova, možné stavbě plaveckého
bazénu, výhrady občanů se také dotkly částečných oprav sídliště Svobody. Obyvatelé zdejší
lokality zde postrádají kompletní pohled na stav sídliště a chtějí úpravy chodníků a stezek.
V pondělí 20. listopadu 2017 se obvodní oddělení policie Prostějov 2 z dosavadního
působiště v ulici Karolíny Světlé přestěhovalo do prostor u hlavního vlakového nádraží v
Janáčkově ulici 2 v Prostějově. V následujících dnech se pak na stejnou adresu přestěhovalo
i prostějovské oddělení hospodářské kriminality a oddělení kriminalistické techniky služby
kriminální policie a vyšetřování.
Nedávná vichřice Herward, která 29. října 2017 potrápila celé Česko, se nevyhnula ani
Prostějovu. Vichr kromě jiného poškodil zastřešení Městských lázní, které muselo být
opraveno. Kromě lázní byly poškozeny reklamní plochy v ulicích Moravská, Svolinského,
Dolní, Netušilova, Vrahovická a Hacarova. Dále vítr poškodil oplocení areálu bývalých
jezdeckých kasáren. Pád stromu měl zase na svědomí zničený kontejner na tříděný odpad.
Vítr škodil také v intravilánu města a vyvrátil nebo se následně muselo z bezpečnostních
důvodů pokácet celkem 37 stromů, převážně jehličnanů.
Radní rozhodli zpoplatnit užívání autobusové stanice v Prostějově. Za jeden spoj bude
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město od dopravců inkasovat 28 korun (bez DPH). Cena za vjezd jednoho spoje na nádraží
byla určena i u ostatních velkých nádraží Olomouckého kraje. Rok 2018 byl stanoven pro
celé desetileté období jako náběhový. Z toho se odvíjí i odhad celkového počtu spojů a výše
zálohové částky, která bude v roce 2018 vyplacena. Částka je zatím navržena na 2 031 200
Kč (bez DPH). Podle odhadu ale bude vyšší a odrazí se to na konečném vyúčtování v roce
2019. Magistrát očekává roční platbu na úrovni 4 milionů korun.
Primátorka města Prostějova Alena Rašková a uvolněný radní Jaroslav Šlambor
poblahopřáli 24. listopadu na radnici úspěšným parašutistům z prostějovské Dukly, kteří
zazářili na evropském šampionátu, armádním mistrovství a ve Světovém poháru.
Celkem šest kamenných tabulí jako vzpomínka pozůstalých na příbuzné již na pietní
vsypové loučce na městském hřbitově nestačí. Lidé zde již od roku 2015 mohou nechávat
do kamene vytesat jména svých zesnulých. Zájem o takto zachovanou vzpomínku je tak
obrovský, že počet kamenů byl navýšen již v roce 2016, ale stále to nestačí. V roce 2017 tak
přibyly ke stávajícím deskám další dvě. Na vzpomínkové desky si pozůstalí mohou za
úplatu u kameníka objednat umístění jména, data narození a úmrtí příbuzného. Cena jedné
pietní desky včetně montáže je 25 773 Kč s DPH.
Dne 27. listopadu dorazil do Prostějova z Brodku u Konice vánoční smrk a byl bez
problémů usazen na své tradiční místo na náměstí T.G. Masaryka.
Jídelna základní školy E. Valenty se koncem listopadu stala posledním místem pro setkání
občanů s vedením města. Otázky se týkaly městských oblastí náměstí Spojenců, náměstí E.
Beneše a přilehlých ulic a také středu města. Občané se hlavně zajímali o dopravní situaci v
ulici Olomoucká či problematické parkování. První otázka se týkala okolí řeky Hloučely,
kde jsou na některých místech zanedbané stromy. Jako další problém lidé označili umělý
trávník fotbalového hřiště u školy E. Valenty. Lidé se dotazovali také na severní obchvat a
možnost jeho napojení na ulici Pod Kosířem. Požadují zvětšení kruhového objezdu u
Držovic, ze kterého bude severní obchvat v budoucnosti vyúsťovat. Vzhledem k tomu, že
jde o krajskou investici, nemůže ji město ovlivnit. Lidé obou sídlišť trápí také obrovské
množství parkujících aut, kterými jsou sídliště zahlcena. Jsou dokonce ochotni oželet i
zelené plochy, které by sloužily jako parkoviště.
Magistrát města získal významné ocenění a zvítězil jako EXCELENTNÍ ORGANIZACE za
implementaci programu CAF za rok 2017. Ocenění v programu „Národní ceny kvality ČR“
získal magistrát na základě nezávislého, externího hodnocení. V hledáčku posuzovatelů bylo
stálé navyšování kvality poskytovaných služeb v oblasti výkonu veřejné správy. Ocenění
převzala primátorka Alena Rašková v úterý 28. 11. 2017 ve Španělském sále Pražského
hradu. Město Prostějov se do projektu zapojilo již počátkem roku 2004 a v roce 2013 se
stalo vítěznou excelentní organizací Národní ceny kvality ČR – CAF. V roce 2017 titul
obhájilo.
Model CAF je nástroj řízení kvality, který byl vytvořen speciálně pro organizace veřejného
sektoru. Jeho základem je sebehodnocení, které pomáhá organizaci identifikovat její silné
stránky a získat přehled aktivit, které vedou k trvalému zlepšování její výkonnosti.

75

Prosinec
Dne 3. prosince přijel do Prostějova Mikulášský parní vlak. Jak již název napovídal, akce
byla určena nejen pro děti, ale i pro nadšence železniční techniky. Jízda historickým vlakem
vedeným parní lokomotivou "Rosnička" a doprovázeným mikulášskou družinou potěšila
malé i velké.
V rámci projektu prevence kriminality „Modernizace a rozšíření zobrazovací stěny pro
kamerový systém“ získala Městská policie Prostějov novou videostěnu. Projekt zahrnoval
kompletní výměnu analogové technologie operačního střediska pro zobrazování
videosignálů z kamerových bodů. Pořízeny byly čtyři velkoplošné monitory 55" LED a
dvojice videokonzolí pro jejich řízení. Analogové přehledové monitory byly nově
nahrazeny moderními zobrazovacími jednotkami. Toto řešení bylo nutné realizovat pro
zajištění zobrazování HD kamer s vysokým rozlišením. Celkově se realizací projektu
zefektivní práce operátorů operačního střediska s městským kamerovým dohlížecím
systémem, vydávání a export záznamů Policii ČR a správním orgánům. Celková částka
vynaložená na realizaci projektu byla 608 tisíc korun, z toho státní účelová dotace
poskytnutá ministerstvem vnitra byla 354 tisíc korun. V dalších letech bude projekt
pokračovat modernizací kamer a digitálních přenosů.
Radní doporučili zastupitelům schválit Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města
Prostějova na roky 2019 – 2022. Šlo o nástroj, který bude sloužit pro střednědobé finanční
plánování rozvoje hospodaření. Jeho smyslem je prokázat schopnost, že město dostojí svým
dosavadním závazkům. V oblasti příjmů se město Prostějov stalo prakticky nezávislé na
nenárokových dotacích. Zásadně vzrostla role i výše daňových příjmů.
Mikuláše 2017 mohli Prostějované oslavit i darováním krve, šlo o speciální akci pro dárce
krve spojenou s oslavami svátku svatého Mikuláše. Krev je v řadě případů nezbytná k
záchraně lidských životů, dárců krve je v České republice dlouhodobě nedostatek, a to
zejména těch RH negativních. Nemocnice Prostějov proto nyní připravila speciální akci pro
dárce krve spojenou s oslavami svátku svatého Mikuláše. Všichni dobrovolníci, kteří přišli
do nemocnice v úterý 5. prosince darovat krev, dostali zdarma dárek od čerta či anděla.
Dne 6. prosince 2017 se uskutečnilo společné jednání zástupců města Prostějova, Reálného
gymnázia a základní školy města Prostějova, Federace židovských obcí a nadace Kolel
Damesek Eliezer za přítomnosti mediátora. Bylo vedeno úmyslem učinit symbolické gesto –
respektovat přístup židovské komunity k problematice hřbitovů, uctít památku významných
obyvatel města Prostějova, správně naložit s kulturní památkou, respektovat zájmy města a
jeho obyvatel. Na tom se shodly zúčastněné strany. Účastníci jednání vyjádřili zájem na
důstojné úpravě a pietním přístupu k prostoru kulturní památky – židovského hřbitova
nacházejícího se v sousedství Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova a
částečně zasahujícího do jeho budovy. Strany jsou si vědomy skutečnosti, že veškeré úpravy
mohou mít vliv na současný provoz školy. Zúčastněné strany se shodly na možnosti
uvažovat o úpravách v širším urbanistickém kontextu. Shodly se také, že při úpravách v
sítích, ať havarijních, tak i plánovaných, procházejících územím židovského hřbitova, bude
včas informována Federace židovských obcí a nadace Kolel Damesek Eliezer s cílem udržet
respekt k místu a vytvořit dohodu, jak přistupovat ke stavebním pracím na ploše hřbitova.
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Dobrou zprávu dostaly prostějovské domácnosti, které odebírají teplo z městských kotelen.
Zálohová cena pro rok 2018 činí 481,55 Kč/GJ (vč. DPH), což je v horizontu posledních tří
let pokles o 161 Kč/GJ, tedy o více než 25%. Tohoto snížení se podařilo dosáhnout nejen
příznivým vývojem cen plynu, ale především vybudováním kogeneračních jednotek
(společná výroba elektřiny a tepla) ve čtyřech největších kotelnách, které garantují příznivé
ceny i do budoucna. Konkrétní úspora na jednu bytovou jednotku oproti roku 2015 se tak
pohybovala v řádech 3 až 4 tisíc korun.
Veteráni PČR Olomouckého kraje předali městu Prostějovu pamětní stuhu jako poděkování
za podporu a za příspěvek na vytvoření praporu pro veterány.
Zaplněné náměstí T. G. Masaryka ožilo 13. prosince 2017 v podvečer vánočními koledami.
Prostějov se tradičně zapojil do celorepublikové akce Česko zpívá koledy.
V místní části Vrahovice byly realizovány stavební úpravy uličního prostoru. Stavební práce
zahrnovaly rekonstrukci stávajících pozemních komunikací a chodníků, vybudována byla
také dešťová kanalizace, obnovou prošlo i stávající veřejné osvětlení. Na začátku ulice J.
Köhlera vzniklo sedm nových kolmých parkovacích stání. Součástí celé akce byly i
zahradnické úpravy, náhradou za odstraněné dřeviny byly vysázeny nové křoviny. Celkové
finanční náklady činily 13,4 milionu korun.
Hudebním motivem ohňostroje 2017 byly slavné melodie a písničky z českých pohádek a
filmů. V souvislosti se světelnou show byly instalovány světelné LED zdroje v oknech
radnice, což bylo součástí výsledného efektu světelné show.

Z činnosti bytové komise
Bytová komise, která pracuje při Radě statutárního města Prostějova, se scházela na svých
jednáních dle potřeby. Komise v roce 2017 nadále prohlubovala spolupráci s Azylovým
centrem, které členové navštěvovali a pořádali pro klienty věcné sbírky. Domovní správa
Prostějov má ve své správě čtyři krizové byty, jež jsou často využívány právě těmi klienty
Azylového centra, kteří se chtějí navrátit k samostatnému životu.
Domovní správa evidovala ke konci roku 2017 téměř 500 žádostí o nájem městských bytů, z
toho 160 žádostí o byt 0+1, 145 žádostí o byt 1+1 a 193 žádostí o byt 2+1.
V roce 2017 bylo přiděleno celkem 47 městských bytů. Schváleny byly dvě dohody o
výměně bytů na základě dodržení podmínek pro výměny bytů a v souladu s občanským
zákoníkem. Dále byly schváleny tři žádosti o přechod nájmu bytů, všechny splňovaly
stanovené požadavky.
Bytová komise samozřejmě dohlíží i na nedovolené podnájmy. Jen v roce 2017 bylo
zaměstnanci DSP odhaleno pět takovýchto případů. Tyto byty byly vyklizeny a nabídnuty k
dalšímu pronájmu.
Rok 2017 byl významný také tím, že došlo ke spravedlivému srovnání cen nájemného v
městských bytech. Domovní správa přistoupila k úpravě nájemného, přičemž nájemní
smlouvy s upraveným nájemným podepsali všichni obyvatelé městských bytů.
DSP se maximálně snažila o efektivitu správy jí svěřeného majetku. V roce 2017 tak
vytvořila z nevyužívaných nebytových prostor devět nových bytových jednotek, které již
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slouží novým obyvatelům.

Co lidem v Prostějově chybí ke spokojenosti
V době od května do června probíhala anketa, která měla ukázat, co lidem v Prostějově
nejvíce chybí. Z celkového počtu necelých 45 tisíc obyvatel města Prostějova se ankety
zúčastnilo pouze 195 hlasujících.
Nejčastějším tématem, které hlasující zmínili, byla potřeba 50ti metrového bazénu (30
hlasů), 15 lidí projevilo zájem o zřízení občerstvení McDonald‘s, více parkovacích míst
požadovalo 14 občanů, 13 lidem chyběla nejvíce synchronizace spojů autobusů a vlaků,
více kultury chtělo 13 občanů, 12 respondentů žádalo krytý aquapark, další zimní stadion, či
opravu stávajícího požadovalo 11 občanů, po zeleni volalo 11 obyvatel města, 10 hlasů bylo
pro koupaliště v Kostelecké ulici, stejnému počtu respondentů nejvích chybělo více
cyklostezek, a stejnému i více hřišť a tělocvičen. Sedm respondentů volalo po hřišti pro psy
a stejný počet po vybudování tzv. “Severního obchvatu“. Dále lidem chybělo (hlasováno v
rozmezí od šesti - po jeden hlas) - mladé sporty, kvalitní chodníky, kulturní sál, velké
nákupní centrum, vysoké a vyšší školy a tím příliv mladých lidí do města, zábavné centrum,
více odpadkových košů, opravená tržnice, kvalitní chodníky, skatepark s překážkami,
hudební kluby, veřejná wc, čisté ovzduší a podobně.

Prohlášení členů Rady města Prostějova
Rada města Prostějova se důrazně ohrazuje proti lživým tvrzením, že na jednání rady
konané dne 27. června 2017 k bodu 14.13 primátorka Alena Rašková nepodala oznámení o
svém poměru k projednávané věci. Členy rady města informovala o možném střetu zájmu v
úvodním slově k projednávanému bodu, sdělila, že dalšímu projednávání nebude přítomna,
předala řízení schůze prvnímu náměstkovi Zdeňku Fišerovi a místnost opustila. Z
uvedeného je zřejmé, že žádný střet zájmu, jak jej chápe zákon, nemohl nastat ani fakticky
ani právně. Ke stejnému závěru dospěl i správní orgán Městského úřadu v Litovli, kterému
bylo přiděleno projednávání údajného přestupku.
Změna provedena zaměstnanci magistrátu města ve zveřejněné kopii zápisu ze 77. schůze
rady města nezakládá neplatnost tohoto zápisu nebo jeho rozpor se zákonem o obcích.
V souladu s platným zněním zákona o obcích primátorka podala na příští schůzi rady,
konané 17. července 2017 námitku proti zápisu z minulé schůze a navrhla usnesením
doplnit zápis v souladu s faktickým průběhem projednávání předmětného bodu. Návrh byl
schválen.
Tím, že na 78. schůzi rady města došlo radou města k opravě bodu 14.13 zápisu ze 77.
schůze rady města, bylo naplněno ust. § 101 odst. 3 zákona o obcích a také byl odstraněn
nedostatek, vzniklý zásahem zaměstnanců magistrátu města do kopie zveřejněného zápisu.
Tvrzení, že primátorka neinformovala o možném střetu zájmů, jsou nepravdivá, což
dosvědčují všichni členové Rady města Prostějova, kteří se účastnili schůze 27. června
2017.

Průzkum spokojenosti obyvatel
TIMUR 2017
Hodnocení bylo prováděno pomocí dotazníkového šetření vzorku 800 občanů Prostějova.
Podle výsledků v Prostějově dlouhodobě převládá počet spokojených občanů. S městem
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jako místem pro život a bydlení je spokojeno 82 procent respondentů. Po čtvrté za deset let
překročila spokojenost 80 procent. Při výzkumu byl použit standardizovaný dotazník, který
je používán od roku 2008.
Šetření proběhlo v květnu a červnu formou řízeného rozhovoru.Výsledky pak byly
zpracovány Střední odbornou školou podnikání a obchodu. Z celkového vzorku 800 občanů
Prostějova bylo 45 procent mužů a 55 procent žen. Nejčastěji zastoupenou věkovou
kategorií byly věkové skupiny 31 - 40 let (23 procent) a 41 - 50 let (19 procent). Z hlediska
sociální kategorizace respondentů převažovali zaměstnaní občané.
Index průměrné spokojenosti za rok 2017 je 6,6. Ve srovnání s předchozím rokem index
spokojenosti mírně vzrostl. V detailnějším hodnocení veřejných služeb dosáhla nejvyššího
ohodnocení spokojenost občanů s komunálními službami. I zde, ve srovnání s rokem 2016,
u většiny služeb vzrostla spokojenost. Respondenti posuzovali také bezpečnost ve městě.
Jako spíše nebezpečné vnímali chodit v noci po veřejných prostranstvích. Ve srovnání s
předešlými lety ale došlo k růstu pocitu bezpečí, přičemž u tří hodnot došlo k nejlepšímu
hodnocení od roku 2008.
Součástí dotazníku byly mimo jiné i otázky týkající se hodnocení veřejného pořádku a
fungování městské policie. V případě hodnocení veřejného pořádku opět převládla u občanů
spokojenost, 61 procent oslovených si myslelo, že je na tom Prostějov lépe než jiná města.
Prostějované ohodnotili jako nejlépe dostupné školy a praktické lékaře. Nejvýrazněji
vzrostlo hodnocení sociálních a azylových domů. Tato služba měla také nejlepší hodnocení
v historii sledování.
Své hodnocení měla i kvalita městského prostředí. Z nabídnutých položek na tom byly
nejlépe parky a zeleň, odvoz odpadů a čištění silnic.
Naopak nejnižších hodnot je dlouhodobě dosahováno u možností zaměstnání, nejhůře byla
hodnocena hlučnost ve dne a kvalita ovzduší.

Ocenění strážníků, policistů a civilních zaměstnanců
Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA ZÁSLUHY byl udělen:
str. Stanislavu Konupkovi,
k MP nastoupil dne 2. 5. 2007, vykonává funkci strážníka hlídkové služby již 10 let,
projevuje vysoké nasazení, aktivitu, snahu o co nejlepší výsledky při zajišťování veřejného
pořádku a významně se tak podílí na vytváření bezpečného prostředí v našem městě
str. Janu Přichystalovi,
k MP nastoupil dne 3. 12. 2007. Vykonává funkci strážníka hlídkové služby na 2 směně.
Projevuje vysoké nasazení, aktivitu, snahu o co nejlepší výsledky při zajišťování veřejného
pořádku. Díky jeho nasazení při výkonu činnosti zadržel mnoho pachatelů trestných činů
Nprap. Mgr. Rudolfu Kaplánkovi,
vrchní inspektor dopravního inspektorátu Policie ČR Prostějov, za velmi dobrou spolupráci
s Městskou policií Prostějov v oblasti dohledu na dodržování bezpečnosti silničního
provozu a preventivních aktivit v oblasti dopravní nehodovosti
Prap. Josefu Perlovskému,
inspektor Obvodního oddělení Policie ČR Prostějov 1, za velmi dobrou spolupráci s
Městskou policií Prostějov v oblasti ochrany veřejného pořádku
Pavlu Koutnému,
velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů Žešov, Statutárního města Prostějova. Za velmi
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aktivní a profesionální řízení jednotky a zabezpečování vysoké akceschopnosti jednotky a
podíl na zajišťování bezpečnosti našeho města
Janu Sedláčkovi,
strojník jednotky sboru dobrovolných hasičů Vrahovice Statutárního města Prostějova. Za
příkladnou péči o svěřenou techniku jednotky a zajišťování tak profesionality a
akceschopnosti jednotky. Podílí se tak významně na požární bezpečnosti našeho měta
Leoši Adámkovi,
hasič jednotky sboru dobrovolných hasičů Vrahovice Statutárního města. Za vysoce
profesionální a aktivní přístup při zajišťování akceschopnosti jednotky, zajišťování
nepřetržité pohotovosti jednotky a podíl na zajištění požární bezpečnosti našeho města
Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA VĚRNOST I. stupně - za 25 let služby
dostal:
Str. Jiří Horáček,
k MP nastoupil dne 1. 8. 1992, vykonává funkci velitele 4. směny hlídkové služby.
Příkladně vede strážníky k profesionalitě, nestrannosti. Významně se podílí na zajišťování
úkolů veřejného pořádku
Str. Břetislav Hrda,
k MP nastoupil dne 1. 8. 1992, vykonává funkci samostatného referenta na úseku
pohledávek, výstrojního skladu a velmi často zastupuje při řízení směn na operačním
středisku. Ve své funkci dosahuje velmi dobrých výsledků
Str. Bc. Vítězslav Marcián,
k MP nastoupil dne 1.8.1992, vykonává funkci velitele 3. směny hlídkové služby a velitele
operačního střediska. Ve své práci dosahuje velmi dobrých výsledků. Významně se podílí na
zajišťování úkolů veřejného pořádku v našem městě
Str. Jaroslav Maděrka,
k MP nastoupil dne 1. 9. 1992, vykonává zástupce velitele 2. směny hlídkové služby. Svým
profesionálním přístupem je svým strážníkům v plnění úkolů příkladem. Významně se
podílí na zabezpečování bezpečného prostředí v našem městě
Str. Bc. Petr Sekanina,
k MP nastoupil dne 1. 11. 1992, vykonává funkci strážníka okrskové služby již po dobu 11
let. Svým bezprostředním profesionálním přístupem získává velmi dobrou osobní a místní
znalost. Podílí se tak významně na zajišťování úkolů veřejného pořádku v našem městě
Str. Bc. Jiří Šťastník,
k MP nastoupil dne 1. 10. 1992, po celou dobu vykonává funkci strážníka hlídkové služby.
Projevuje vysoké nasazení, aktivitu, snahu o co nejlepší výsledky při zajišťování veřejného
pořádku. Významně se tak podílí na vytváření bezpečného prostředí v našem městě
Str. Martin Ziegler,
k MP nastoupil dne 1. 11. 1992, vykonává funkci velitele 1. směny. Strážníky hlídkové
služby vede a řídí profesionálním přístupem, uplatňuje své dlouholeté zkušenosti. Podílí se
tak významně na zajišťování bezpečného prostředí v našem městě
zaměstnanec Jiří Novák,
k MP nastoupil dne 1. 8. 1992, do roku 2015 vykonával funkci strážníka a od té doby je
zařazen ve funkci účetního. Ve své pracovní činnosti je pečlivý, samostatný a svým
přístupem je příkladem jiným,
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Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA VĚRNOST III. stupně - za 15 let služby
dostal:
Str. Tomáš Zelený,
k MP nastoupil dne 1. 8. 2002, od nástupu vykonával funkci strážníka hlídkové služby, od
roku 2009 zařazen jako strážník okrskové služby. Ve své činnosti dosahuje velmi dobrých
výsledků, má velmi dobrou místní a osobní znalost, kterou využívá denně ve své práci
Čestnou plaketu Městské policie Prostějov dostali:
Mgr. Tereza Zajíčková,
pracuje ve funkci zástupce ředitele pro pedagogiku Sportcentrum DDM Prostějov. Svým
nadstandardním přístupem v rámci spolupráce na úseku prevence kriminality významně
přispívá ke snižování kriminogenních faktorů v našem městě. Řadu let velmi aktivně
spolupracuje na úseku prevence kriminality s městskou policií, zejména organizováním
soutěží pro žáky základních škol
MgA. Aleš Procházka,
pracuje ve funkci ředitele Městské knihovny Prostějov. Za organizaci a velmi dobrou
spolupráci při preventivních akcích pořádaných městskou policií, komisí pro bezpečnost a
prevenci kriminality a spolupráci s manažerem prevence kriminality. Tím se významně
podílí na snižování kriminogenních faktorů v našem městě.

10. KULTURA A SPOLEČNOST
Ministerstvo kultury ČR prohlásilo v lednu 2017 soubor dvanácti historických náhrobků ze
starého židovského hřbitova v Prostějově a jejich fragmentů za kulturní památku. Jednotlivé
kameny byly vybrány ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Olomouci jako
příklad funerální tvorby 19. století. Náhrobky se až do roku 1943 nacházely na historickém
židovském hřbitově v dnešní Studentské ulici v Prostějově, který byl prohlášen kulturní
památkou již 8. července 2016.
Rok 2017 byl pro prostějovské loutkáře souboru Pronitka již dvaadvacátou sezonou na stálé
scéně Sokola I Prostějov. Za symbolické vstupné hráli více než 30 představení, a to v době
od Dušiček do Velikonoc každou neděli dvě představení, aby vyhověli malým divákům. Ale
nezůstali jen v Prostějově, za diváky zajížděli i do Drahanovic, Víceměřic nebo Smržic.
Například v pečovatelském domě Ambrosie nedaleko Ostravy v Lutyni si je klienti velmi
oblíbili – tam jezdí dvakrát do roka. Velmi významnou byla pro loutkáře účast na národní
sokolské přehlídce loutkových divadel v Přerově. Zúčastnili se také sokolských
celorepublikových akcí Movie Week a Noc sokoloven. Velký úspěch měla také zhruba
hodinová přednáška o historii loutkového divadla s poutavou videoprojekcí pro seniory.
Jedinečným koncertem Bacha na Šporcla vyvrcholila koncertní sezona Městského divadla v
Prostějově. Virtuózní houslista Pavel Šporcl nastudoval s komorním orchestrem Czech
Ensemble Baroque Orchestra Bachovy barokní koncerty pro housle, smyčce a basso
continuo. Připomněl tak 330. výročí od narození významného německého hudebního
skladatele Johanna Sebastiana Bacha. Prostějovský koncert obohatil další virtuózní
hudebník – hobojista Vilém Veverka, který okouzloval bravurní technikou, fenomenálním
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přednesem a zápalem pro interpretovanou hudbu. K pěti Bachovým koncertům zařadil Pavel
Šporcl do programu prostějovského koncertu i vlastní virtuózní variace Kde domov můj.
Intimní skladbu s hlubokým podtextem vnímá jako dosud nejnáročnější ve svém repertoáru.
Ke vzpomínání na slavnou minulost prostějovského střelectví se přihlásila 22. února
městská knihovna. Není totiž bez zajímavosti, že objekt, který si s nadšením a osobní
obětavostí vystavěli a s patřičnou pompou a sebeuspokojením otevřeli střelci v roce 1823, je
dnes sídlem Městské knihovny Prostějov. Kolorit Prostějova dotvářely po staletí aktivity
spojené s fenoménem střelectví: od individuální domobrany, přes střelecká bratrstva a
cechy, až po zájmové organizace, odrážející postupně se zvyšující sebevědomí měšťanského
stavu. Střelci patřívali k reprezentativním složkám společnosti. Nabízeli nezištně své síly k
obraně města a vlasti, v případě potřeby svědomitě plnili pořádkovou funkci při obecních
slavnostech a obohacovali významně společenský život celé městské komunity.
V sobotu 25. února bavilo prostějovské děti brněnské Divadlo Radost Krkonošskými
pohádkami. Hlavními postavami dnes už klasických pohádek Marie Kubátové byli hamižný
a lakotný Trautenberk a jeho sloužící Hanče, Kuba a Hajnej. A samozřejmě vládce hor
Krakonoš.
Za účasti autorky byla v březnu slavnostní vernisáží zahájena výstava „Obrazy“
prostějovské malířky Zdeňky Trnečkové v předsálí jednacího sálu Senátu v Praze. Výstavu
zorganizovala senátorka Božena Sekaninová. Obrazy Zdeňky Trnečkové nejsou první díla
umělců našeho regionu, která se v prostorách Senátu prezentovala. Za posledních šest let si
zde mohli senátoři, poslanci, členové vlády, ale i pracovní návštěvy a delegace i široká
veřejnost prohlédnout například obrazy Stanislava Kašpara, malby a kresby Lilian Amann či
snímky Spolku prostějovských fotografů nebo výstavu studentů prostějovské umělecké
Agentury MaDaMi - „Úcta ke stáří“, kterou tvořily portréty seniorů z Prostějovska.
Ve znamení černé a bílé. To byl název výstavy fotografií Jana Čížka. Slavnostní vesnisáž se
konala v Regionálním informačním centru 2. března 2017. Jak již název výstavy napovídá,
šlo o kolekci černobílých fotografií převážně s tématem krajiny.
Senioři, kteří navštěvovali Akademii třetího věku v Kulturním klubu Duha, měli od března
2017 možnost pokračovat ve studiu v Městské knihovně Prostějov. Knihovna tak
zareagovala na zrušení A3V v Duze a nabídla zájemcům další zajímavé přednášky. Líbila se
např. přednáška RNDr. M. Vlašína Jak udělat ze své zahrady přírodní zahradu, či vystoupení
historika PhDr. Mgr. Karla Kavičky o jeho pěším putování z Velehradu do Říma i přednáška
historičky Mgr. Markéty Dolákové z Vlastivědného muzea v Olomouci nazvaná Císař
František Josef I. nejen v obrazech.
Muzeum a galerie v Prostějově obdrželo Cenu Olomouckého kraje za přínos v oblasti
kultury za rok 2016 v kategorii „Výjimečný počin roku 2016 v oblasti umění – výtvarné
umění“ za své dva prestižní výtvarné projekty na závěr galerijní sezony, a to výstavy „Jiří
Kolář, legenda světové koláže“ a „Josef Čapek - Nejdříve musí býti obrazu plné srdce, aby
ho pak mohly býti plné oči“. Ceny obdrželo na slavnostním večeru k udílení cen
Olomouckého kraje v Moravském divadle Olomouc ve středu 5. dubna 2017 za účasti
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vrcholných představitelů Olomouckého kraje i představitelů statutárního města Prostějova a
zástupců kulturních institucí kraje.
V Prostějově se v roce 2017 Noc kostelů nekonala. Její prostějovská koordinátorka Jana
Tobolová za jménem místní ekumeny uvedla, že i když návštěvníků rok od roku přibývá,
lidí, kteří se podílejí na organizaci, technickém zabezpečení, přípravě a realizaci programů,
a to s láskou, zadarmo a ve svém volném čase, je stále méně. „Proto jsme se po pečlivém
zvážení společně dohodli, že si letos uděláme Noc kostelů i my – navštívíme jiná města,
poslechneme si krásné koncerty, podíváme se tam, kam se během roku nikdo nedostane a
nabereme i novou inspiraci. Současně chci slíbit, že v příštím roce se prostějovské kostely a
modlitebny opět otevřou a do noci se opět rozzáří svými programy pro vás – naše milé
návštěvníky," uvedla Jana Tobolová.
Komise pro nákup uměleckých děl doporučila Radě města Prostějova schválit další nákup.
Sbírky se tak rozrostou o obraz Aleny Obrové „Dívka se zvadlou kyticí“, olej na plátně za 5
000 Kč a obraz Milana Bendy „Zimní soumrak“, olej na plátně za 20 000 Kč.
V posledních květnových dnech bylo dokončeno restaurování sochy Karla Havlíčka
Borovského od olomouckého sochaře Julia Pelikána (1887–1969). Restaurování proběhlo
formou demontáže kvůli nutnosti nápravy statických poměrů v podloží a následně
konzervačním zásahem (čištění, zpevnění, spárování) bez nutnosti rozsáhlejších doplňků.
Socha opět stanula na svém místě a bylo upraveno i její okolí. Realisticky pojednaná socha
významného českého literáta a novináře K. H. Borovského vznikla podle návrhu
olomouckého sochaře Julia Pelikána. Je z jemnozrnného pískovce v životní velikosti v
dobovém oděvu, literát svírá v ruce svitek novin, pravou ruku má zaťatou v pěst.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo návrhy na udělení Cen Olomouckého kraje za
přínos v oblasti kultury za rok 2017. V kategorii Cena za výjimečný počin roku v oblasti
umění - Hudba - byla oceněna sbormistryně prostějovského sboru Proměny Lenka
Dohnalová. Lenka Dohnalová je olomouckou pedagožkou a sbormistryní. V současné době
je sbormistryní tří pěveckých těles, se kterými koncertuje nejen v Olomouci a Prostějově,
ale také v dalších městech kraje a celé republiky.
Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose uspořádala ve spolupráci s Městským
divadlem ve dnech 5. - 9. června 2017 Přehlídku prostějovských divadelních souborů a
jejich hostů s podtitulem „…. proč by Hanák jezdil za divadlem ven, když ho má doma…“
Od 1. 6. 2017 se rozjel provoz filmového klubu pod hlavičkou Asociace českých filmových
klubů (AČFK). V nabídce budou představení filmového klubu pořádané kinem, dále akce
pořádané asociací, například Letní filmová škola.
Rada města Prostějova odsouhlasila nákup nových uměleckých děl, které rozšíří městskou
sbírku. Jde o obraz Adély Janské BEZ OBRYSU I., olej na plátně, za 48 000 Kč, a dílo
Davida Jedličky - obraz NÁDRAŽÍ, akryl na plátně, za 35 000 Kč. Adéla Janská a David
Jedlička představili v červnu svá díla v Regionálním informačním centru v Prostějově.
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Nová výstava v regionálním informačním centru představila dva učitele malby a kresby na
Střední škole designu a módy v Prostějově - Adélu Janskou a Davida Jedličku. Výstava byla
přístupná od 5. do 30. června 2017.
V Husově sboru se ve čtvrtek 22. června 2017 konala pietní vzpomínka k 75. výročí
deportace prostějovských Židů. Pořadateli akce byly prostějovské církve, Gymnázium Jiřího
Wolkera, Cyrilometodějské gymnázium a Městská knihovna Prostějov. Historička Marie
Dokoupilová přiblížila průběh deportace prostějovských židovských spoluobčanů,
následovalo čtení z knihy „Co oheň nespálil“ od prostějovské rodačky nyní žijící v Tel
Avivu Maud Beerové a příspěvek ředitele GJW Michala Šmucra o podílu Židů v boji za
svobodu Československa.
Petr Papoušek, předseda Federace židovských obcí České republiky, který se pietní
vzpomínky zúčastnil, ocenil její přínos: „Tato akce je jedním ze způsobů, jak zachovat
paměť přeživších pro budoucí generace. Setkání bylo důstojné a hodné vzpomínky na
zavražděné prostějovské obyvatele židovského původu. Děkuji organizátorům, že takovou
akci uspořádali.“
Prostějovské náměstí T. G. Masaryka zaplnil ve čtvrtek 20. 7. 2017 český folk-popový
zpěvák a písničkář, který si říká Voxel. Ještě před ním se představil prostějovský kytarista
Jiří Drtil.
Putovní výstava fotografií Charity Prostějov byla vytvořena k 25. výročí jejího založení a
formou momentek zachycovala dění a atmosféru v této organizaci. Autorem fotografií byla
Tereza Skoupilová a kolektiv pracovníků Charity Prostějov. Lidé na nich uviděli nejen
klienty, ale i zaměstnance, kteří již 25 let poskytují péči a pomoc těm, kdo to nejvíce
potřebují. Výstava zprostředkovala důležité informace o nabízených službách, včetně
kontaktů.
Paní Linda Wichterlová slavila sto let. V den jejího životního jubilea v pátek 18. srpna 2017
jí přišla poblahopřát do prostějovského Národního domu osobně také primátorka města
Alena Rašková. Na další den připravili členové rozvětvené rodiny Wichterlových pro paní
Lindu další oslavu, tentokrát v jejím oblíbeném Stražisku. Prostějovská veřejnost zná paní
MUDr. Lindu Wichterlovou, vdovu po akademiku Otto Wichterlovi, většinou jako ženu
slavného muže. Paní Linda je však pozoruhodnou osobností našeho regionu, noblesní,
vzdělaná dáma a znalkyně starého Prostějova. Vyrůstala v kulturně a sportovně založené
rodině, hrála na klavír, jako dítě vystupovala v divadle, studovala jazyky, výborně se učila.
Prázdniny trávila na Stražisku, kde se také seznámila s Ottou Wichterlem (ten sem také
jezdíval na prázdniny). Po sedmi letech známosti - v roce 1938 se vzali. Část života prožila
ve Zlíně, nyní žije v Praze. Na Stražisku však dodnes tráví letní měsíce.
Farnost Povýšení sv. Kříže pořádala pod záštitou primátorky Aleny Raškové, koncert.
Skladby J. S. Bacha, A. Dvořáka, G. F. Händela, F. M endelssona – Bartholdyho a dalších
zazněly v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Brněnské ulici v Prostějově.
Koncem září si vyšla knížka Michaely Ludvíkové, která má pomáhat nemocným dětem. O
vznik tohoto ojedinělého projektu se zasloužilo Dětské kardiocentrum Fakultní nemocnice
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Motol v Praze. Pohádky sepsaly děti ze základních škol v Praze a ilustrace k nim vytvořili
žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose v Prostějově pod
vedením Hany Palacké. Obrázky k pohádkám slouží jako hravé omalovánky. Spolupráce
prostějovského výtvarného oboru ZUŠ s dětskými odděleními v nemocnicích začala již v
roce 2010, kdy lékařka Jana Hanáková iniciovala právě prostřednictvím Hany Palacké
výzdobu chodeb prostějovského dětského oddělení. Velké úspěchy sklízel výtvarný obor na
soutěžích všech typů již desítku let. Ceny žáci získávali v řadě národních i mezinárodních
soutěžních přehlídkách. K nejvyšším patřila například Zlaté medaile za kolektivní i
individuální tvorbu v mezinárodní výtvarné soutěži Lidice. Nejčerstvějším úspěchem pak
bylo Zlaté pásmo v ústředním kole soutěžní přehlídky výtvarného oboru ZUŠ Oči dokořán
2017 za projekt žáků Hany Palacké s názvem Popcorn.
V roce 2017 pokračoval jedinečný projekt Spisovatelé do knihoven. Jeho cílem bylo
propagovat současnou českou literaturu a představit veřejnosti zajímavé, známé i méně
známé české autory. V rámci tohoto projektu se od září 2017 do června 2018 v deseti
českých knihovnách představilo deset českých spisovatelů. Jednou z oněch deseti knihoven
byla i ta prostějovská. V září se tak čtenáři setkali s Petrou Hůlovou a v říjnu s prozaikem,
dramatikem a scénáristu Karolem Sidonem. Sidon knižně debutoval na přelomu šedesátých
a sedmdesátých let autobiografickými prózami Sen o mém otci a Sen o mně. Později nesměl
publikovat a byl donucen k emigraci. Po návratu působil jako vrchní zemský a pražský
rabín. V roce 2014 se po delší pauze vrátil k psaní beletrie a pod pseudonymem Chaim
Cigan vydal první díl románové tetralogie nazvané Kde lišky dávají dobrou noc. Tvoří ji
knihy Altschulova metoda, Piano live, Puzzle a nedávno vydaný Outsider. Jde o bravurně
napsaný napínavý thriller s prvky magie a historické fikce zasazený do židovského
kulturního prostředí. A právě toto dílo představil Karol Sidon 19. října 2017 v prostějovské
knihovně.
První adventní neděli 2017 zpříjemnil koncert velkého dechového orchestru ZUŠ Prostějov
v sále Městského divadla v Prostějově. Orchestr v současné době čítá kolem šedesáti členů.
V čele stojí a dirigují Rudolf Prosecký a Zdeněk Pella, který hraje na trombon a zároveň i
diriguje. V tomto hudebním tělese hrají žáci a studenti školy, bývalí studenti, učitelé a další
hráči, které baví orchestrální hra. Jedná se tak o zcela unikátní spojení, ve kterém se
potkávají všechny generace. Repertoár mají velmi široký a na každém koncertě hudebníci
něčím překvapí.
Rada města Prostějova schválila další nákup uměleckých děl z rozpočtu města Prostějova.
Konkrétně jde o obraz Aloise Fišárka NA KRAJI VSI za 50 000 Kč, a obraz Františka
Sysla ZIMNÍ SLUNCE za 4 000 Kč. Výtvarné dílo „Na kraji vsi“ patří mezi nejstarší díla
Aloise Fišárka. Prostějovský rodák Alois Fišárek (16. července 1906 Prostějov – 5. února
1980 Praha) byl český malíř a výtvarný pedagog. V letech 1924 –1929 studoval na AVU
hlavně u Otakara Nejedlého, též Vratislava Nechleby. Od roku 1931 byl člen SVU Mánes a
po zániku Spolku československých výtvarných umělců. Od roku 1946 vyučoval na VŠUP,
v letech 1967–1975 na AVU. Jeho malba se vyznačuje uvolněností a smyslem pro barvu.
Zaměřoval se především na krajinomalbu, zátiší, portrét i figurální kompozici, často též s
monumentálními náměty. Monumentální náměty využil pro zakázky na gobelíny a mozaiky
(např. Kosmonauti pro stanici metra Háje). Získal ocenění, včetně národního umělce v roce
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1979.
Židovský hřbitov
Ve čtvrtek 2. února 2017 proběhlo jednání mezi zástupci města Prostějova, Federace
židovských obcí a dobročinné nadace Kolel Damesek Eliezer ve věci rehabilitace starého
židovského hřbitova ve Studentské ulici v Prostějově.
Bylo dohodnuto, že starý židovský hřbitov jako kulturní památka bude řešen v celé své
ploše. Jelikož mezi oběma stranami není ve věci architektonického zadání shodný názor,
obě strany se dohodly, že povedou další jednání za mediace bývalého premiéra Vladimíra
Špidly.
Město Prostějov doporučilo, aby definitivní architektonické řešení bylo nalezeno formou
mezinárodní architektonické soutěže. Zároveň doporučilo představit záměr projektu
pracovníkům Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, žákům, jejich rodičům
i obyvatelům přilehlého sídliště formou besedy.
Zástupci židovských organizací se k tomuto jednání vysalovili takto:
„Jsem rád, že jsme se shodli na tom, že bude upraven celý prostor starého židovského
hřbitova. Jsme připraveni na to, že Vladimír Špidla povede jednání, abychom došli společně
k dohodě. Jsou určité sporné body, na kterých jsme se zatím nedohodli, ale věřím, že
dospějeme ke shodě. Zejména bychom byli rádi, aby došlo ke správnému informování
veřejnosti, žáků a rodičů o našem záměru,“ dodal předseda Federace židovských obcí Petr
Papoušek.
„Pro nás je v tuto chvíli důležité zlepšit vnímání celé myšlenky rehabilitace starého
židovského hřbitova. Chceme jít formou besed, setkávání, vysvětlování historických
souvislostí. Je skvělé, že jedním z míst, kde beseda o našem projektu proběhne, bude i
škola, vedle níž se hřbitov nalézá. Myslíme si, že existuje řešení, jak se lze ke škole
pohodlně dostat, případně procházet mezi ulicemi Lidická a Tylova. Komunikace pro pěší
rovnoběžná se Studentskou by byla širší než nyní a umožnila by i příjezd hasičského vozu.
Plocha kulturní památky by mohla být přístupna veřejnosti ze vchodu z Lidické, ale
historicky zde byl i vchod ze Studentské. Je třeba se o všem bavit s lidmi, kterých se to týká.
Nyní k tomu snad jsou již vytvořeny podmínky. Navíc v rámci těchto debat mohou
vzniknout i nápady na nějaké zajímavé úpravy okolí kolem hlavního vstupu do školy,“
uzavřel Tomáš Jelínek, zástupce nadace Kolel Damesek Eliezer.
Prostějovské dny hudby
U zrodu hudebního festivalu stál tehdejší ředitel ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov Jaroslav
Šebestík. Cílem bylo zaplnit kulturní mezeru od konce dubna do června, kdy končil cyklus
abonentních koncertů. Po devatenácti letech je situace v pořádání a četnosti koncertů
poněkud odlišná, nicméně festival nadále pokračuje. Od samého začátku festival pořádá
škola ve spolupráci s Městským divadlem Prostějov.
Snahou bylo představit prostějovskému publiku hudebníky, kteří svoji dráhu teprve začínají
i ty, kteří jsou už renomovanými interprety. V názvu festivalu je slovo „ prostějovské“,
těžiště festivalu je tedy na místních muzikantech – žácích, studentech a učitelech ZUŠ,
prostějovských sborech, na prostějovských mladých kapelách, orchestrech. Dalším
atributem festivalu je široké spektrum, aby si Prostějované vybrali z nabídky ten hudební
žánr, který je jim blízký a rádi jej poslouchají. V průběhu let na festivalu vystoupila řada
renomovaných hudebníků a hudebních uskupení např. Z. Tylšar, M. Dvořák, L. Brabec, Z.
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Lapčíková, E. Viklický, J. Stivín, V. Bláha, M. Kejmar, J. Tůma, J. Jiraský , Linha Singers,
Musica Bohemica, Musica Florea, Graffovo kvarteto, Campanella a jiní. Od samého
počátku nad festivalem má záštitu primátor města Prostějova, finančně město Prostějov
festival podporuje.
Desátý Aplaus 2017 zahájil ve středu 4. října
Letošní APLAUS 2017 byl tečkou za desetiletým divadelním svátkem, díky němuž se mohli
prostějovští diváci setkat s plejádou českých i slovenských hereckých osobností a odnášet si
domů nezapomenutelné divadelní zážitky. Všechny ročníky provázel značný zájem publika.
Jen v prvních devíti ročnících navštívilo 27 představení celkem 13 340 diváků, což byla
průměrná návštěvnost 494 diváci na jedno představení při kapacitě 513 míst v hledišti.
Aplaus 2017 zahájil Poprask na laguně pražského Studia DVA. Druhým titulem byli ve
středu 11. října Hamleti Divadla Na zábradlí Praha. Závěrečný program SUPERPARTY
ZASLOUŽÍ APLAUS moderovaný Petrem Salavou byl na programu ve středu 25. října.
Plakátem, pozvánkou, pamětním listem a tradičními aplausovskými vstupenkami završil
akademický malíř prof. Boris Jirků úctyhodnou sadu propagačních materiálů pokrývajících
desetiletou historii Aplausu.
Před 470 lety byl v Prostějově vytištěn první český slabikář
První český slabikář se zrodil v Prostějově v roce 1547 v tiskárně Jana Günthera. Slabikář
představuje první učebnici čtení našich prvňáčků. Knížečka o dvanácti listech se dvěma
dřevoryty: Bohorodičky a Ježíšova kázání shromážděným zástupům měla název: „Slabikář
český a jiných náboženství počátkové: kterýmžto věcem dítky křesťanské hned z mladosti
učeny býti mají. Prostějov 1547.“ Na konci textu byl dodatek: „V Prostějově skrze Jana
Günthera.“ U zrodu slabikáře byli příslušníci jednoty bratrské, především kolem učence a
pozdějšího biskupa jednoty Jana Blahoslava. V úvodní části slabikář obsahoval různé druhy
písmen velké a malé abecedy, další část podávala přehled slabik a učila je skládat do slov.
Součástí byl cvičný text náboženského obsahu, například modlitby. Prostějovský slabikář
otevřel dveře ke vzdělanosti dětí a zároveň měl velký vliv i na formování osobnosti dítěte.
Před pěti sty lety vyšel Herbář lékaře a humanisty působícího v Prostějově
Před pěti sty lety – 19. prosince 1517 – vyšel v Norimberku Herbář Jana Černého. Tento
lékař a učenec Jednoty bratrské byl pražským rodákem (narozen 1456). V letech 1499–1509
působil jako lékař v bratrské kolonii v Prostějově. Druhý jeho prostějovský pobyt spadá do
let 1519 – 1530. Řídil zde lékařský dům bratrského sboru, tedy jakési sanatorium či špitál v
ulici Vápenice číslo 1. V Prostějově údajně také zemřel, asi v roce 1531.
„Kniha lékarská, kteráž slove herbář aneb zelinář, velmi užitečná, z mnohých knieh
latinských i z skutečných prací vybraná počíná se šťastně. Od Mikuláše Klaudiana, lékaře
boleslavského vydaná 1517,“ čteme na titulu knihy.
Kniha vyšla nákladem a redakcí Mikuláše Klaudiána. M. Klaudian napsal také předmluvu a
doplnil latinské a německé názvy rostlin. Obsahuje 444 hesel řazených abecedně (od aloe po
žito). Jan Černý zde podal botanický popis rostlin, jejich vyobrazení a léčebné účinky.
Využil také praktické zkušenosti a osobní poznatky. Jedná se o první tištěný herbář v české
literatuře. Vynikal přesností, důkladností a velmi dobrým zpracováním. Toto dílo patří ke
vzácným starým tiskům a dochovalo se u nás v několika málo exemplářích.
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Sto deset let Národního domu
Národní dům – perla české secese, architektonická dominanta města a národní kulturní
památka píše svůj příběh již sto deset let.
„Ctěnému obyvatelstvu města Prostějova, požehnané Hané a celé Moravy! Národní dům v
Prostějově, umělecká to budova, s dokonalým divadlem a spolkovým domem, bude dne 30.
listopadu a 1. prosince 1907 slavnostním způsobem svému účelu odevzdána. Tím dostává se
Prostějovu a Hané kulturního střediska, nade vše významného a důležitého, které mocně
přispěje k rozkvětu města a k povznesení všeho lidu. Odkaz šlechetných manželů
Vojáčkových stane se skutkem!“ Takto se uvádí na pozvánce ke slavnostnímu otevření
Národního domu podepsané starostou města Josefem Horákem a předsedou Družstva
městského spolkového domu Františkem Kováříkem.
Oslavy to byly skutečně velkolepé. Zúčastnili se jich například spisovatelé Jaroslav
Vrchlický, Jakub Arbes, Alois a Vilém Mrštíkovi, političtí a veřejní činitelé Mořic Hruban,
Jan Žáček a Adolf Stránský, univerzitní profesoři Michal Ursíny, František Hasa a Antonín
Smrček. První den slavnosti měl ráz kulturní. Zazněla na něm například skladba bývalého
prostějovského občana a hudebního skladatele Františka Neumanna Bouře. Druhý den
proběhl v přednáškovém sále slavnostní banket. Projev a přípitek zde pronesl starosta města
Josef Horák.
Co však stavbě, která mimochodem trvala jen půldruhého roku, předcházelo? Šlo o ustavení
Družstva městského spolkového domu pod vedením předsedy Františka Kováříka a finanční
odkaz Karly Vojáčkové. Družstvo oslovilo k vypracování projektu profesora
Uměleckoprůmyslové školy v Praze architekta Jana Kotěru. Kotěra vybral výhodnou polohu
objektu – nedaleko centra města, na místě asanovaných městských hradeb, oslovil výtvarné
umělce a podílel se na vybavení interiérů a návrzích doplňků. Objekt rozvrhl do tří částí:
divadelní část, restaurace a křídlo tvořené kavárnou, spolkovými a provozními místnostmi.
Stavební záležitosti měli na starosti stavbyvedoucí Otakar Pokorný a architekt Richard
Novák. Na výzdobě Národního domu se podíleli sochaři Stanislav a Vojtěch Suchardovi,
Bohumil Kafka, malíři František Kysela, Karel Petr a řezbář Franta Anýž. Kovové doplňky
a lustry zhotovila prostějovská firma Vulkania.
Národní dům prošel v letech 1996 – 2007 rozsáhlými opravami a renovacemi s cílem vrátit
objektu původní Kotěrovo pojetí. Zároveň byly odstraněny nežádoucí zásahy provedené
podle Emila Tranquilliniho za okupace. Nedávno proběhly rozsáhlé opravy divadelní části –
krovu, střechy, dále nátěr fasády a výměna oken. Příští rok se sem vrátí i dvě vitráže (elipsa
do vestibulu divadla a luneta nad balkon divadelního sálu) navržené v secesním duchu
olomouckým akademickým malířem Janem Jemelkou.
Divadlo Hanácké obce oslavilo devadesát let
Ochotnický spolek Divadlo Hanácké obce z Prostějova vstoupil do své devadesáté sezony.
Svou činnost zahájil 18. prosince 1927 v sále hostince U Kořalků v Černém dvoře hrou Jana
Nerudy Prodaná láska. Od tohoto data hraje soubor nepřetržitě, nevyjímaje roky válečné. V
českém amatérském divadelnictví je to skutečně ojedinělý jev.
V počátcích se podle dobových tendencí hrály operety, soubor měl dokonce vlastní orchestr.
Po válce se dramaturgie klonila k činohře a na sklonku šedesátých let se začala zaměřovat
na dětského diváka. Pod vedením Vlasty Kubíčkové vznikaly inscenace oceňované na
národních přehlídkách. Pod záštitou tehdejšího závodního klubu Železáren se výrazně
zlepšilo materiální a technické vybavení spolku a mohlo se více vyjíždět na divadelní štace.
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Současná generace divadelníků má své zázemí ve sklepních prostorách Městského divadla,
kde se zkouší a jsou zde uloženy kostýmy a technika pro zájezdy. Složení souboru je
tradičně vícegenerační - od nejstarších sedmdesátníků, přes mladé rodiče až po čtrnáctileté
studenty.
Pod režijním dohledem Hany Lužné jsou realizovány vlastní dramatizace, vycházející z
kvalitních předloh českých autorů, určené pro dětské diváky. Na repertoáru byl například
Kubula a Kuba Kubikula, Edudant a Francimor, pohádky Karla Čapka. Pro dospělé byl
nastudován Klicperův Ženský boj, dramatizace Čapkovy knížky Jak se dělá divadlo pod
názvem „Kláro!“, dramatizace povídek Květy Legátové.
Tradiční aktivitou Divadla Hanácké obce je návštěva prázdninových táborů Společnosti pro
podporu lidí s mentálním postižením z Havířova. Kromě vlastního představení se herci
věnují klientům v rámci táborového programu a připravují pro ně divadelní workshop. V
sezoně 2017 byli diváci zváni na moderní dramatizaci Strašidla cantervillského O.Wilda.
Tento trochu „duchařský“ příběh byl určen dospělým divákům, ale pobavil i děti.
Představila se současná herecká generace DHO – Milan a Eva Urbanovští, Jarmila
Nováková, Kateřina Hasová, Petra Vidmuchová, Lukáš Kameníček, Magdalena Krejčí a
další. Roli ducha sira Simona výborně ztvárnil Václav Lužný.
Také díky finanční podpoře města Prostějova může pracovat společenství lidí, kteří věnují
svůj volný čas amatérskému divadlu a podílí se dalšími aktivitami na kulturním dění ve
městě.
Žena regionu je z Prostějova
Celonárodní soutěž Žena regionu je určena ženám, které dosahují jedinečných výsledků
nejen ve své profesi, ale aktivně se podílejí i na veřejném životě, tvoří hodnoty, pomáhají
nemocným, dětem či zvířatům, přispívají ke zlepšení a rozvoji svého regionu a ještě při tom
zvládají péči o rodinu. V roce 2017 v Olomouckém kraji zvítězila prostějovská zastupitelka
Milada Sokolová. Po převzetí ocenění v Olomouci se zúčastnila setkání vítězek z ostatních
regionů v Senátu.
V loňském roce cenu obdržela "odchovankyně" Evy Suchánkové Hana Pokorná, o rok dříve
farmářka Jarmila Zelenská. Všechny spojuje společné místo, ať již narození, či žití –
Prostějov.
Miladu Sokolovou podpořilo 387 lidí, druhou Michaelu Koudelkovou tak „předběhla“ o 170
hlasů.
Uplynulo 320 let od největší živelné katastrofy v historii Prostějova
Dne 27. dubna 1697 došlo k obrovskému požáru. Měšťanka Mariana Justiniánová v domě
na rohu Olomoucké ulice a Vápenice smažila koblihy. Roztápěné sádlo se vzňalo a oheň
vylétl komínem na střechu. Silný severozápadní vítr jej rychle hnal po doškových a
šindelových střechách okolních domů. Strašný živel brzy zachvátil část Vápenice,
Olomoucké předměstí, hlavní náměstí, kostel, faru, radnici, školu, obě židovská ghetta a
synagogu. Žár dosáhl takového stupně, že roztavil zvony na kostelní věži. Popelem lehlo 52
měšťanských právovárečných domů, dále městský špitál, Brněnské předměstí, ulice
Mlýnská a Žešovská. Trvalo několik let, než se rány zacelily, domy rekonstruovaly a
opravily. Změnila se architektonická a ekonomická tvář města. Především byl opraven a
přestavěn kostel, radnice dostala otevřenou lodžii. Stejně tak získaly jinou podobu
měšťanské domy. Uvedenou událost nám připomíná kříž umístěný na hlavním oltáři kostela.
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Ten totiž zůstal požárem neporušen, a proto byl 14. září 1703 přemístěn na hlavní oltář a
zároveň byl chrám konsekrován na Povýšení sv. Kříže. Další památkou jsou vypálená místa
na lavicích v lodi kostela po padajících uhlících ze střechy chrámu. Památkou je také
olejomalba „Prostějov za požáru 27. 4. 1697“ věnovaná městem v roce 1723 do poutního
chrámu ve Křtinách.
Historická mašinka z Prostějova zmizela
Historická lokomotiva, která byla roky umístěná na podstavci před vchodem do
prostějovského hlavního nádraží, dostala nový domov. Jediný zachovaný exemplář této řady
lokomotiv byl umístěn v ČD Muzeu v Lužné u Rakovníka, kde byl zrenovován a vystaven v
expozici.
Před prostějovské nádraží byl stroj umístěn v září roku 1980. Za téměř 40 let, kdy se
lokomotiva stala už zažitým symbolem přednádražního prostoru, byla ale několikrát cílem
útoků vandalů. Stroj byl sice nepojízdný, ovšem jeho historická hodnota je nevyčíslitelná, je
jediným zachovalým exemplářem této řady a nejen proto se České dráhy rozhodly, že stojí
za záchranu. Nově tak našel místo mezi řadou dalších unikátních klenotů v muzeu ČD v
Lužné u Rakovníka. Muzeum má momentálně ve svém držení přes 30 parních lokomotiv.
Historie lokomotivy 310.127
Jedná se o malou původně lokálkovou lokomotivu vyrobenou v roce 1889 a
charakteristickou pro vedlejší tratě na Moravě a ve Slezsku. Stejný typ lokomotivy „hrál“
například ve filmu Páni kluci, i když se jednalo o jiný kus. Maximální rychlost lokomotivy
byla 40 km/h. Po ukončení provozu na veřejné síti sloužila ještě v cukrovaru v Bedihošti.
Stroj absolvoval svou poslední jízdu v roce 1968. Poté lokomotivu určenou k sešrotování
zrenovovali v sedmdesátých letech nadšení železničáři. Na její opravu finančně přispěla v
roce 2008 i prostějovská radnice.
Odešel nejstarší prostějovský Sokol
Ve věku devadesáti sedmi let zemřel v červnu 2017 ing. Karel Tabery. Po svém narození 10.
5. 1920 strávil dětství ve Starém Hrozenkově, v roce 1928 se rodina přestěhovala do
Plumlova, kde chodil do školy, do houslí a hrál hokej. V Prostějově absolvoval Obchodní
akademii. Po válce se přihlásil na Vysokou školu obchodní v Praze, posléze definitivně
zakotvil v roce 1955 v národním podniku Dopravní stavby Olomouc. Po zřízení samostatné
pobočky v Prostějově zde pracoval jako hlavní ekonom.
Činný byl v odborech, psal závodní kroniku, organizoval četné podnikové zájezdy. Byl
hluboce věřícím katolíkem, přispíval na charitativní nadace. Zapojil se též do obnovy
sokolského hnutí a Tělocvičné jednoty Sokol I Prostějov. Svůj čas a energii věnoval jednání
o navrácení sokolovny a stadionu organizaci Sokola. Spolu s Věrnou gardou se aktivně
účastnil všech sokolských akademií v Prostějově i řady veřejných vystoupení, ve svých 86
letech cvičil i na celostátním všesokolském sletu v Praze. Sokolská myšlenka mu přirostla k
srdci a usiloval o obnovení sochy prezidenta T. G. Masaryka, odstraněné v Prostějově v
době komunistického režimu - tento záměr se podařilo prosadit. Zajistil ražbu pamětních
medailí a inicioval položení základního kamene k pomníku uhrazeného z prostředků Sokola.
K 10. výročí tohoto aktu sestavil a vydal sborník dokumentů „Pomník T. G. Masaryka v
Prostějově“. K těmto snahám je třeba zařadit i založení místní pobočky Masarykovy
společnosti. Rovněž se podílel na zřízení pomníku na městském hřbitově na paměť sokolů
padlých a umučených za 2. světové války. Získal bronzovou medaili za obětavou činnost ve
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prospěch sokolského hnutí a později od Zastupitelstva města Prostějova Cenu města
Prostějova za zásluhy o obnovu sokolského hnutí a aktivní činnost v Masarykově
společnosti.

Vzpomínky, výročí
Václav Beck (1867 - 1930)
Dne 5. ledna uplynulo 150 let od narození akademického sochaře a komunálního činitele
Václava Becka. Po absolvování studií vídeňské umělecké akademie v roce 1886 pracoval v
otcově rodinné firmě, potom si založil vlastní firmu a posléze převzal otcův
kamenosochařský podnik v Brněnské ulici. Řadu let byl členem obecního výboru a rady.
Byl předsedou Průmyslové jednoty, Živnostenské záložny a živnostenského společenstva
kamenosochařů. Působil také v živnostenském hnutí na okresní a zemské úrovni a zakládal
živnostenskou stranu na Moravě. Z realizací můžeme připomenout na prostějovském
hřbitově centrální pískovcový kříž s pamětní deskou věnovanou bojovníkům za svobodu a
pomník na hrobě obětí hladové demonstrace z roku 1917.
Jaroslav Port (1897 - 1982)
Před 120 lety – 12. ledna 1897 – se narodil malíř, grafik a pedagog Jaroslav Port. Plzeňský
rodák a absolvent pražské Uměleckoprůmyslové školy přišel do Prostějova jako profesor
kreslení, modelování a rýsování po obsazení Těšínska v roce 1938. Učil na zdejší reálce,
gymnáziu a základních školách. Vynikl jako grafik. Vytvořil řadu litografií, plakátů,
pamětních listů, diplomů, exlibris, knižních obálek i vazeb. Zachytil také podobu tehdejšího
Prostějova, například obrazy Mosty na Hloučele či židovské uličky Hradební, Uprkova.
Jan Spáčil-Žeranovský (1857 - 1905)
Jan Spáčil - Žeranovský působil v redakcích různých listů ve Vídni a v Praze (např.
Divadelní list, Čech, Hlas, Ratibor). Vydával v nich svoje básně, úvahy, fejetony, črty a
reportáže. Jeho příspěvky můžeme najít také ve Světozoru, Zlaté Praze, Koledě,
Prostějovských novinách a Hlasech z Hané. Jeho jediná básnická sbírka Výše a propasti
vyšla až posmrtně v roce 1909. Svým obsahem a formou se přihlásila k Jaroslavu
Vrchlickému. Za jeho života vyšla knížka črt a básní v hanáčtině Samó tihó. Věnoval ji
vlastenci a majiteli hostince Pod žudrem v Mlýnské ulici v Prostějově Štěpánu
Kožušníčkovi.
Václav Souček (1867 - 1938)
Zajímavou osobností prostějovského kulturního života byl stavitel, vlastivědec a
spoluzakladatel muzea Václav Souček. Do Prostějova přišel v raném dětství se svými rodiči.
Podílel se na budování zdejšího muzea jako jeho správce v letech 1902–1905), byl
místopředseda Kuratoria městského muzea a člen muzejního spolku. Rodinný přítel malíř
Jano Köhler vyzdobil nejen dům Součkových v ulici Hanačka, ale zároveň i rodinnou
hrobku na prostějovském hřbitově.
Arnošt Rolný (1887 - 1950)
Dne 28. února uplynulo sto třicet let od narození průmyslníka a komerčního rady Arnošta
Rolného. Narodil se v Prostějově v Mlýnské ulici č. 37 jako nejmladší dítě krejčovského
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mistra a průmyslníka Františka Rolného. Po studiích vídeňské obchodní akademie a praxi
vedl otcův podnik společně s matkou a od roku 1921 jej spravoval sám. Výroba dámských
plášťů, pánské, chlapecké a dětské konfekce, pásová výroba, vlastní živnostenská škola, tři
tovární objekty v Prostějově a téměř stovka prodejen v republice a řada filiálek v zahraničí
(např. Maroko, Egypt, Indie, Čína, Paraguay, Palestina) – to byla firma Oděvy Rolný ve 30.
letech minulého století. Za zásluhy o československý průmysl byl v roce 1934 jmenován
komerčním radou a za charitativní a sociální činnost jej papež Pius XII. prohlásil členem
rytířského řádu svatého Řehoře Velikého s hodností komtura, třídy civilní. Po roce 1945
byla firma Rolný znárodněna a v roce 1946 začleněna do národního podniku Oděvní
průmysl. Arnošt Rolný odmítl emigrovat a zemřel 24. 7. 1950 v Prostějově, den před
zatčením rodiny. V roce 1991 byl plně rehabilitován.
Jaroslav Mathon (1867 - 1953)
Připomněli jsme si 150 let od narození lékaře, budovatele zdejší nemocnice, amatérského
historika umění a sběratele MUDr. Jaroslava Mathona. Brněnský rodák vystudoval
medicínu ve Vídni. Po krátké praxi v Brně byl 1. 1. 1897 jmenován primářem chirurgickogynekologického oddělení a zároveň ředitelem veřejné nemocnice v Prostějově. Tuto práci
zastával šestatřicet let. Zasloužil se nejen o výstavbu a rozšíření nemocnice, ale i o
modernizaci léčebných metod. Založil protituberkulózní poradnu. Jeho zásluhy byly
oceněny jmenováním do Lékařské komory moravskoslezské za Hanáckou lékařskou župu.
Od roku 1918 byl členem Zemské zdravotnické rady moravskoslezské. Výrazně se věnoval
kulturním a společenským aktivitám. Byl dlouholetým předsedou uměleckého odboru
Besedy, kde organizoval různé přednášky, literární večery a výstavy. Byl také členem
kuratoria prostějovského muzea a aktivním členem prostějovské Orlice a Přírodovědného
klubu. Za zásluhy v oblasti zdravotnictví a ochrany památek byl 17. 3. 1933 jmenován
čestným občanem města Prostějova.
Oldřich Seykora-Kostelecký (1857 - 1922)
V březnu uplynulo sto šedesát let od narození středoškolského profesora a autora
humoristických povídek a románů Oldřicha Seykory-Kosteleckého. Rodák z Kostelce nad
Orlicí přišel do Prostějova v roce 1897 jako středoškolský učitel na obchodní akademii. V
Prostějově prožil pětadvacet let a 14. listopadu 1922 zde zemřel. Je autorem řady
humoristických povídek, novel a románů. Představovaly poklidný, konvenční humor a byly
oblíbenou lidovou četbou. Oldřich Seykora-Kostelecký uveřejňoval četné příběhy také v
Hlasech z Hané. V Prostějově vznikla jeho nejlepší humoreska Pan doktor filozofie na
cestách.
Ludmila Kováříková (1880 - 1967)
Před padesáti lety, 8. března 1967, zemřela v Prostějově organizátorka kulturního a
společenského života a podporovatelka řady spolků Ludmila Kováříková. Dcera spolkového
činitele a vlastence Františka Neumanna, sestra hudebního skladatele Františka Neumanna a
manželka spolumajitele továrny na hospodářské stroje Wichterle & Kovářík Josefa
Kováříka se narodila 10. srpna 1880 v Prostějově. V centru její pozornosti bylo vzdělávání
žen. Po stránce materiální a pedagogické podporovala městskou dívčí odbornou školu.
Zasloužila se o zajištění důstojné budovy pro tuto školu v ulici Vápenice č. 3. Působila také
v ženském hnutí, řadu aktivit rozvíjela v sociální oblasti. Organizovala dobročinné sbírky,
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koncerty, výstavy a divadelní představení. Byla předsedkyní Dobročinného komitétu dam a
členkou Českého srdce, aktivní členkou Městského osvětového sboru, Besedy, Družstva pro
městský spolkový dům, Sokola a jednoty divadelních ochotníků Tyl, předsedkyní a
podporovatelkou Vlastimily.
Ing. Josef Bukáček (1886 - 1942)
Před pětasedmdesáti lety, 15. března 1942, zemřel v koncentračním táboře Osvětim
prostějovský občan a technický rada Ing. Josef Bukáček. Narodil se 11. ledna 1886 na
tehdejším Brněnském předměstí v Prostějově.Celým svým osobním a profesním životem
byl spjatý s Prostějovem. V roce 1905 maturoval na zdejší reálce. Po studiu techniky působil
jako zaměstnanec města. Od 1. 9. 1925 byl ředitelem městské vodárny a plynárny. Zasadil
se zde o řadu technických inovací, o rozšíření čerpacích stanic, geologického průzkumu a
výstavbu aparatury čistírny apod. O historii, vývoji a proměnách obou závodů také napsal
statě Vodovod města Prostějova a Městská plynárna v Prostějově uveřejněné ve sborníku
Prostějov – město a okres. Dne 3. října 1941 byl jako sokolský a národní činitel zatčen.
Zahynul s tisíci sokolskými a národními činiteli v táboře smrti v Osvětimi 15. března 1942.
In memoriam mu byl udělen Československý válečný kříž 1939.
Oldřich Dobrovolný (1908 - 1942)
Profesor prostějovské reálky a významný činitel Sokola Oldřich Dobrovolný se narodil 1.
července 1908 v Jihlavě. Zde absolvoval gymnázium, dále studoval na brněnské univerzitě
tělesnou výchovu a zeměpis. Od září 1934 do října 1941 působil v Prostějově jako
středoškolský profesor na reálném gymnáziu, kde učil tělesnou výchovu a češtinu. Oldřich
Dobrovolný byl členem Sokola tělem i duší. Od dětství se zapojoval do sokolské činnosti v
Jihlavě a v těchto aktivitách pokračoval i po příchodu do Prostějova. Byl cvičencem,
cvičitelem, ale i náčelníkem sokolské jednoty a později i prostějovské sokolské župy.
Závodně plaval, byl nadšeným lyžařem i milovníkem turistiky a lehké atletiky, podílel se
také na sportovních úspěších školy. Organizoval veřejná cvičení a tělocvičné akademie.
Zároveň také připravoval středoškolské hry konané ve dnech 9. – 12. června 1938 v rámci
všesokolského sletu v Praze. Oldřich Dobrovolný se zapojil do sokolského odboje. V rámci
akce Sokol byl 8. října 1941 zatčen a 6. března 1942 transportován do koncentračního
tábora v Osvětimi. Zde 28. března 1942 ve svých třiatřiceti letech zemřel.
Generálmajor Antonín Špaček (1917 - 2007)
Byl veteránem československého zahraničního odboje za druhé světové války. Od roku
2001 až do své smrti předsedal Československé obci legionářské.
Po studiu na obchodní akademii v Prostějově narukoval v roce 1937 do československé
armády. Za zářijové mobilizace v roce 1938 velel kulometné četě v pevnosti u Horního
Benešova. Když došlo v roce 1939 k obsazení Československa, byl propuštěn do zálohy. V
té době se aktivně zapojil do ilegální sítě, která pomáhala lidem utíkat z protektorátu do
zahraničí. Sám na podzim 1939 odešel balkánskou cestou do Francie. Ve Francii sloužil v 1.
československém pěším pluku a zúčastnil se bojů proti Němcům. Po kapitulaci Francie se s
československými jednotkami přeplavil do Velké Británie. Od léta 1944 do konce války
bojoval s československou samostatnou brigádou při obléhání u francouzského přístavu
Dunkerque.
Antonín Špaček po válce sloužil u Hradní stráže a v říjnu 1945 se dostal na Vysokou
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válečnou školu. Po únoru 1948 byl ze studia vyloučen a následně propuštěn z armády. V
únoru 1949 byl zatčen a v následujícím vykonstruovaném procesu za velezradu odsouzen k
10 letům těžkého žaláře. Po propuštění pracoval v jáchymovských dolech, a to přes 13 let. V
roce 1969 byl v plném rozsahu rozsahu rehabilitován, v roce 1974 mu byla vrácena jeho
vojenská hodnost. V červnu 2004 byl v Normandii dekorován francouzským presidentem
Jacquesem Chiracem důstojníkem Řádu Čestné legie.
Antonín Dražil (1907–1981)
Rodák z Krásného Března u Ústí nad Labem už od dvanácti let hrál na violoncello v
místním orchestru. Prvním jeho působištěm byl v letech 1924–1925 orchestr královské
gardy v Bělehradě. Zároveň si rozšířil hudební vzdělání na pražské konzervatoři u profesorů
Jana Buriana, Bedřicha Jaroše, Pavla Dědečka a Václava Talicha. Hudební veřejnosti je
známý především jako kapelník vojenských hudeb, koncertní mistr a dirigent závodních
hudeb. Vystupoval také jako hostující dirigent, například v Moravské filharmonii v
Olomouci. Významnou hudební stopu zanechal také v Prostějově. Od dubna 1949 byl
sbormistrem Vlastimily. Připravil s ní velký koncert k 80. výročí založení sboru konaný 13.
června 1949 v Prostějově. Od března 1950 do konce května 1951 byl sbormistrem
mužského pěveckého sboru Orlice. S ním absolvoval 98 zkoušek, nacvičil 18 nových sborů
a řídil 30 vystoupení a koncertů. Úspěšný byl například první celovečerní koncert obou
sborů 28. října 1950.
Josef Kvíčala ( 1907 - 1956)
Před sto deseti lety se v Prostějově narodil archeolog, pracovník muzea, pozdější ředitel
muzea a přední badatel o době bronzové Josef Kvíčala. V prostějovském muzeu pracoval od
roku 1929, zpočátku jako úředník muzea a archivu. V roce 1940 se stal vedoucím knihovny
a pravěkého oddělení, v roce 1950 byl jmenován ředitelem muzea, galerie a archivu v
Prostějově. Působil také jako okresní kronikář a okresní konzervátor památkové péče. V
muzeu spravoval rozsáhlou pravěkou sbírku, která tehdy zahrnovala asi 25 tisíc předmětů.
Ve spolupráci s archeologickým ústavem v Brně začal vytvářet archeologické depozitáře
odpovídající novým požadavkům. Podílel se také na archeologickém výzkumu.
Nejrozsáhlejší vedl v letech 1940–1941 při stavbě letiště u Mostkovic. Další výzkum se
týkal slovanského pohřebiště u městské plynárny. Josef Kvíčala se zaměřil především na
vznik a vývoj lužické kultury na Moravě. Výsledky své práce shrnul v rukopisné práci
Pravěké Prostějovsko. Zemřel v devětačtyřiceti letech, 11. září 1956 v Prostějově.
Metoděj Jaroslav Mičola (1911 - 1942)
Dne 3. července 1942 byl v Brně zastřelen vlastenec a kaplan farnosti sv. Petra a Pavla v
Prostějově Metoděj Jaroslav Mičola. Rodák z Rožnova pod Radhoštěm vystudoval
gymnázium při salvatoriánském juvenátu ve Valašském Meziříčí. Po maturitě v roce 1928
vstoupil do řádu Společnosti Božského Spasitele – salvatoriánů a přijal řeholní jméno
Metoděj. V letech 1929–1934 studoval na Gregoriánské papežské univerzitě v Římě a 15.
července 1934 byl vysvěcen na kněze. Další studia ukončil 2. července 1935 doktorátem z
teologie a filozofie. Po krátké službě vojenského kuráta byl 1. srpna 1936 ustanoven
kaplanem v nově založené farnosti sv. Petra a Pavla v Prostějově. Kromě práce ve farnosti a
výuky náboženství se podílel na činnosti v katolických spolcích i na organizačních pracích
spojených se stavbou nové fary a přestavbou kostela sv. Petra a Pavla. Po okupaci našich
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zemí nacisty organizoval pomocné akce rodinám, ze kterých byl některý člen poslán do
koncentračního tábora. Za své názory a vystupování byl udán na gestapu, zatčen, odvezen
do Olomouce, kde byl mučen a vyslýchán. Dne 2. července 1942 byl stanným soudem v
Brně odsouzen k trestu smrti a 3. července 1942 byl jednatřicetiletý kněz-vlastenec ThDr.
Metoděj Jaroslav Mičola, SDS zastřelen v Kounicových kolejích v Brně.
Vojtěch Janoušek (1897 - 1969)
Před sto dvaceti lety, 13. července 1897, se narodil středoškolský učitel, vlastivědný
pracovník a regionální historik Vojtěch Janoušek. Rodák ze Slatinic získal středoškolské
vzdělání na gymnáziích v Prostějově a v Olomouci. V letech 1918–1923 studoval dějepis a
zeměpis na FF UK v Praze a brněnské univerzitě. Jeho zájem o regionální historii podnítili
učitelé a historici Julius Glücklich a Rudolf Urbánek. V letech 1922–1949 (s výjimkou
válečných let) působil V. Janoušek jako středoškolský učitel na prostějovské reálce a v
letech 1946–1949 byl jejím ředitelem. V roce 1949 byl na úřední zásah ze školských služeb
propuštěn.
Jeho záběr v regionální historii byl poměrně široký – dějiny obcí, vývoj selského stavu na
Moravě, průmyslové podnikání, dělnické hnutí, dějiny škol a spolků. Z této oblasti
publikoval v regionálním tisku a vlastivědných sbornících. Vrcholnými pracemi byly
monografie Okres plumlovský (1932) a Dějiny Prostějova, které sice zpracoval nejednotně a
s nedostatky, přesto je třeba vyzvednout Janouškovo nadšení, píli a bádání v archivech. Byl
dlouholetým členem Kuratoria prostějovského muzea a metodikem pro kronikářskou práci.
V letech 1953–1957 byl kronikářem města Prostějova a od roku 1962 spolupracoval s
Ústavem pro historickou vlastivědu UP v Olomouci při přípravě Historického místopisu
Moravy a Slezska. Vojtěch Janoušek zemřel 11. března 1969 v Prostějově.
Hynek Čecháček (1817 - 1899)
Uběhlo 200 roků od narození národního činitele a vlastence Hynka Čecháčka. Narodil se 4.
srpna 1817 na tehdejším Anenském předměstí. Bezpochyby se jednalo o pozoruhodnou
osobnost z okruhu „první gardy“ našich národních činitelů kolem Eduarda Chmelaře,
Františka Možného a Aloise Pořízky. Byl členem různých spolků, profesí byl tkadlec. V
šedesátých letech 19. století byl členem české menšiny v prostějovském obecním výboru.
Především se však zapsal do historie jako předseda Občanské záložny, která podporovala a
vydržovala českou reálku v Prostějově. Hynek Čecháček se také zároveň účastnil různých
jednání v souvislosti se založením reálky v roce 1871, například u ministra školství Josefa
Jirečka. Zemřel 11. října 1899 v Prostějově.
Ignaz Brüll (1846 - 1907)
Před sto deseti lety – 17. září 1907 – zemřel ve Vídni klavírní virtuóz, hudební skladatel a
pedagog Ignaz Brüll. Narodil se 7. listopadu 1846 v rodině židovského obchodníka v
Prostějově. Vztah k hudbě získal již v dětství od svých rodičů. V roce 1850 se s rodiči
přestěhoval do Vídně, kde absolvoval hru na klavír na tamní konzervatoři. Byl výborným
interpretem Beethovenových, Schumannových a Chopinových skladeb. Jeho díla si vážil
hudební skladatel Johanes Brahms. Spřátelili se, často spolu čtyřručně hrávali a Brahms mu
později svěřoval svá díla k provedení. Brüll proslul také jako hudební skladatel. Proslavil se
především dvěma koncerty pro klavír a deseti operami. Nejslavnější byla opera Zlatý křížek,
která byla uvedena i v Národním divadle v Praze. Známé jsou také jeho orchestrální
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serenády, koncertní písně a četné romanticky laděné klavírní skladby. Tento prostějovský
rodák a vynikající hudebník je pohřben na Centrálním hřbitově ve Vídni.
Otakar Hubšil (1897 - 1928)
Dne 22. září uplynulo sto dvacet let od narození akademického malíře a grafika Otakara
Hubšila. Narodil se 22. září 1897 v Nové ulici č. 15 (nynější Dobrovského) v Prostějově.
Tento talentovaný, předčasně zemřelý malíř se výrazně zapsal do našeho výtvarného umění.
V šestnácti letech vytvořil olejomalbu Požár Říma. Obraz později zakoupil Karel DostálLutinov, který si mladého umělce vážil. V roce 1924 absolvoval studium na Akademii
výtvarných umění v Praze u Vlada Bukovace a Maxe Švabinského. V roce 1926 učil
kreslení na prostějovské reálce. Jeho další umělecké plány narušilo těžké plicní
onemocnění, jemuž 26. ledna 1928 v Prostějově podlehl. Jeho obrazy jsou v tlumených
barvách, často melancholické až spirituální. Byl také vynikajícím grafikem. Především je
třeba ocenit devět dřevorytů jako výtvarný doprovod k básnické skladbě Jiřího Wolkera
Svatý Kopeček. Vyšly jako bibliofilský tisk u Václava Petra v Praze v roce 1926. Hubšilova
díla jsou zastoupena v městské obrazové sbírce, v Muzeu a galerii v Prostějově a v různých
soukromých sbírkách.
Václav Spitzner (1852 - 1907)
Dne 23. září jsme si připomněli 165 let od narození pedagoga a přírodovědce Václava
Spitznera. Od roku 1877 až do své smrti učil na české zemské reálce v Prostějově. Věnoval
se botanice, geologii a entomologii. Navštěvoval botanické a zoologické zahrady v různých
zemích, zajímavá geologická ložiska a přírodní lokality na Moravě a zvláště na
Prostějovsku. V roce 1887 vydal Spitzner vlastním nákladem publikaci Květena okresu
prostějovského a plumlovského. Sestavil také herbář, který byl později věnován
Masarykově univerzitě v Brně. V roce 1898 založil v Prostějově Klub přírodovědecký a byl
jeho prvním předsedou. Jeho památku připomínají v Prostějově Spitznerovy sady, botanická
zahrada založená městem v roce 1934 na jeho přání, název ulice i místo posledního
odpočinku na zdejším hřbitově.
Jan Roubal (1947 - 2015)
Připomněli jsme si nedožitých sedmdesát let divadelního teoretika, historika, překladatele a
vysokoškolského pedagoga Jana Roubala. Rodák z Broumova u Náchoda studoval v letech
1967 – 1972 na Filozofické fakultě UP v Olomouci obor čeština – dějepis. Jeho láskou a
vášní se stalo divadlo. V době dospívání ho ovlivnilo amatérské broumovské Kladivadlo. V
době studií zase liberální a kulturní prostředí tehdejší Olomouce s bytovými semináři,
diskusemi o filozofických otázkách, strukturalismu a estetice. A samozřejmě studentské
divadlo poezie. Po absolvování vojenské služby v roce 1973 zakotvil jako učitel a vedoucí
literárně-dramatického oboru LŠU Vladimíra Ambrose v Prostějově. Zde založil Divadlo na
dlani a podílel se na úspěšných inscenacích souboru: Písně Vrbovýho proutku (pásmo
eskymácké poezie v překladu Ladislava Nováka), Možná, že jo, možná, že ne…(povídky
Miloše Macourka), Ortel(n) (montáž z díla Jiřího Ortena).
Docent Roubal se zabýval především teorií divadla, problematickou autorského divadla a
studiového divadla. Byl vynikajícím znalcem německého a polského divadla. Překládal
rovněž teatrologické texty z němčiny a polštiny. Napsal řadu odborných studií a antologií.
Za jeho dlouholetou záslužnou činnost v divadelní oblasti a v oblasti pedagogiky mu byla v
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roce 2015 udělena Cena města Prostějova in memoriam.
Florian Novák (1821 - 1876)
19. říjen 1867 se významně zapsal ho historie našeho města. Po vítězství národní strany v
komunálních volbách se konala ustavující schůze obecního výboru. Na ní byl starostou
města zvolen Florián Novák (1821–1876). Bývalý vojenský právník a předčasně
penzionovaný c. k. rytmistr-auditor se ujal funkce ve složité době. Potýkal se s řadou
problémů, například se zásahy okresního hejtmana Jana Bažanta do hospodaření města. K
tomu přistupovaly malé politické zkušenosti českých zástupců, jejich vzdělání a nestabilita,
intriky německé strany a úřednického aparátu. Florián Novák se zasadil o fungování komise
pro odškodnění postižených prusko-rakouskou válkou, zřízení nového veřejného osvětlení
ve městě a zlepšení průjezdnosti ulic. Podporoval české školství. Vyslovil se pro zřízení
české reálky. Podepsal dohodu se Severní dráhou o vybudování železnice vedoucí přes
Prostějov. Byl aktivně činný v různých spolcích, například byl předsedou Měšťanské besedy
a místopředsedou Sokola. Podporoval vydávání prvního českého listu Občan. V září 1870 se
vzdal funkce starosty, protože se nechtěl podílet na volbách podle vnucených volebních
seznamů opravených hejtmanem Bažantem ve prospěch Němců.
Jan Zachoval (1877 - 1958)
Dne 30. října uplynulo sto čtyřicet let od narození Jana Zachovala. Rodák z Krásenska na
Drahanské vysočině vystudoval gymnázium v Brně a českou univerzitu v Praze. Výrazně jej
ovlivnili profesoři Jan Gebauer, T. G. Masaryk, František Drtina, Václav Emanuel Mourek,
Jaroslav Vlček a Jan Máchal. V letech 1904–1928 učil češtinu a němčinu na prostějovské
reálce, v letech 1928–1938 byl jejím ředitelem. Byl předsedou prostějovské odbočky
Jednoty filologické, předsedou Městského osvětového sboru a Knihovní rady města.
Aktivně pracoval také v divadelní jednotě Tyl a v Přírodovědeckém klubu. Významná byla
jeho přednášková činnost pro různé instituce a spolky. Zabýval se v ní problematikou
rodinné výchovy, filozofie, morálky i osobnostmi T. G. Masaryka a J. S. Machara. Řadu statí
publikoval časopisecky, knižně vyšly jeho práce Rodinná výchova, Svědomí, Přesvědčení,
Význam Mistra Jana Husi.
Zdeněk Škarvada (1917 - 2013)
Dne 8. listopadu by se dožil sto let brigádní generál a stíhací pilot RAF Zdeněk Škarvada.
Rodák z Olešnice na Blanensku studoval v letech 1935 – 1937 Vojenské letecké učiliště v
Prostějově. Potom působil jako pilot u letky v Pardubicích. Dne 31. 3. 1939 byl z armády
propuštěn. Ilegálně přešel do Polska a v Deblinu působil u tamní letky se svým kamarádem
a naším krajanem Josefem Františkem. Po tříměsíční anabázi se dostal koncem října 1940
do britského Liverpoolu. V listopadu 1941 byl přijat do Royal Air Force v hodnosti
seržanta. Stal se příslušníkem 310. československé stíhací perutě. Při hlídkovém letu 4. 2.
1942 musel z důvodů závady motoru opustit letadlo. Přistál na padáku v ledových vodách
kanálu La Manche. Zde jej zachránila německá válečná loď - byl zajat a až do konce války
internován v německých zajateckých táborech. Do osvobozeného Československa se vrátil
v srpnu 1945. Po válce působil v různých velitelských funkcích a jako letecký instruktor v
Hradci Králové a v Brně. V srpnu 1950 byl z politických důvodů z armády propuštěn a z
hodnosti štábního kapitána byl degradován na vojína. V roce 1968 mu byla vojenská
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hodnost vrácena, plně byl rehabilitován až v roce 1990. Dne 8. 5. 2000 byl dekretem
prezidenta republiky jmenován brigádním generálem letectví v. v. Zdeněk Škarvada byl
patronem prostějovské odbočky Svazu letců ČR. Odbočka 21 Prostějov Svazu letců ČR
dnes nese jeho jméno.
Bohuslav Kraus (1907 - 1983)
Dne 28. listopadu uplynulo sto deset let od narození Bohuslava Krause (1907–1983). Nebyl
profesionálním historikem, ale na poli regionální historie a vlastivědy vykonal velký kus
práce. Byl prostějovským patriotem, ochráncem památek a kulturních hodnot a znalcem
starého Prostějova, jeho domů, ulic, uliček a náměstí. Celým svým životem byl spjatý s
naším městem. V Prostějově absolvoval v roce 1925 reálku a v roce 1934 právnická studia v
Brně. Potom pracoval jako soudce v Konici, Prostějově a Olomouci. Jeho velkou láskou
byla historie, literatura a umění. Napsal téměř tisícovku drobných článků, recenzí a
medailonů osobností. Publikoval je v dobovém tisku a sbornících. Je autorem rozsáhlé
monografie Mistr české gotiky Matěj Rejsek z Prostějova (Prostějov 1946).
Generál Josef Duda (1905 - 1977)
Před čtyřiceti lety – 7. prosince 1977 – zemřel v Prostějově válečný hrdina, pilot RAF a
velitel letectva na Moravě Josef Duda. Jeho pohřeb proběhl bez vojenských poct. Josef
Duda byl totiž v nemilosti komunistického režimu a jeho zásluhy měly být vymazány z
historie. Rodák z Prahy se chtěl již od dětství stát vojákem. Po absolvování Vojenské
akademie v Hranicích v roce 1925 byl vyřazen jako poručík dělostřelectva. Uchvátily ho
však zážitky z výcviku pro letecké pozorovatele. Vystudoval proto pilotní školu při
Vojenském leteckém učilišti v Prostějově. Potom působil jako polní pilot a učitel létání při
VLU v Prostějově. V letech 1936–1938 působil jako velitel stíhacích letek u leteckého
pluku M. R. Štefánika na Slovensku. Po okupaci odešel přes Polsko do Francie, kde
organizoval výcvik našich stíhačů v Chartres. Zapojil se aktivně i do leteckých soubojů. Po
kapitulaci Francie následoval přesun do Velké Británie. Vstoupil do Royal Air Force. Byl
velitelem letky „A“ 312. československé stíhací perutě. V listopadu 1940 přešel k
výcvikovým jednotkám. Ve Velké Británii působil až do konce války v různých velitelských
funkcích. Do vlasti se vrátil 18. května 1945. Od 1. června 1945 do 3. března 1948 byl
velitelem jednotky na VLU v Prostějově. Po únorovém převratu byl z funkce odvolán, byl
propuštěn do zálohy a degradován do hodnosti vojína. Až do odchodu do důchodu v roce
1965 pracoval jako pomocný dělník a řidič v Hanáckých železárnách v Prostějově. V srpnu
1990 byl rehabilitován. V roce 1991 byl povýšen na brigádního generála in memoriam.
Za svoji odbojovou činnost obdržel Josef Duda řadu vyznamenání, například
Československý válečný kříž 1939–1945, Komandér Řádu Britského impéria ( CBE) a Řád
Bílého lva III. třídy vojenské skupiny in memoriam.
Anna Dočkalová (1887 - 1949)
Připomněli jsme si sto třicet let od narození pěvkyně, sbormistryně a pedagožky Anny
Dočkalové. Narodila se 17. prosince 1887 v Bousíně u Drahan v rodině řídícího učitele.
Střední školu vystudovala v Brně, potom studovala na FF UK v Praze hudební nauku a
pěvecký výcvik, následovala studia na Sternově konzervatoři v Berlíně. Čtyři roky byla
sólistkou opery Deutsches Opernhaus v Berlíně. Po 1. světové válce ji povolal dirigent
brněnské opery František Neumann do Brna. V letech 1927–1929 působila jako dirigentka
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Vlastimily v Prostějově. Za jejího vedení se Vlastimila účastnila různých pěveckých soutěží
a předvedla řadu skladeb, například oratorium Sv. Ludmila od Antonína Dvořáka za
doprovodu Slovácké filharmonie Uherské Hradiště.
František Možný (1827 - 1900)
Dne 31. prosince uplynulo sto devadesát let let od narození vlastence a politického a
spolkového činitele města Prostějova Františka Možného. Narodil se 31. 12. 1827 v domě č.
14 na tehdejším brněnském předměstí v rodině tkalcovského mistra Bartoloměje Možného.
Také on byl tkalcem a tkalcovským mistrem. Patnáct let vykonával funkci předsedy
Společenstva prostějovských tkalců. Po úpadku tkalcovství ve městě se věnoval obchodu.
František Možný stál už v roce 1849 u zrodu zdejšího Čtenářského spolku. Stal se
spoluzakladatelem občanské záložny. Byl předsedou Orlice, členem Měšťanské besedy,
předsedou Sokola, vzdělávací jednoty Jungmann a potravního spolku Živa. Zastával funkci
člena správní rady Úvěrního spolku Záložna a zastavárna. Byl v čele snah o prosazení první
české střední školy v Prostějově, kterou se stala v roce 1871 česká reálka. Inicioval založení
odborné tkalcovské a krejčovské školy a odborné školy pro ženská povolání. V letech 1860–
1885 byl členem obecního výboru a obecní rady. Zde se výrazně uvedl už v roce 1861 svým
protestem proti starostovi Ferdinandu Ablovi. Abl totiž žádal, aby se v obecní radě mluvilo
německy, protože Prostějov je prý německé město. František Možný prosadil, že obecní
funkcionáři mohou jednat také česky.

11. ŠKOLSTVÍ
Na osmi statutárním městem Prostějovem zřizovaných základních školách bylo v dubnu
evidováno celkem 615 žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání. Z tohoto počtu podalo
žádost o odklad povinné školní docházky 116 zákonných zástupců a některé žádosti byly
podány na více škol. Celkem se tedy evidovalo 483 žádostí o přijetí k základnímu vzdělání,
u nichž by žáci reálně mohli nastoupit do prvních tříd. Při loňském zápisu se zaevidovalo
celkem 639 žádostí o přijetí do prvních tříd.
Ocenění si v pátek 21. dubna 2017 z rukou zástupce Středoškolské odborné činnost (SOČ)
pro Olomoucký kraj Jana Lázny převzali studenti, kteří byli v rámci soutěže nejlepší.
Středoškolská odborná činnost je prestižní soutěží s mnohaletou tradicí. Historie SOČ se
začala psát již v roce 1979, tehdy byla ještě soutěží československou. SOČ je soutěží
víceoborovou, mezi 18 soutěžními obory si vybere každý, ať studuje na kterémkoli typu
střední školy. SOČ přitom není jen vědomostní soutěží. Student prokazuje zejména
schopnost samostatné práce a na rozdíl od jiných středoškolských soutěží si ve všech kolech
vyzkouší obhajovat práci před odbornou porotou. Rozvíjí tedy i své prezentační dovednosti
a schopnost reagovat na dotazy porotců.
Vedení města odsouhlasilo novinku, která alespoň trochu ulevila peněženkám rodičů
budoucích prvňáčků. Konkrétně se jednalo o navýšení městského příspěvku základním
školám pro žáky 1. ročníků ve výši jednoho tisíce korun (pro jednoho žáka) na pořízení
školních pomůcek pro školní rok 2017/2018. Do škol tak bylo na pomůcky podle počtu
zapsaných dětí posláno 482 tisíc korun.
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Bílé stěny budovy trafostanice, která nedávno prošla opravou, získaly netradiční podobu.
Do jejich „pomalování“ se pustili studenti místní Střední školy designu a módy. Původně
ničím nezajímavý objekt nyní okamžitě zaujme kolemjdoucí. Nápad vznikl v rámci projektu
E.ON Smart City, do kterého se takto Prostějov zapojil. Společnost E.ON v předchozím roce
zrekonstruovala zařízení na distribuci elektrické energie u kruhové křižovatky v Plumlovské
ulici. Po zkušenostech z podobného projektu v Písku oslovili energetici i statutární město
Prostějov, zda by vedení města nemělo zájem o vypsání soutěže na grafické ztvárnění
venkovní výmalby tohoto zařízení. Ihned padl souhlas. Na magistrátu se sešlo několik
návrhů, návrh Lenky Horákové ze SŠDAM v podobě bílo-černé kombinace zaujal nejvíce.
Soutěžit se dá různě. Na Základní škole v ulici Dr. Horáka děti ceny nejen rády získávaly,
ale také rozdávaly. V dubnu například oceňovaly účastníky soutěže seniorů, babičky a
dědečky, kteří dětem poslali obrázky a příběhy z dob, kdy byli sami ještě malí a chodili do
školy. Sešly se zajímavé práce, v dopisech seniorů přicházely příběhy, podle nichž se děti
začaly pečlivě připravovat na vystoupení. Příspěvky pak byly vloženy do sborníku s názvem
Vzpomínka na školu, vzpomínka na prázdniny, který obdrželi soutěžící při předávání cen. A
jaké ceny děti přichystaly? Šlo o keramiku pečlivě zabalenou a převázanou ozdobnou
stužkou.
Zhruba dvanáctka starostů a zastupitelů z České republiky se sešla na zasedání Školské
komise předsednictva Svazu měst a obcí. Diskutovaná témata se točila kolem financování
škol či mezd učitelů. Hostitelkami členů školské komise byly na prostějovské radnici
primátorka a zároveň členka komise Alena Rašková a její náměstkyně Ivana Hemerková.
„Jsme velmi překvapeni, jak pěkné a příjemné je město Prostějov. Nádherná radnice, zeleň
ve městě, čistota. Ne všude to tak mají,“ shodli se účastníci jednání.
V polovině června se v Praze uskutečnilo celostátní kolo soutěže Mladý zahrádkář, kterou
každoročně pořádá Český zahrádkářský svaz pro děti a mládež. Letošního již 30. ročníku,
tentokrát s mezinárodní účastí, se zúčastnilo 100 soutěžících, vítězů okresních kol z celé
republiky, ale i ze Slovenska. Účastníci poměřovali své znalosti v určování rostlinného
materiálu a ve znalostech pěstování rostlin ve třech věkových kategoriích - mladší žáci,
starší žáci a středoškoláci. V rámci doprovodného programu si všichni prohlédli některé
pamětihodnosti Prahy, navštívili botanickou zahradu při uvedené škole a užili si plavbu
parníkem po Vltavě. Okres Prostějov vzorně reprezentovali Petr Daška ze ZŠ Prostějov, ul.
Majakovského, který se umístil v silné konkurenci na 2. místě v kategorii mladších žáků.
V kategorii starších žáků Dominik Zajíček ze ZŠ v Brodku u Konice získal 7. místo a
Justýna Hýžďalová ze ZŠ Prostějov, Majakovského ul. 9. místo.
Celkem osm základních a jedna mateřská škola se zapojilo do letošního, již dvanáctého
ročníku soutěže ve sběru separovaného papíru organizované městem Prostějovem a
společností FCC Prostějov. Děti odevzdaly k recyklaci přes 225 tun separovaného papíru.
Čtyři vítězné školy obdržely od města jednak finanční dar a jednak věcné ceny. První místo
patřilo ZČ Majakovského (15 000 Kč), 2. místo s cenou 12 000 Kč získaly děti ze ZŠ
Palackého, 3. místo ZŠ Horáka (9 000 Kč) a čtvrté místo ZŠ J. Železnoho s odměnou 5 000
Kč. Dále bylo oceněno, stejně jako v loňském roce prvních 10 žáků z každé školy dle
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umístění. Celkem tedy 90 žáků, kteří obdrželi dárkové poukazy v celkové hodnotě 48 600
Kč.
Padesátka žáků Základní školy Dr. Horáka se začátkem června vrátila ze šestidenní
jazykové exkurze do Londýna a jižní Anglie. Dva dny strávily děti návštěvou
nejzajímavějších míst v Londýně, vyrazily do námořního přístavu Portsmouth, kde si v
tamním námořním muzeu prohlédly historické lodě, v interaktivním centru zkoušely, co vše
musí zvládnout pravý námořník, nechyběla ani vyjížďka lodí po moři, výlet do nádherného
přímořského letoviska Brighton a také návštěva Arundelu, jednoho z největších hradů v
Evropě. Závěr školního roku si žáci zpestřovali dalšími akcemi mimo školní lavice. Oslavu
Dne dětí škola spojila s již tradiční akcí Běží celá škola, v rámci dějepisu jeli školáci na
exkurzi do Brna, Kutné Hory a Slavkova a učivo devátého ročníku si doplnili besedou o
holocaustu.
Ve spolupráci se Střední školou automobilní v Prostějově uspořádali policisté preventivní
dopravně bezpečnostní akci. Průběh tohoto již čtvrtého ročníku se od běžné akce lišil tím, že
na kontrole technického stavu vozidel se podíleli i budoucí absolventi automechanického
řemesla. Ti pak, kromě spolupráce při kontrole technického stavu, mohli přímo na místě
opravit drobné nedostatky. Přestože se jednalo o studenty teprve druhého ročníku, bylo znát,
že jsou to již zkušení pracovníci. V několika případech měnili vadné žárovky,
diagnostikovali závadu a doporučili postup jejího odstranění. Za necelé tři hodiny trvání
akce kontrolou prošly na tři desítky vozidel. Řidiči byli za trpělivost odměněni balíčkem s
drobnými dárky.
Rada města Prostějova dala zelenou projektu pro vybudování odborných učeben v ZŠ J.
Železného. Schválila také pro tento záměr přípravu a podání žádosti o dotaci na jeho
realizaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Začala se připravovat
investiční akce nástavby pavilonu ZŠ Jana Železného za účelem vybudování tří odborných
učeben a přednáškového sálu pro rozvoj klíčových kompetencí, konkrétně komunikace v
cizích jazycích a přírodní vědy. Využitelnost přednáškového sálu bude směřována na
odborné přednášky a kurzy, jazykové a přírodovědné projekty, případně díky variabilnímu
uspořádání a možnosti oddělení prostor může sál sloužit také jako další dvě odborné učebny.
Na konci roku 2016 zastupitelé odsouhlasili zařadit do rozpočtu na tento rok opravu
tělocvičny RG a ZŠ Prostějov. V rámci této akce se odstranila stávající nevyhovující
podlaha, která byla nahrazena umělým povrchem včetně podkladního roštu. Souběžně s její
výměnou se nahradilo i původní obložení stěn tělocvičny.
Rekonstrukce střech, zateplení a výměna copilitových stěn. To byly hlavní práce při
rekonstrukci objektu Mateřské školy v ulici Partyzánská. Cílem bylo ušetřit peníze za
energie.
Již několik let probíhá na Prostějovsku pod záštitou organizace Člověk v tísni doučování
sociálně znevýhodněných dětí. Ve školním roce 2016/2017 organizace v rámci
individuálního doučování podpořila devět dětí a probíhalo také skupinové doučování na
dvou školách pro dalších deset dětí. Doučování zajišťovali dobrovolníci.
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Střední zdravotnická škola Prostějov otevřela v prvním pololetí školního roku 2017/2018 již
dvanáctý běh kurzu pro seniory. Tento ročník, který byl pořádán díky finanční podpoře
statutárního města Prostějova, měl název Odpovědným přístupem ke stáří, zdravý životní
styl a ochrana člověka za mimořádných událostí. Kurz byl určen všem seniorům, kteří
nechtějí jen sedět doma. Připravena pro ně byla témata např. Mimořádné události –
poskytování první pomoci, předcházení onemocněním, Relaxační a výtvarné techniky,
Očista organismu, Asertivita, Biologické potřeby a jejich saturace atd.
V říjnu proběhl další ročník slavnostního vyhlašování cen Talent Olomouckého kraje. Šlo o
ocenění nadaných mladých lidí, kteří v předešlém školním roce dosáhli mimořádných
výsledků v soutěžích a olympiádách. Kraj ocenění udělil v pěti kategoriích: humanitní,
přírodovědné, technické, umělecké a sportovní. Kromě studentů se ocenily také školy za
jejich péči o talentované studenty. Nejvyšší ocenění v této kategorii získala jako jediná z
prostějovských středních škol Střední odborná škola podnikání a obchodu. Zároveň Filip
Bašný z této školy získal 1. místo v humanitní kategorii za vítězství v ústředním kole
olympiády v německém jazyce a za účast na mezinárodním kole v Berlíně.
V prosinci 2017 už popáté, na svátek sv. Štěpána, provedly studentky SOŠPO zájemce
svátečně nazdobeným kostelem Povýšení sv. Kříže. Účastníci prohlídek se dozvěděli
informace o historii kostela a jeho výzdobě. Prohlídky byly doplněny povídáním o
vánočních tradicích.

Den učitelů
Cenu Pedagog Olomouckého kraje a ocenění pro nejlepší učitele si kantoři převzali v
Šumperku a Prostějově. Cílem slavnostní události nebylo jen ohodnocení náročné a
záslužné práce učitelů. Měla také upozornit širokou veřejnost na významnou úlohu
pedagogů v naší společnosti.
Ocenění Pedagog Olomouckého kraje získalo celkem patnáct učitelů a pedagogických
pracovníků. Z Prostějova to byli:
Jan Lázna – Střední zdravotnická škola Prostějov
Michal Marek – Gymnázium Jiřího Wolkera Prostějov
Edita Müllerová – Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov
Cenu náměstka hejtmana Olomouckého kraje pak převzala také Milada Dosedělová ze
Střední odborné školy Prostějov za rozvoj odborného vzdělávání v kraji.
Další oceňování kantorů v rámci Dne učitelů proběhlo 24. března 2017 v Městském divadle
Prostějov. Ocenění z rukou primátorky Aleny Raškové přijali:
Romana Orálková, ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova
Mgr. Renata Laurenčíková, ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého t
Ivana Andrésová, ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody
PaedDr. Milada Daňková, ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova
Mgr. Zuzana Prýglová, Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty
Mgr. Kamila Sedláčková, Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka
MgA. Dominika Majerová, ART ECON – Střední škola, Husovo nám.
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Mgr. Marie Paulová, SŠ, ZŠ a MŠ JISTOTA
Jana Pellová, ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov
Bc. Zuzana Vymětalová, Střední škola automobilní Prostějov
Mgr. Stanislav Slezák, RG a ZŠ města Prostějova
Bc. Ada Zikmundová, CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově, Komenského
Viera Malíková, MŠ Partyzánská
Mgr. Helena Lešenarová, SOŠ průmyslová a SOU strojírenské, Prostějov
Bc. Jiří Novák, Sportcentrum – DDM Prostějov, Olympijská
Mgr. Jana Červenková, ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody
PaedDr. Hana Palacká, ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov

12. ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ SLUŽBY
V Nemocnici Prostějov se v roce 2017 narodilo 859 dětí. Mezi novorozenci bylo 432
děvčat, 427 chlapců a šest párů dvojčat. Meziroční porodnost se v prostějovské nemocnici
drží na zhruba stejné úrovni (v roce 2016 se zde narodilo o 23 dětí více). Rodiče volili pro
své ratolesti především tradiční česká jména. Nejčastějšími jmény byly u holčiček Eliška,
Ema, Adéla, Anna, Natálie, Nela. U chlapců pak vedl Filip, Adam, Jakub, Jan, Tomáš,
Matyáš a Michal. Objevil se ale i Cristiano, Valentino, Theodor, Mauricio či Kilián. Mezi
děvčaty pak Carine, Eleanor, Jasemin, Tiffany, Timea či Zina. Nejmodernější porodní
místnosti v prostějovské porodnici umožňují nespočet alternativních způsobů vedení
porodu. Porodnice Nemocnice Prostějov je také držitelem titulu Baby Friendly Hospital,
tedy nemocnice přátelské k dětem.
Preventivní vyšetření na onemocnění ledvin mohli v pátek 17. března absolvovat zájemci z
Prostějova a okolí zdarma. Nemocnice Prostějov se totiž zapojila do mezinárodní osvětové
akce Den ledvin, v rámci které nabídla bezplatné konzultace ledvinových obtíží i vyšetření
ledvin. Smyslem Dne ledvin, který již jedenáctým rokem vyhlašuje Mezinárodní federace
pro nemoci ledvin a Mezinárodní nefrologická společnost, je prevence vzniku onemocnění
ledvin, případně jejich včasný záchyt. V Prostějově proběhl v nefrologické ambulanci
oddělení hemodialýzy od 7.00 do 12.00 hodin.
Vyšetření nitroočního tlaku, odborné konzultace očních obtíží i prohlídku očního oddělení
mohli v pátek 31. března zdarma absolvovat zájemci z Prostějova a okolí. Nemocnice
Prostějov se připojila ke Světovému týdnu glaukomu (zeleného zákalu) a pořádala
osvětovou akci Den prevence zeleného zákalu. Akce proběhla na očním oddělení
Nemocnice Prostějov od 10 do 14 hodin.
Zelený zákal je celosvětově druhou nejčastější příčinou slepoty. Při včasném záchytu lze
však zelený zákal úspěšně léčit a schopnost vidět u pacienta zachovat. Hlavní příčinou
glaukomu je zvýšený nitrooční tlak, který je možné zjistit pomocí několikaminutového
vyšetření. Je zcela bezbolestné a může odhalit začínající zákal ještě ve fázi, kdy jej lze léčit
a zrak zachránit.
Ve středu 26. dubna 2017 se mohli lidé zúčastnit osvětové akce zaměřené na prevenci a
příznaky cévní mozkové příhody. Cévní mozková příhoda je také hlavní příčinou trvalé

103

invalidity i třetí nejčastější příčinou úmrtí u nás. Včasná pomoc a správný postup při
prvotních příznacích mnohdy snadno odvrátí případné trvalé následky. Cévní mozková
příhoda, CMP, mozková mrtvice, mozkový infarkt. Všechny tyto názvy označují akutní
poruchu průtoku krve v části mozku. V drtivé většině případů přitom o míře postižení
rozhoduje rychlost a správnost poskytnuté pomoci. Rozpoznat včas cévní mozkovou
příhodu a okamžitě přivolat rychlou záchrannou službu je vůbec nejzásadnější pro záchranu
pacienta. Na rozdíl od infarktu myokardu, který se projevuje typickou silnou bolestí za
hrudní kostí, u mozkového infarktu, tedy cévní mozkové příhody, příznaky tolik
jednoznačné nebývají. V některých případech se objevuje pokles koutku úst či poruchy řeči,
jindy přichází ochrnutí či slabost na končetinách jedné poloviny těla, případně i náhlé
poruchy vědomí.
Kondici svých plic i celé dýchací soustavy si 7. června mohli nechat zdarma prověřit
všichni zájemci z Prostějova a okolí. Nemocnice Prostějov pořádala preventivní a osvětovou
akci Den spirometrie, která se zaměřila na vyšetření plic i osvětu ohledně plicních
onemocnění. Pacientů s plicními onemocněními a obtížemi v Česku neustále přibývá.
Obvykle se přitom jedná o onemocnění plic či průdušek, která lze v raném stádiu účinně
léčit. Prevence a včasné odhalení je proto v této oblasti stěžejní. V rámci Dne spirometrie
nabídla Nemocnice Prostějov preventivní diagnostické vyšetření zdarma.
Optický biometr nově slouží pro přesné bezkontaktní měření a určení optimální nitrooční
čočky před operací šedého zákalu. Změří parametry oka, které jsou nezbytné pro přesný
výpočet optické mohutnosti nitrooční čočky při operaci šedého zákalu. Odstranění šedého
zákalu je v současnosti nejčastějším zákrokem v oční chirurgii. Ročně se v Česku uskuteční
okolo 100 tisíc těchto operací, přičemž před 20 lety jich bylo jen asi 11 tisíc. Podle primáře
očního oddělení Nemocnice Prostějov zde ročně ošetří zhruba 13 tisíc pacientů z Prostějova
a okolí. Každý rok pak provedou přibližně 500 operací šedého zákalu. Šedý zákal znamená
sníženou průhlednost normálně čiré oční čočky. V současné době neexistují žádné léky,
kapky či speciální brýle, které by mohly vzniklý zákal odstranit a vidění zlepšit. Jedinou
možností obnovy vidění je operace, při níž se z oka odstraní zkalená čočka a nahradí čočkou
umělou.
U příležitosti Světového dne hepatitidy uspořádala prostějovská nemocnice 27. července
2017 tradiční osvětovou akci, během které si mohli zájemci nechat vyšetřit krev nebo se
dozvědět cokoliv o problematice žloutenky. Vše bylo v rámci Žlutého dne zdarma.
Nechybělo ani diagnostické vyšetření hepatitidy typu C. Testování přítomnosti žloutenky se
provádělo z kapky krve, kterou zdravotní sestry zájemcům odebraly z prstu. Výsledky byly
známé během několika minut.
Celkem 448 zájemců z Prostějovska ovládá základy poskytování první pomoci díky
zdravotníkům Nemocnice Prostějov. Už před pěti lety Nemocnice Prostějov zahájila
pořádání kurzů první pomoci pro veřejnost, v rámci kterých odborníci učí lidi praxi i teorii
pomoci při ohrožení zdraví či života. Zájem ze strany veřejnosti je přitom značný, a proto
nemocnice nabídla v září další kurzy. Náplní kurzu byla jak teorie, tak zejména praxe, která
byla zaměřena na základní laickou první pomoc. Účastníci kurzu se naučili správnou
techniku dýchání a nepřímé srdeční masáže, dozvěděli se, jak postupovat při úrazu
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elektrickým proudem, jak zajistit místo dopravní nehody, nebo jak postupovat při
zlomeninách a masivním krvácení, což jsou nejběžnější život ohrožující stavy, u kterých
právě rychlá první pomoc rozhoduje.
Prostějovská nemocnice nabídla veřejnosti rady pro domácí cvičení, polohování i správnou
manipulaci, ale také tipy pro snazší oblékání či pohyb po bytě. Konzultace byly bezplatné,
vždy řešeny individuálně, dle potřeb, možností a přání pacienta nebo jeho rodiny. Přitom
nesloužily jen ke zlepšení péče o samotné pacienty, ale také k zachování zdraví a ulehčení
práce pečujících blízkých. Řešení soběstačnosti je již běžnou součástí terapie.
Správná terapie při nejrůznějších obtížích, prevence následků úrazů i různých onemocnění,
tejpování, přístroje pro fyzioterapii i robotická rehabilitace pohybových obtíží. To byl jen
zlomek témat, která mohli v pátek 27. října konzultovat všichni zájemci zdarma. Nemocnice
totiž vůbec poprvé otevřela brány svého Centra léčebné rehabilitace.
Obtíže pohybového ústrojí po různých onemocněních, úrazech i operacích trápí více než tři
čtvrtiny obyvatel. Právě Den otevřených dveří měl být impulsem pro všechny, kteří zatím s
návštěvou rehabilitace váhali. Cílem Dne otevřených dveří tedy bylo přiblížit veřejnosti
chod a možnosti oddělení centra, konzultace s fyzioterapeuty nebo ergoterapeuty, možnost
objednat se na vyšetření u lékaře a samozřejmě prohlídka ambulancí, místností pro
individuální i skupinovou terapii, vodoléčby, elektroléčby či parafínu. Lidé se dokonce
mohli vyzkoušet množství rehabilitačních pomůcek včetně robotické rehabilitace horních
končetin, parafínu či vířivky na končetiny a také řadu skupinových terapií.
Nemocnice zavedla novou službu pro těhotné ženy. Nastávající maminky mohou využívat
lekce předporodního plavání, které probíhá každé pondělí v nově zrekonstruovaném bazénu
Centra léčebné rehabilitace Nemocnice Prostějov. Pobyt v bazénu pomáhá uvolnit svalové
napětí a odlehčit namáhaným kloubům. Díky cvičení ve vodě pak maminky mohou
posilovat nejvíce svalových skupin najednou.
Sérii preventivních akcí odstartovala v úterý 14. listopadu Den prevence diabetu. Program
zahrnoval měření hladiny krevního cukru a krevního tlaku zdarma, odborné konzultace o
správné výživě i životosprávě, poradenství nebo i prezentaci a ochutnávky přípravků
vhodných pro diabetiky. Zájemci si také mohli nechat přeměřit správnost postavení nohou a
připravena byla i ochutnávka čajů a recepty pro diabetiky zdarma. Den prevence diabetu
proběhl v prostorách Lékárny AGEL ve vestibulu nemocnice od 7 do 12 hodin.
Ve středu 15. listopadu pak mohli lidé historicky poprvé přijít na Mezinárodní den
nevidomých, který byl zaměřen na zrakové vady. V rámci akce si mohli vyzkoušet speciální
brýle k simulaci zrakových vad, seznámit se s Braillovým písmem, vyzkoušet si
kompenzační pomůcky nebo také konzultovat své obtíže či obtíže blízkých s odborníky.
Součástí akce, která proběhla ve vstupní hale Nemocnice Prostějov od 13 do 15 hodin, bylo
navíc i bezplatné měření dioptrií či informace ohledně operačních a estetických zákroků.
Poslední akcí pak byla čtvrteční STOP proleženinám. Zacíleno bylo na péči o imobilní
osoby, správné polohování, péči o riziková místa i kompenzační pomůcky určené k prevenci
proleženin. Nechyběly ani informace ohledně péče o již vzniklé proleženiny a zajímavostí
byla edukace ohledně významu výživy. Zájemci o problematiku proleženin přicházeli do
vstupní haly Nemocnice Prostějov ve čtvrtek 16. listopadu od 10 do 13 hodin.
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Den věnovaný pouze mužům – i tak lze popsat preventivní a osvětovou akci, která proběhla
v souvislosti s celosvětovou kampaní Movember. Kampaň se zaměřila na prevenci
onemocnění prostaty a právě preventivní vyšetření a konzultace související s touto
problematikou nabídl i Den pro chlapy v prostějovské nemocnici ve čtvrtek 30. listopadu
2017. Rakovinou prostaty trpí stále více mužů. V posledních patnácti letech se výskyt
tohoto onemocnění v České republice téměř ztrojnásobil a aktuálně jde o nejčastější
nádorové onemocnění mužů vůbec. Stěžejní pro úspěšnou léčbu tohoto onemocnění je
přitom včasný záchyt, který je také cílem Dne pro chlapy v Nemocnici Prostějov. Akce
zahrnovala konkrétně možnost konzultací s urologem, ultrazvuková vyšetření prostaty,
močového měchýře a ledvin, nebo také kontrolu prostatického antigenu (PSA) a
testosteronu.
Nemocnice otevřela nové call centrum. Úkolem nového zákaznického centra je nabízet
pacientům služby, informace ohledně vyšetření v nemocnicích, objednávat do ambulancí a
spojit vyšetření v jeden den či do navazujících časových intervalů.
SOCIÁLNÍ OBLAST
Zdravotně postiženým lidem v Prostějově začala nově pomáhat takzvaná Tichá linka.
Projekt online komunikace pro osoby se sluchovým postižením ulehčila a umožnila
vyřizování jejich záležitostí. Zavedením služby Tichá linka magistrát zkvalitnil komunikaci
se zdravotně postiženými klienty, konkrétně pak s občany se sluchovým postižením. Pro
zahájení tlumočení je třeba se předem objednat prostřednictvím webových stránek v
časovém předstihu na konkrétní čas. K dispozici je po dobu 24 hodin několik tlumočníků.
Mimo běžné tlumočení s objednáním je možné kontaktovat i takzvanou pohotovost v
případě nouze, kdy je občan neprodleně spojen na tlumočníka například při zdravotní
komplikaci.
I v roce 2017 narůstal počet osob, které se ocitly v tíživé sociální situaci spojené zejména se
ztrátou bydlení. Někteří lidé bez přístřeší během roku pomoc nevyhledávali, neboť byli se
svým způsobem života spokojeni, pomoc jim však bylo třeba poskytnout zejména v zimním
období, kdy hrozila zvýšená možnost ohrožení jejich zdraví a života. Pro občany, kteří
pomoc potřebují, má Statutární město Prostějov zajištěno prostřednictvím Azylového centra
krizové ubytování a pomoc lidem v nouzi i v zimním období.
Kapacita azylového centra pro zimu 2017 byla následující: 34 lůžek (28 muži, 6 ženy) v
Azylovém domě pro muže a ženy, kapacita 10 rodičů a max. 30 dětí v Azylovém domě pro
osamělé rodiče s dětmi, 19 lůžek (15 muži, 4 ženy) v Noclehárně pro muže a ženy, okamžitá
kapacita 21 míst (15 muži, 6 ženy) v Nízkoprahovém denním centru pro muže a ženy.
Každý den byl jeden pracovník v terénu.
Kapacita azylového centra byla převážně celý rok naplněná a v zimě v případě velkých
mrazů zajišťovalo centrum pro lidi bez přístřeší bezplatnou možnost nouzového přespání na
rozkládacím lůžku, kterých bylo k dispozici deset. Taktéž fungovala služba nízkoprahového
denního centra, kde mohli klienti být přes den a využít sociálního zázemí, hygienické očisty,
možnosti vyprání a usušení prádla. Byla zde zajištěna i základní strava jako je např.
polévka, káva, čaj a konzervy. Takto bylomožné řešit i nenadálé situace a poskytnout
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celkově krizovou pomoc až 70 osobám. V rámci centra fungoval i terénní program. Terénní
sociální pracovník mimo jiné sledoval pohyb a pobyt bezdomovců, poskytoval informace a
jeho úkolem bylo pomoci lidem bez domova v terénu.
Azylové centrum spolupracuje s Potravinovou bankou
K dispozici mělo pro klienty masové konzervy, instantní polévky, těstoviny, oleje, ale třeba i
marmelády a med. Klienti, kteří do centra docházeli například vyprat si prádlo a na
nízkoprahové denní centrum i maminky s dětmi tuto službu využívali na sto procent. Pro
rodiče s dětmi byly v azylovém centru k dispozici i různé příkrmy, přesnídávky, sunary,
piškoty, ale i plenky různých velikostí. Pro potravinovou pomoc se jezdilo pravidelně
jedenkrát do měsíce do potravinové banky v Olomouci. Tento projekt bude probíhat až do
konce září 2018.
Na zimní období je Azylové centrum Prostějov připraveno. Noclehárna, jejíž kapacita i přes
velkou obměnu klientů bývá zaplněna i přes léto, je také službou, která pomáhá řešit akutní
stavy, kdy se člověk dostane ze dne na den do situace spojené se ztrátou bydlení. Velkou
pomocí je v tomto ohledu první noc zdarma. Centrum je v období velkých mrazů, v případě
zaplněné kapacity, připraveno poskytnout lidem bez domova zdarma přespání v teple na
rozkládacím lůžku. V zimních měsících je důležitá i služba nízkoprahového denního centra,
kde klienti mohou pobývat přes den, mají možnost využít sociálního zázemí, hygienickou
očistu, mohou si vyprat a usušit prádlo. Dostanou kávu nebo čaj, instantní polévku a v
případě nového klienta i základní balíček z potravinové banky. Velikou pomocí pro centrum
byla veřejná finanční podpora ve výši půl milionu korun, která poskytlo statutární město
Prostějov na dofinancování provozu.
Počátky kláštera Milosrdných bratří
Datum 16. září 1727 nese listina sepsaná ve Valticích Marií Annou z Lichtenštejna rozenou
z Öttingenu, která učinila slib, že za uzdravení těžce nemocného syna Jana Nepomuka
věnuje společně s manželem Janem z Lichtenštejna 4 000 rýnských zlatých na vybudování
nového kláštera řádu Milosrdných bratří sv. Jana z Boha na Moravě. Tento slib splnila.
V roce 1730 byl vybrán Prostějov, město totiž trpělo nedostatkem lékařů i lékárníků a nebyl
zde žádný klášter. Dne 4. června 1731 sem přišli z Valtic řádoví bratři v čele s převorem
Bohumírem Goigingerem. Výše uvedený Hospitálský řád Milosrdných bratří sv. Jana z
Boha měl hlavní poslání pečovat o chudé nemocné všech vyznání. Pro založení kláštera
zakoupili dřívější zemanský dvůr Žalkovských (též Schellenbergerův) s pozemky na
tehdejším olomouckém předměstí. Zakládací listinu potvrdil 13. 2. 1733 císař Karel VI.
První bratři v čele s převorem Václavem Rozvodou přišli do Prostějova 18. 7. 1733. Založili
zde lékárnu, nemocnici, hřbitov a veřejnou kapli. Hlavním budovatelem kláštera byl převor
P. Narcis Schön v letech 1739–1743, 1751–1757, 1766–1772. Ve druhé etapě byl budován
kostel sv. Jana Nepomuckého, jehož součástí je bohatá výzdoba, především Sebastiniho
fresky.
Historie bývalého kláštera Milosrdných bratří je dlouhá a bohatá. Doprovázejí ji různé
přístavby ( např. přístavba nemocničního pavilonu v letech 1895–1898), válečné mezníky
(např. prusko-rakouská válka 1866, kdy zde byl lazaret), zrušení řádu gestapem v roce 1941,
zestátnění nemocnice v roce 1949, násilné vyhnání bratří v roce 1959, umístění domova
důchodců, navrácení konventu řádu v roce 1990 a nakonec prodej konventu olomouckému
arcibiskupství v roce 2015. Kostel sv. Jana Nepomuckého je filiálním kostelem farnosti sv.
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Petra a Pavla.
Klášter Milosrdných bratří s kostelem sv. Jana Nepomuckého představuje významnou
barokní památku našeho města s řadou cenných sochařských a malířských děl. S jeho
historií je spojena také řada kněží, lékařů, lékárníků a řádových bratří. Patří mezi ně také
zdejší řádový kněz, správce kostela v době 2. světové války a čestný člen řádu Milosrdných
bratří P. Alois Jašek, autor Pamětního spisu ke 200letému jubileu konventu Milosrdných
bratří v Prostějově (1739–1939).

13. SPORT, VOLNÝ ČAS
Dorostence oddílu, kteří vybojovali medaile na závodech Mistrovství České republiky,
přivítala 6. ledna na radnici primátorka Alena Rašková. Ocenila jejich sportovní výkony, za
které si ze soutěží přivezli zlato, stříbro i bronz. Je to jeden z nejvýznamnějších úspěchů
mladých sportovců prostějovského oddílu. Štafeta dorostenek, která běžela ve složení
Sabina Pilcová, Mareike Seeger a Tereza Janošíková vybojovala zlatou medaili ve
štafetovém závodě, Ondřej Vystavěl přidal medaili stejné kvality na klasické trati v
lyžařském orientačním běhu.
Ve dnech 17. a 18. února se v hale Sportcentra DDM Prostějov odehrál finálový turnaj
Českého poháru v basketbale mužů. Turnaj byl organizován za finanční podpory
Statutárního města Prostějova. O celkové vítězství v rámci turnaje Hyundai FINAL 4 se
utkaly čtyři nejlepší celky poháru. Účastníci čtyřčlenného klání museli cestou do Hyundai
FINAL 4 překonat nejednu překážku. Základní části Českého poháru se totiž účastnily nejen
týmy nejvyšší soutěže Kooperativa NBL, ale také družstva ze dvou nižších soutěží.
V sobotu 8. dubna 2017 proběhlo v Prostějově fotbalové utkání mezi celky 1. SK Prostějov
a FC Baník Ostrava. Protože Policie ČR utkání vyhodnotila jako rizikové, bylo k zajištění
klidu a veřejného pořádku realizováno krajské bezpečnostní opatření, do kterého byli
zařazeni policisté pořádkové služby, včetně policistů pořádkových jednotek, služby
kriminální a dopravní policie, jízdní policie a policistů z antikonfliktního týmu. Na opatření
se významně podíleli i strážníci Městské policie Prostějov. Zápas přímo na stadionu
sledovalo 3 500 diváků, z toho 700 fanoušků hostí.
Pohyb fanoušků po Prostějově před i po zápase policisté monitorovali. Opatření pro město
Prostějov skončilo odjezdem posledních fanoušků FC Baníku Ostrava z prostějovského
hlavního nádraží před dvacátou hodinou. Během bezpečnostního opatření policisté
nezaznamenali a ani nepřijali oznámení o závažnějších incidentech či porušení veřejného
pořádku.
Ve dnech 23. a 25. května 2017 se uskutečnil druhý ročník Fotbalového turnaje místních
částí Prostějova. Na hřišti 1. SK Prostějov se utkalo celkem 11 družstev ve dvou
kategoriích. Organizátory turnaje byly Komise sportovní a Komise školská Rady města
Prostějova, které spolupracovaly s 1. SK Prostějov. K organizaci byli přizváni studenti
Gymnázia Jiřího Wolkera ze třídy 1. B a 2. B. Přípravy a organizaci turnaje zvládli pod
vedením Mgr. Venduly Zbořilové na výbornou. Prakticky sami sestavili harmonogram
celého turnaje, zajistili rozhodčí pro jednotlivé zápasy, vytvořili grafickou podobu diplomů,
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rozdělili a předali věcné ceny, zajistili fotografování, a celkově se tak zasloužili o hladký a
bezproblémový průběh celého turnaje.
Každý účastník turnaje obdržel pamětní medaili a tričko s logem turnaje. Družstva soutěžila
o hodnotné ceny.
Kategorie mladších (1. a 2. třída)
1. RG a ZŠ města Prostějova,
2. ZŠ E. Valenty,
3. ZŠ Melantrichova,
Kategorie starších (3. a 4. třída)
1. ZŠ E. Valenty,
2. ZŠ Melantrichova,
3. SK 1913,
Úplný závěr turnaje se uskutečnil 16. 6. 2017 na letišti partnera turnaje Delta klubu
Stichovice. V doprovodu rodičů přišli téměř všichni hráči prvních dvou družstev z každé
kategorie a prohlédli si leteckou techniku. Zážitkem byl dvacetiminutový vyhlídkový let nad
Prostějovem a okolím v kabině legendární AN-2.
Dva elitní cyklisty SKC Tufo Prostějov přijal ve své kanceláři náměstek hejtmana
Olomouckého kraje a zastupitel města Prostějova František Jura. Polští reprezentanti Adrian
Teklinski a Wojciech Pszczolarski uspěli na Mistrovství světa 2017 v dráhové cyklistice v
Hong Kongu. Adrian získal v Asii titul mistra světa v kategorii Elite v disciplíně scratch
(hladký závod). Wojciech si dojel pro bronzovou medaili. Oba patří už několik sezon k
oporám prostějovského klubu a v barvách týmu vybojovali řadu významných vítězství.
Výrazně tak přispívají ke zviditelnění sportu našeho kraje po celém světě. Sportovní klub
cyklistů v Prostějově navázal na činnost předešlých uskupení, která se v našem městě
zabývala závodní cyklistikou už od roku 1885. V současné době mimo jiné spolupracuje s
Ludowym Klubem Sportowym z Opole. Hlavním cílem projektu Spolu na dráze, který
podpořila Evropská unie, je posílení dlouholeté spolupráce mezi oběma organizacemi.
Předposlední květnový víkend se mladí závodníci poměřili na prostějovské dráze v rámci
Českého poháru mládeže a žen v dráhové cyklistice. Bodovali i místní borci. Jako první
dostali příležitost předvést se sprinteři. V kategorii žáků zvítězil Ondřej Šilhavý z týmu SP
Kolo Loap Specialized, druhé a třetí místo obsadili domácí závodníci týmu SKC TUFO
Prostějov Radovan Štec a Matyáš Koblížek. Mezi kadety obsadil druhé místo René Smékal
z SKC TUFO Prostějov. V juniorské kategorii suverénním způsobem zvítězil domácí Jakub
Šťastný. Následně byly na programu stíhací závody jednotlivců a závody v madisonu žáků,
kadetů, juniorů a žen (všechny věkové kategorie dívek společně). V neděli pak program
pokračoval stíhacími závody družstev, tečku za celým mítinkem pak udělaly bodovací
závody jednotlivců. Mezi kadety vybojoval druhé místo Lukáš Kolařík z SKC TUFO
Prostějov.
Největší pravidelná protidrogová kampaň spojená se sportem – Cyklo-běh Za Českou
republiku bez drog - se v červnu zastavila v Prostějově. Tato aktivita zásadně volá po
zvýšení drogové gramotnosti a osvěty v naší zemi. Nad akcí převzal záštitu Výbor pro
vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR a do akce v
Prostějově se zapojila senátorka Božena Sekaninová, která se spolu s náměstkem
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primátorky Pavlem Smetanou běhu samotného zúčastnila. Akci organizovalo občanské
hnutí ŘEKNI NE DROGÁM - ŘEKNI ANO ŽIVOTU. Trasa v roce 2017 vedla přes 38
měst Čech a Moravy a celkem čítala 1 250 kilometrů. Tým 8 - 10 cyklistů - běžců, kteří
sami žijí život bez drog, urazil tuto vzdálenost za 10 dní.
Další ročník turnaje v šachu CHESS Prostějov OPEN 2017 proběhl 10. června v prostorách
Lidového domu. Favorité zahájili turnaj výhrami, silnější hráči se mezi sebou začali
střetávat od 3. kola. Po zásluze turnaj vyhrál Vladimír Adámek, který je novým členem
Rošády. Na druhém místě skončil Roman Závůrka (SK Prostějov), který odvedl svůj
standardní profesorský výkon bez prohry, ale na první místo to tentokrát nestačilo.
Největším překvapením byl výkon Jiřího Fialy (SK Prostějov). Získal skvělé 3. místo.
Nejlepší ženou se stala Jana Indrová (Londinová) na 19. místě, mezi žáky exceloval stále se
lepšící se Šimon Londin (SK Prostějov), který skončil na celkovém 4. místě. Nejmladším
účastníkem byl Petr Novotný, nejstarším František Štec.
Exekuce a nedůvěryhodnost byly hlavním jmenovatelem pro rozhodnutí zastupitelů ohledně
dotace do hokeje LHK Jestřábi. Zatímco nový klub SK Prostějov 1913 dotaci ve výši 1,2
milionu korun na svoji celoroční činnost získal, LHK Jestřábi odešli s nepořízenou.
Předpoklad vzniku jednoho silného hokejového klubu, který by pod sebe soustředil děti
obou organizací, se stále nedařilo zrealizovat. Při jednání zastupitelů již několikrát padlo, že
v Prostějově je existenčně i kapacitně možná činnost pouze jednoho klubu, nikoliv dvou.
Jednání zastupitelů se, mimo jiné, zúčastnil zástupce SK Prostějov 1913 Milan Sedlo, který
o současné situaci informoval, zástupci Jestřábů chyběli. Jejich nynější předseda Ladislav
Odstrčil se dostavil až na druhý den schůze zastupitelů, ale jeho vysvětlení nepřesvědčilo.
Oba kluby stále nebyly schopny se dohodnout na spolupráci a hlavně na převodu dětí od
LHK Jestřábi do SK Prostějov 1913.
Prostějov 1913 zastupitelé považovali za životaschopný, proto tomuto klubu peníze
přidělili, klubu LHK Jestřábi nikoliv. Oba kluby následně dohodu podepsaly a všechny
soutěže mohly být nahlášeny a zaplaceny.
V pátek 24. června 2017 se na střelnici ve Vrahovicích konal už 15. ročník střelecké soutěže
„O pohár primátora“. I letos byla soutěž silně obsazena, účastnili se zástupci jak
ozbrojených složek, tak i složek integrovaného záchranného systému či sportovních střelců.
Nejlepším střelcem se stal Radovan Kluka, který „vystřílel“ 128 bodů.
Na přelomu června a července se na brněnském velodromu konalo MČR v dráhové
cyklistice ve sprinterských disciplínách. Mladým závodníkům a závodnicím týmu SKC
TUFO Prostějov se dařilo, největší hvězdou se stal junior Jakub Šťastný, který vybojoval
hned čtyři tituly mistra republiky. Zcela opanoval všechny čtyři sprinterské disciplíny.
Dařilo se i dalším prostějovským závodníkům, titul mistrů republiky v kadetském keirinu
vybojoval René Smékal, ve sprintu žáků Matyáš Koblížek. Žákyně Gabriela Bártová
vybojovala titul mistryně republiky v týmovém sprintu společně se Sárou Peterkovou z
Cykloteamu Ostrov. Do Prostějova putovaly i další cenné kovy, Gabriela Bártová
vybojovala druhé místo ve sprintu, v závodě na 500 m p.s. pak místo třetí. Kadetské
družstvo ve složení René Smékal, Lukáš Kolařík, Tomáš Konečný a Maxim Müller obsadilo
druhé místo v týmovém sprintu. René Smékal do sbírky medailí přidal i stříbro z 500 p.s.

110

Ema Cetkovská obsadila třetí místo v keirinu spojené kategorie ženy/juniorky, Radovan
Štec zase obsadil druhé místo v keirinu žáků. Natálie Valuchová obsadila třetí místo v
závodě 500 p.s.
Stříbrnou a bronzovou medaili vybojoval v prvé polovině července na 20. světové
Makabiádě v Izraeli prostějovský sportovec Vojtěch Dub. Úspěšně reprezentoval
Olomoucký kraj, město Prostějov, ŽO Olomouc a Sportovní klub Hakoach ve střelbě z
reflexního luku na 18 a 70 m. Ve střelbě na 18 m obsadil 2. místo, ve střelbě na 70 m byl
třetí ve velmi silné světové konkurenci izraelských, argentinských a evropských střelců.
K úspěchu poblahopřáli Vojtěchu Dubovi ve čtvrtek 20. července 2017 také náměstek
hejtmana Olomouckého kraje Mgr. František Jura společně s náměstkem primátorky města
Prostějova Pavlem Smetanou.
20. ročník Makabiády se konal ve dnech 4. – 18. července 2017 za účasti téměř 10 tisíc
sportovců a 22 tisíc dalších návštěvníků z více než 80 zemí. Prestiž akce dokládá i osobní
účast prezidenta Státu Izrael Reuvena Rivlina a izraelského premiéra Benjamina Netanjahua
na zahajovacím ceremoniálu.
Vzpěrač Jan Všetička v Praze na Mistrovství světa v silovém trojboji, benchpressu a
mrtvém tahu RAW a Equip, které se konalo 17. - 22. října 2017, vybojoval ve své kategorii
první místo. Vše v konkrétní disciplíně Deadlift- RAW a váhové kategorii 67,5 kg. Na
radnici ho 25. října přivítala primátorka města Prostějova Alena Rašková, která poděkovala
za skvělou reprezentaci. Jan Všetička je mistrem světa v mrtvém tahu pro rok 2017 ve
federaci WUAP kategorie do 67,5 kg výkonem 195 kg.
V polovině prosince se konal druhý šachový turnaj 7. ročníku Prostějovské žákovské ligy na
ZŠ Jana Železného v Prostějově. Zúčastnilo se 22 hráčů, z toho čtyři děvčata. Velkým
favoritem turnaje byl Martin Londin, ten ale ve třetím kole narazil na velmi dobře hrajícího
Dana Měchuru. Ani on, ani ostatní tentokrát ovšem nestačili na rozjetého Ondru Šustra,
který se po zaváhání Martina Londina chopil příležitosti a dovolil jedinou remízu Jiřímu
Blumovi. V závěrečném kole nakonec Ondra Šustr zdolal Měchuru a stal se tak poprvé
vítězem turnaje Prostějovské žákovské ligy.
Poslední den roku 2017 proběhla v Kolářových sadech už tradiční oblíbená akce
Silvestrovský běh. Akce se konala za podpory ČESKÉ UNIE SPORTU v rámci programu
„Sportuj s námi“, za podpory Statutárního města Prostějova a pod záštitou náměstkyně
primátorky města Mgr. Ivany Hemerkové. Silvestrovského běhu se zúčastnila asi stovka
aktivních závodníků a přibližně stejný počet diváků. Ve většině mládežnických kategorií
vítězové dosáhli velmi dobrých časů. Borci ale byli všichni ti, kteří neváhali v poměrně
sychravém počasí si jít zasportovat. V kategorii dorostenců se v nejlepším světle ukázali
závodníci Drahanského sportovního klubu - nejrychlejším byl Jan Šmída. Konkurence byla i
v kategorii dorostenek, kde si pro první místo doběhla juniorská reprezentantka České
republiky v dráhové cyklistice Ema Cetkovská. V hlavní kategorii žen proběhl velký souboj
mezi dvěma prostějovskými atletkami. Tereza Korhoňová se nakonec musela sklonit před
mohutným finišem Anežky Líznerové, která tak navázala na své loňské vítězství v kategorii
dorostenek. V hlavní kategorii mužů obhájil loňské vítězství Dominik Voráč. Po celou dobu
závodu mu úspěšně sekundoval orientační běžec Ondřej Vystavěl, další z juniorských
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reprezentantů České republiky. Třetí místo si výborným finišem zajistil atlet Adam Hurta,
jeden z vítězů předchozích ročníků.
Prohlášení vedení města k problematice hokejové prvoligové licence
Komentáře některých sdělovacích prostředků, diskuse v zastupitelstvu města a na sociálních
sítích k aktuální situaci v prostějovském ledním hokeji a zejména otázky spojené s
prvoligovou licencí, vedly k vydání prohlášení vedení prostějovského magistrátu.
Město Prostějov v roce 1999 poskytlo občanskému sdružení Hockey Club Prostějov (dále
jen HC) dotaci ve výši 2 500 000 Kč na zakoupení hokejové licence, opravňující hokejový
klub k účasti v I. hokejové lize. Zároveň město Prostějov uzavřelo s HC zástavní smlouvu,
jíž se HC zavázal tuto licenci nepřevést bez souhlasu města Prostějova. HC koupí licence
získal právo účastnit se I. hokejové ligy.
Sezonu 2003/2004 HC nezvládl a ze soutěže sestoupil do II. ligy. Nesplnil tak základní
podmínku Licenčního řádu ČSLH a tím i právo účasti (licenci) v I. lize v následující sezoně
2004/2005.
HC licenci (právo účasti opravňující ke startu v II. lize ledního hokeje ČR) se souhlasem
města Prostějova převedl na nově vzniklý subjekt HK Prostějov. S tímto novým hokejovým
subjektem město žádnou smlouvu, týkající se licence, neuzavřelo. Je tedy zřejmé, že v roce
2004 sestupem do II. ligy zanikla licence pro I. hokejovou ligu a také zástavní smlouva vůči
HC.
Klub LHK Jestřábi do I. hokejové ligy postoupil z nižší soutěže v roce 2014 a splnil základní
sportovní podmínku práva účasti v I. lize. Žádnou licenci tedy získávat (převodem, koupí)
nemusel.
Přes opakovaná vyjádření magistrátu, že město Prostějov žádné zástavní právo vůči
současné hokejové licenci a jejímu držiteli nemá, byla primátorka města opozičními
zastupiteli v červnu letošního roku vyzvána, aby podala soudu návrh na vydání předběžného
opatření, které zabrání klubu LHK Jestřábi v prodeji licence, opravňující jej k účasti v I. lize
ledního hokeje. Výzva byla zaslaná s odvoláním na řádné plnění povinností při správě
majetku města Prostějova a k jednání s péčí řádného hospodáře, proto Rada města
Prostějova rozhodla návrh na vydání předběžného opatření soudu z důvodu právní
opatrnosti podat, i když podle názoru vedení magistrátu i radničních právníků město
Prostějov zástavní právo vůči hokejové licenci pozbylo již v roce 2004 při sestupu HC do
nižší soutěže.
Okresní soud dne 3. 7. 2017 návrh na vydání předběžného opatření zamítl jako nedůvodný s
tím, že město Prostějov nemá a ani nikdy nemělo s klubem LHK Jestřábi smlouvu, která by
prokazovala, že je tento klub vlastníkem licence, udělené původně HC Prostějov.
Ačkoliv má vedení prostějovského magistrátu jednoznačný zájem na zachování hokeje v
Prostějově, uvědomuje si, že nemá možnost ovlivňovat rozhodování soukromého subjektu
LHK Jestřábi o tom, jak bude se svými právy k účasti v hokejových soutěžích nakládat.
I když na území města působí více hokejových subjektů, je vedení magistrátu připraveno,
stejně jako ČSLH, přistupovat k hokejovým klubům rovným způsobem, s přihlédnutím k
počtu soutěží, kterých se kluby účastní, podporovat i v budoucnu prostějovský hokej, a to při
dodržení podmínek, stanoveným městem Prostějovem pro poskytování dotací.
Vedení města Prostějova
Pětadvacet nebo padesát?
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Tuto otázku řešili v souvislosti s výstavbou nového bazénu i zastupitelé. Původní návrh
padesátimetrového bazénu o osmi drahách doznal na základě požadavků plavců značných
změn. Ti chtěli namísto osmi rovnou deset drah s argumentem, že mladší plavci
padesátimetrovou vzdálenost stejně nepřeplavou, ale v případě potřeby by bylo možno
vyznačit dráhy v bazénu příčně. Město uspořádalo pro zastupitele seminář, na nějž pozvalo
odborníky specializující se na výstavbu bazénů a aquaparků. Ti pak objasnili jak technickou,
tak ekonomickou stránku výstavby. Určitým problémem je i teplota vody. Pro sportovní
plavce musí být voda chladnější, než v bazénech pro rekreační využití. To má za následek,
že sportovní bazén je pak veřejností málo využíván, jak je tomu např. v Pardubicích. Tam
byl nákladem 600 mil. Kč rekonstruován 50ti metrový bazén a doplněn o některé relaxační
a zážitkové prvky pro obyvatele. Tento bazén je nyní využíván převážně pro sportovní účely
a Pardubice připravují výstavbu 25timetrového bazénu pro veřejnost.
Na základě všech argumentů se zastupitelé na semináři napříč politickým spektrem shodli,
že pro potřeby obyvatel Prostějova bude nejvýhodnější výstavba nového
pětadvacetimetrového bazénu a ponechání druhé pětadvacítky v budově městských lázní.
Navzdory této shodě však město obdrželo petici s více než čtyřmi tisíci podpisy a někteří
opoziční zastupitelé otočili. Chtějí vyjít petičníkům vstříc a trvají znovu na
padesátimetrovém bazénu.
Dvě nezávislé analýzy, které si město nechalo zpracovat, a ekonomické výsledky
realizovaných bazénů v jiných městech, jednoznačně hovoří pro pětadvacetimetrový bazén.
Výstavba padesátimetrového bazénu by přišla řádově na 400 – 450 milionů korun a navíc
by se muselo počítat s roční ztrátou ve výši zhruba 10 - 15 milionů korun. Naproti tomu
výstavba pětadvacítky by městskou kasu vyšla na přibližně 280 milionů, ale provoz by mohl
být naopak plusový, ročně by přinesl až 8 milionů korun. K tomu je třeba si uvědomit, že
výstavba a provoz padesátimetrového bazénu pro plavce by šla na úkor ostatních sportů.
Město dává ročně do sportu a sportovní infrastruktury na dotacích přibližně 50 mil. Kč.
Pokud by město dotovalo plavecký oddíl ročně splácením úvěru 30 milionů korun a
provozní ztrátu 10 milionů, nezůstalo by na podporu ostatních sportů.

Sportovec města Prostějova roku 2017
V roce 2017 se konal 13. ročníku ankety Sportovec města Prostějov. Na dvě stovky
účastníků byly v konferenční místnosti Hotelu Tennis Club svědky vyhlášení jedenácti
dílčích anket této soutěže. Do hlediště zavítali představitelé města v čele s primátorkou
města Prostějova Alenou Raškovou a náměstkem hejtmana Olomouckého kraje Františkem
Jurou. V úvodu byla vyhlášena anketa Hvězda prostějovských médií, kterou vyhrál mistr
světa v kulturistice Jiří Procházka. Ten rovněž vystoupal na stupně vítězů v hlavní kategorii.
V kategoriích, ve kterých rozhodovala komise sportovní Rady města Prostějova, se dospělo
k těmto výsledkům:
Sportovec města Prostějova 2017
 Jan Koudelka (fotbal, 1 SK Prostějov)
 Daniel Ponížil (gymnastika, oddíl gymnastiky TJ Prostějov)
 Jiří Procházka (kulturistika)
Talent roku 2017
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1. Petr Chládek (parašutismus, ASO Dukla Prostějov)
2. Tereza Slavíková (volejbal, VK Prostějov)
3. Matyáš Roubík (judo, oddíl juda TJ Sokol I Prostějov)
Tým roku 2017
1. Parašutisté ASO Dukla Prostějov
2. Tenisté TK Agrofert Prostějov
3. Fotbalisté Relax Prostějov
Mládežnický tým roku 2017
1. Zápasníci TJ Sokol Čechovice
2. Tenisté TK Agrofert Prostějov
3. Nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov
Trenér roku 2017
Veronika Lukášová – gymnastika
Monika Tanečková – krasobruslení
Tomáš Konečný – cyklistika
Trenér mládeže roku 2017
Vojtěch Szilva – zápas
Peter Bálint – basketbal
Richard Beneš – nohejbal
Sportovní událost roku 2017
Great Moravia 2017
Velká cena Zdeňka Ludvíka
Sportovní hvězdy dětem Olomouckého kraje
Neprofesionální sportovec 2017
Richard Sedlák – motorismus
Martin Kouřil – florbal, krasojízda
Roman Večeřa – biatlon
Cena komise sportovní 2017
Julie Kovářová – volejbal
Petr Šrámek – cyklistika
Jiří Kresta – fotbal
Sportovní srdce 2017
Doc. PhDr. Miroslav Černošek, PhD.
Síň slávy prostějovského sportu 2017
Petr Langr in memoriam
Již potřetí bylo součástí slavnostního večera vyhlášení fotosoutěže komise sportovní.
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Bojovalo se ve dvou kategoriích – sportovní - zastoupené 20 snímky a umělecké zastoupené 17 snímky. Fotografie byly posuzovány veřeností a porotou.
Sportovní: Jan Brychta – Finiš závodu
Umělecká: Jiří Vosička – Vzpěr

14. VEŘEJNÝ POŘÁDEK, DOPRAVA, BEZPEČNOST
Rok 2017 z hlediska Policie ČR
Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku za územní odbor
Prostějov Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje (dále jen „územní odbor“) uvádí
statistické ukazatele výslednosti za rok 2017 v porovnání s výsledností v roce 2016:

Celková kriminalita
Objasněnost
Objasněnost v %
Stíháno osob
Zkrácené přípravné řízení

rok 2016

rok 2017

1 851
1 150
62,13%
889
372

1 861
1 197
64,32%
771
348

Z porovnání statistik zjištěných trestných činů v roce 2017 s rokem 2016 vyplývá, že nápad
trestné činnosti vykazoval nepatrný nárůst o 10 trestných činů, avšak objasněno bylo o 47
trestných činů více oproti roku 2016. Celková objasněnost vykazovala nárůst o 2,19 % na
celkových 64,32% objasněnosti.
Nejvyšší četnost z celkové kriminality byla zaznamenána u majetkové trestné činnosti, kdy
bylo zjištěno 749 skutků. V rámci majetkové kriminality byl však zaznamenán pokles o 42
trestných činů oproti roku 2016. Největší pokles kriminality byl v roce 2017 u krádeží
vloupáním, a to o 22 skutků oproti roku 2016, tzn. celkových 236 trestných činů krádeží
vloupáním za rok 2017. Největší nárůst kriminality byl v roce 2017 zaznamenán u
hospodářské kriminality, a to o 64 skutků více než v roce 2016 na celkový počet 590
hospodářských trestných činů. Stejný počet 10 skutků vykazovala mravnostní kriminalita
jak v roce 2016, tak i v hodnoceném období roku 2017.
Kriminogenní faktory v rámci územního odboru Prostějov
V roce 2017 nedoznaly kriminogenní faktory takových změn ve složení, aby bylo možné
hovořit o zásadních změnách, jejich skladba odpovídala dlouhodobému trendu. Velmi
závažným a neopomenutelným kriminogenním faktorem byl soustavně se zvyšující počet
osob zneužívajících omamné a psychotropní látky. Výroba, distribuce a užívání drog jsou
propojeny s pácháním především násilné a majetkové trestné činnosti. Za stěžejní je možné
považovat skupiny ohrožené sociálním vyloučením. S těmi jsou přímo spojeny další
negativní sociálně patologické jevy, jako jsou alkoholismus, domácí násilí, záškoláctví a
zneužívání omamných a psychotropních látek. Tyto rizikové skupiny se podílely na páchání
prakticky všech druhů obecné trestné činnosti – majetkové, násilné i mravnostní. Ke
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kriminogenním faktorům se v obecné rovině řadily i dlouhodobé jevy, zejména nízká síla
hrozby trestu, k čemuž přispívá příliš dlouhá prodleva od spáchání skutku po udělení trestu.
Toto se nejvíce projevovalo především u případů drobné majetkové trestné činnosti, kdy se
pachatelé po sdělení obvinění ve zkráceném přípravném řízení dopouštěli dalších trestných
činů.
Pachatelé trestné činnosti (recidivisté, cizinci, mládež - do a nad 15 let)
Pachatelé trestných činů pocházeli ze všech sociálních skupin obyvatelstva. U jednodušších
forem trestné činnosti se jednalo jak o osoby netrestané, tak i o osoby s kriminální
minulostí. Recidivisté spáchali v roce 2017 celkem 127 trestných činů a jejich podíl na
celkovém objemu zjištěné kriminality činil 10,6 %. Ve srovnání s rokem 2016 spáchali o
199 skutků méně. V roce 2017 vykazoval počet stíhaných nebo vyšetřovaných osob celkem
771. Recidivistů bylo stíháno 69, což je o 201 méně než v roce 2016. Cizinci se dopustili 28
trestných činů. Nezletilými do 15 let věku bylo v hodnoceném období spácháno v rámci
evidované kriminality 11 provinění, což je o dva skutky méně než v roce 2016. Mladiství
(od 15 do 17 let) se podíleli na spáchání 30 provinění a ve srovnání s rokem 2016 došlo v
tomto ukazateli k nárůstu o 12 skutků. Ze strany dětí jsou páchány nejčastěji trestné činy
majetkového charakteru.
Oběti trestné činnosti
Oběti trestných činů se prolínají do celého věkového spektra populace. Významným
opatřením na pomoc obětem domácího násilí je institut vykázání jejich pachatelů ze
společného obydlí. V roce 2017 policisté územního odboru řešili 10 vykázání dle § 44
zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Ve srovnání s rokem 2016 se jednalo o
pokles o 14 vykázaných osob ve vztahu k domácímu násilí.
Pátrání po osobách a věcech
V hodnoceném období bylo vyhlášeno pátrání po 104 osobách, což je o 10 méně než v roce
2016. Policisty územního odboru bylo vypátráno 114 osob, bez ohledu na rok, ve kterém
bylo pátrání vyhlášeno. Pohřešováno bylo 24 osob, což je o osm více než v roce 2016. Na
úseku pátrání, ať po osobách hledaných či pohřešovaných, bylo 113 vypátráno službou
pořádkové policie. V řadě případů se jednalo o pátrání po osobách, které byly umístěny v
dětských domovech a diagnostických ústavech, odkud se opakovaně vzdalovaly. V roce
2017 bylo vyhlášeno pátrání po 40 vozidlech, což je o 25 méně než v roce předchozím. Z
celkového počtu vyhlášených pátrání po vozidlech bylo 15 vozidel nalezeno.
Přestupky
Policisty služby pořádkové policie územního odboru Prostějov bylo v roce 2017 zjištěno 9
082 přestupků. Ve srovnání s rokem 2016 to bylo o 449 přestupků více. Přestupků se
dopustilo 8 815 osob. Z toho občané České republiky spáchali 7 227 přestupků, cizinci ze
států Evropské unie 186 a cizinci mimo členských zemí Evropské unie 61 přestupků.
Ostatní nespecifikovaní pachatelé spáchali 1 341 přestupků. Příkazem na místě bylo
příslušníky pořádkové policie řešeno celkem 5 623 přestupků a souhrnná částka, která za ně
byla uložena, činí 1 077 900 Kč. Z celkového počtu pak bylo 2 334 přestupků oznámeno
správnímu orgánu s návrhem na jejich projednání v rámci správního řízení.
Přestupků na úseku alkoholismu a toxikomanie bylo zjištěno 392. Přestupků proti majetku
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zaznamenali policisté územního odboru 974. Z toho byly příkazem na místě vyřešeny čtyři
delikty a 269 přestupků bylo oznámeno správnímu orgánu. Na úseku veřejného pořádku a
občanského soužití bylo zjištěno 1 079 případů, z nichž bylo 12 vyřešeno příkazem na
místě, v částce 2 300 Kč. Správnímu orgánu bylo oznámeno 885 výše uvedených přestupků.
Policisty služby pořádkové policie bylo zjištěno 447 řidičů pod vlivem alkoholu nebo jiných
návykových látek. V rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu
policisté služby pořádkové policie řešili příkazem na místě 5 605 přestupků, za které byly
uloženy pokuty v celkovém finančním objemu 1 076 200 Kč. Správnímu orgánu bylo
oznámeno 612 přestupků. Policisty služby dopravní policie bylo v roce 2017 zjištěno 5 016
dopravních přestupků. Z tohoto počtu policisté vyřídili příkazem na místě nebo oznámili 1
814 řidičů za překročení stanovené rychlosti, 128 řidičů bylo postiženo za držení
hovorového zařízení při jízdě, pro špatný technický stav vozidel 534 řidičů, 86 cyklistů a 10
chodců pro nejrůznější dopravní přestupky. Při silničních kontrolách bylo zjištěno policisty
dopravní policie 122 řidičů, kteří řídili vozidla pod vlivem alkoholu a 13 řidičů pod vlivem
jiných návykových látek, což je ve srovnání s rokem 2016 v celkovém počtu 135 o 18 řidičů
méně. V rámci organizačních článků územního odboru Prostějov bylo policisty služby
pořádkové a dopravní policie zjištěno 582 řidičů pod vlivem omamných a psychotropních
látek. Z tohoto celkového počtu se jich 86 dopustilo trestného činu ohrožení pod vlivem
návykové látky a bylo realizováno jejich trestní stíhání. Jednání 496 řidičů, u kterých byla
pozitivně detekována přítomnost alkoholu nebo jiných návykových látek, bylo řešeno jako
přestupky. Z toho 124 řidičů bylo zjištěno pod vlivem omamné nebo psychotropní látky a
372 řidičů pod vlivem alkoholu.
Majetková kriminalita
Na úseku majetkové trestné činnosti bylo v roce 2017 zaregistrováno celkem 749 skutků,
což znamená pokles o 42 deliktů oproti roku 2016. Bylo objasněno celkem 284 skutků, což
činí 37,92%. U krádeží prostých došlo k mírnému nárůstu o 11 zaznamenaných skutků.
Bylo zjištěno 376 skutků, z nichž bylo 138 skutků objasněno. Kategorie krádeží prostých
zahrnuje krádeže kapesní, kterých bylo v uplynulém roce zaznamenáno 62, což je o čtyři
skutky více než v roce 2016. Krádeže věcí z automobilů vykazovaly výrazný pokles, bylo
evidováno 68 případů, což je o 27 méně než v roce 2016. Dále lze uvést krádeže jízdních
kol, které také zaznamenaly pokles oproti roku 2016. Celkový počet krádeží jízdních kol
činil 50 případů, tedy o 9 méně. V roce 2017 bylo zjištěno 236 krádeží vloupáním, což je o
22 skutků méně než v roce 2016. Objasněno jich bylo 76. U ostatní majetkové kriminality
bylo v roce 2017 zaznamenáno o 31 trestných činů méně než v roce 2016. Z celkových 137
deliktů bylo objasněno 70, což činí 51,09 % objasněnosti ostatní majetkové kriminality.
Hospodářská kriminalita
Počet zjištěných hospodářských trestných činů se v roce 2017 zvýšil oproti roku 2016, a to o
64 zjištěných skutků na 590 trestných činů. Z uvedeného nápadu trestné činnosti bylo v roce
2017 objasněno 495 hospodářských trestných činů, což činí 83,9% objasněnosti. Při tomto
zvýšení nápadu hospodářských trestných činů došlo také ke zvýšení škod způsobených
trestnou činností. V rámci struktury majetkové trestné činnosti byly v roce 2017 nejčastěji
prověřovány úvěrové a pojistné podvody a dále podvody a zpronevěry související s činností
podnikatelských subjektů. V případě úvěrových podvodů jde o trvale vzestupnou tendenci v
porovnání let 2009 - 2017. V roce 2016 bylo těchto trestných činů prověřováno 186 a v roce
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2017 již bylo prověřováno 245 úvěrových podvodů. Druhou významnou oblastí
zastoupenou v nápadu hospodářské trestné činnosti jsou trestné činy kvalifikované jako
podvod, kde došlo k nárůstu v počtu 161 trestních věcí oproti 101 trestním věcem v roce
2016. U trestných činů zpronevěra došlo k poklesu nápadu trestných činů v počtu 10
trestních věcí oproti 35 případům v roce 2016. K poklesu také došlo u trestných činů krácení
daně. V roce 2016 byl nápad těchto trestných činů 51, v roce 2017 jich bylo zaevidováno
pouze 20. Klesající tendence nápadu byla rovněž zaregistrována u trestných činů
zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění a porušování povinnosti při správě cizího
majetku. V roce 2016 bylo prověřováno 32 trestných činů. V roce 2017 byl nápad této
trestné činnosti 14 trestných činů.
V průběhu roku 2017 byly stejně jako v předchozím období prověřovány trestné činy proti
měně a platebním prostředkům i trestné činy proti autorskému právu a trestné činy proti
majetku. U zbývajících trestných činů hospodářského charakteru je nápad v meziročním
porovnání na stejné úrovni. Velmi významným úkolem Policie ČR, zejména na úrovni
kriminální policie je odhalování a odčerpávání výnosů z trestné činnosti. V rámci plnění
těchto úkolů se podařilo zajistit organizačním článkům územního odboru Prostějov v roce
2017 majetek a finanční prostředky v hodnotě celkem 6 750 737 Kč.
Informační kriminalita
Informační kriminalita nevykazuje výrazné rozdíly. Nejrozšířenější trestnou činností, tak
jako v předchozích letech, byly tzv. podvodné e-shopy na inzertních portálech a následné
prolomení hesel k facebookovým profilům a hesel e-mailových schránek. V rámci této
problematiky bylo v roce 2017 prověřováno 15 případů, které byly kvalifikovány jako
neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosičům informací a jeden případ porušení
autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi.
Korupce
Dle statistického výkazu byl na teritoriu územního odboru Prostějov v roce 2017 evidován
jeden korupční trestný čin. V uvedeném případě se jednalo o úplatkářství - podplácení
strážníků Městské policie Prostějov.
Násilná kriminalita
U násilné trestné činnosti byl v roce 2017 zaznamenán nepatrný pokles o devět skutků
oproti roku 2016, celkem bylo oznámeno nebo zjištěno 118 skutků. Objasněno z toho bylo
91 případů, což činí úspěšnost 77,12%. Došlo ke spáchání tří loupeží, což je pokles o devět
deliktů oproti roku 2016. Při objasnění jednoho případu loupeže činila úspěšnost policistů v
tomto druhu trestné činnosti 33,33%. Za zvlášť závažné trestné činy je možné označit dva
případy vraždy, které byly objasněny. V roce 2017 došlo k 37 případům nebezpečného
vyhrožování, což je o šest skutků více než v roce 2016. Bylo zaznamenáno 25 skutků
úmyslného ublížení na zdraví, z nichž bylo 21 objasněno. Násilná kriminalita zahrnuje též
trestné činy vydírání, kterých bylo v roce 2017 evidováno sedm, z nichž bylo šest případů
objasněno.
Mravnostní kriminalita
V této kategorii bylo v roce 2017 spácháno 10 skutků, z nichž bylo devět objasněno.
Úspěšnost práce policistů u tohoto druhu trestné činnosti činí 90%. Kategorie mravnostní
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kriminality zahrnuje zločiny jako znásilnění a pohlavní zneužívání. V roce 2017 byly
zjištěny tři případy znásilnění a dva případy pohlavního zneužívání. Všechny uvedené
trestné činy byly objasněny.
Bezpečnost silničního provozu
Nehodovost
V roce 2017 zpracovávali dopravní policisté 627 dopravních nehod, které podléhaly
oznamovací povinnosti podle zákona o silničním provozu. To je oproti roku 2016 pokles o
31 dopravních nehod. Ve 156 případech byly nehody vyřešeny příkazem na místě a 186
dopravních přestupků bylo odevzdáno správním orgánům dle místní příslušnosti. Dalších
260 drobných kolizí s přítomností policistů na místě si řidiči vyřešili sami, prostřednictvím
tzv. „euroformuláře“. V těchto případech byla věc vyřízena na místě v příkazním řízení
udělením pokuty a statisticky nejsou evidovány. Oproti roku 2016 jde o pokles o 40
událostí.
Při dopravních nehodách v loňském roce zahynuly čtyři osoby, o tři více než v roce 2016.
Těžce zraněno bylo 14 osob (+5) a lehce zraněno 198 osob (-41). Z uvedeného je zřejmé, že
v roce 2017 došlo ke zvýšení počtu usmrcených a těžce zraněných osob, avšak za
posledních 20 let jde o druhý statisticky nejlepší výsledek, přičemž nejlepší byl právě v roce
2016. Z celkového počtu dopravních nehod bylo 115 nezaviněno řidiči. Největší mírou se
podílely střety se zvěří, a to v 96 případech.
Dohled nad silničním provozem
V oblasti silničního dohledu byl výkon služby zaměřen na porušování pravidel silničního
provozu, která jsou nejčastějšími příčinami dopravních nehod s vážnými následky. Bylo
provedeno 27 dopravně bezpečnostních akcí organizovaných územním odborem a zdejším
dopravním inspektorátem. Dohled a kontroly v této oblasti zůstávají do budoucna nadále
hlavními prioritami v dohledu nad silničním provozem. Počet dopravních nehod pod vlivem
alkoholu a jiných návykových látek se snížil o 10, celkem tento negativní jev stál za 37
dopravními nehodami. V oblasti prevence provedli policisté dopravní služby 42
preventivních akcí s cílem pozitivně ovlivnit situaci v silničním provozu a nadále zlepšovat
image Policie ČR. V dalších činnostech při dohledu nad silničním provozem bylo zadrženo
46 pachatelů trestné činnosti. Na pokutách bylo vybráno celkem 2 921 000 Kč a dalších 162
přestupků bylo oznámeno nebo odevzdáno k projednání příslušným orgánům.
Oblast veřejného pořádku
Obdobně jako v letech předchozích, tak ani v roce 2017 nedošlo v rámci působnosti
územního odboru Prostějov k žádným závažnějším narušením veřejného pořádku. Celkově
lze konstatovat, že stav v oblasti veřejného pořádku je dlouhodobě stabilizovaný.
Celkem bylo policisty služby pořádkové policie:
Předvedeno - 30 osob (z toho podle zákona o Policii České republiky 12, podle trestního
řádu 15 a podle jiných předpisů 3 osoby.
Podle zákona o Policii České republiky byly zajištěny celkem 104 osoby.
Zatčeno podle § 69 tr. řádu bylo 31 osob.
Zadrženo podle § 76/1 tr. řádu bylo 82 pachatelů trestné činnosti.
Do policejní cely bylo podle § 28 zákona o Policii České republiky umístěno 77 osob
omezených na osobní svobodě.
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Do vazby bylo podle § 69/7 tr. řádu dodáno 21 pachatelů trestných činů.
Do výkonu trestu odnětí svobody dle § 321/3 tr. řádu bylo dodáno 23 osob
Celkem 19 zákroků se neobešlo bez použití donucovacího prostředku podle § 53 zákona o
Policii České republiky. Všechny tyto zákroky byly vyhodnoceny jako oprávněné. V roce
2017 bylo realizováno 17 bezpečnostních opatření, která byla ve třinácti případech
zaměřena na dodržování veřejného pořádku v rámci konání hokejových utkání.
Prevence
Prevence kriminality realizovaná policisty územního odboru Prostějov představuje komplex
opatření sociální a situační prevence včetně informovanosti veřejnosti o možnostech a
způsobech ochrany před nejčastěji se vyskytujícími druhy kriminality. Z větších akcí, při
kterých se územní odbor Prostějov v roce 2017 prezentoval veřejnosti, a to i ve spolupráci s
jinými organizacemi, lze uvést tyto:
Den se složkami IZS – v areálu prostějovského velodromu se mohli žáci škol, ale i široká
veřejnost seznámit s jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému. Několik
stovek návštěvníků si kromě zážitků mohlo odnést také spoustu praktických vědomostí a
zejména děti pak i drobné dárky.
Účast na Dni otevřených dveřích 102. průzkumného praporu – prezentace Policie ČR v
rámci akce Armády ČR, konané pro žáky základních škol z Prostějovska přímo v areálu
kasáren prostějovské posádky.
Aktivní senior – třetí ročník znalostně-dovednostní soutěže pro dříve narozené spoluobčany.
Akce konaná ve spolupráci různých subjektů. Na stanovišti Policie ČR účastníci prokazují
znalosti pravidel provozu na pozemních komunikacích, osobní bezpečnosti a základních
právních předpisů.
Pohár Zdravého města Prostějova – Zdravým městem Prostějov a Městskou policií
Prostějov ve spolupráci s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem, Zdravotnickou
záchrannou službou a dalšími partnery každoročně pořádaná soutěž pro žáky šestých tříd
prostějovských základních škol. Děti zde prokazují teoretické i praktické znalosti při
poskytnutí první pomoci, znalost silničního provozu a jeho předpisů, test právních
vědomostí a mnoho dalších znalostí a dovedností.
Záchranářský víceboj při Burze volného času – vědomostní a dovednostní soutěž pro školní
třídy i veřejnost odměněná drobnými dárky.
Den bez aut – akce pro malé děti v Kolářových sadech v Prostějově v rámci Dne evropské
mobility.
Jablko nebo citron – tradiční dopravně preventivní akce v součinnosti s pojišťovnou
Generali byla v roce 2017 realizována v posledním týdnu školního roku v obci Kostelec na
Hané. Během této akce policisté kontrolovali vozidla a jejich řidiče. V případě nezjištění
porušení zákona děti z blízké základní školy řidiče odměnily jablíčkem a poděkováním.
Pokud se řidič nějakého přestupku dopustil, od dětí dostal kyselý citron a pokárání s
prosbou, ať má příště vše v pořádku. Předvánoční varianta této akce proběhla v obci
Přemyslovice s tematickým názvem „Mikuláš nebo čert“ i tematickými odměnami.
Zebra se za tebe nerozhlédne - celorepubliková akce tradičně konaná v jarním a podzimním
termínu. Zaměřená na dohled u přechodů pro chodce v blízkosti škol. Policisté při akci
nejen pasivně dohlíží, ale v případě potřeby aktivně zasahují do provozu, případně
účastníkům silničního provozu oživují pravidla týkající se přechodů pro chodce.
Řídím - piju nealko pivo – ve spolupráci s BESIPem a Českým svazem pivovarů a sladoven
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policisté upozorňují řidiče na rizika i možnosti právního postihu řízení pod vlivem alkoholu.
Drugstop – preventivní aktivity v rámci v rámci projektu přeshraniční spolupráce mezi
krajskými ředitelstvími Policie České republiky a Policie Polské republiky.
Závěr
Stav vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v teritoriu územního odboru Prostějov je
možné považovat za stabilizovaný. Z pohledu vývoje kriminality lze rok 2017 hodnotit jako
příznivý.
Zdroj: Policie ČR, územní odbor Prostějov

Rok 2017 z pohledu Městské policie Prostějov
Městská policie Prostějov i v roce 2017 zajišťovala základní úkoly místních záležitostí
veřejného pořádku. V tomto roce došlo k významným změnám v oblasti přestupkového
práva, které bylo nezbytné aplikovat v praxi, došlo i k personálním změnám na
přestupkovém oddělení a na skupině prevence. Podařilo se vytvořit pozitivní změny i v
sociálním zázemí pro činnost strážníků, zlepšit technické vybavení pro dokumentační
činnost. Žádné změny však neovlivnily či neměly žádný vnější vliv na plnění hlavního
úkolu, tj. zajišťování kvalitní veřejné služby občanům, plnění úkolů v rámci samosprávy
města.
V průběhu roku nedošlo k mimořádným událostem, které by vážně narušily veřejný pořádek
a jeho pokojný stav. V zájmu zajištění řádného stavu veřejného pořádku patří ke každodenní
činnosti MP trvalé vyhodnocování stavu veřejného pořádku, reagovat na vývoj kriminality a
ihned přijímat adekvátní opatření. Analýza stavu byla prováděna v úzké součinnosti se
všemi subjekty na úseku veřejného pořádku, které se na jeho stavu podílí přímo anebo
nepřímo.
Přijatá oznámení na linku 156
Za rok 2017 bylo přijato na linku 156 celkem 6 706 tísňových volání, což je 18 oznámení
denně. Události jsou oznamovány také na pevnou linku, za rok 2017 to bylo celkem 4 670
volání. Celých 50 % těchto oznámení tvoří oznámení dopravních přestupků, stání ve vjezdu,
na vyhrazeném parkovišti atd. Předmětem oznámení je celé spektrum událostí, nedovolený
zábor, skládka, podezřelé chování osob, oznámené „drobné“ krádeže, narušování
občanského soužití, rušení nočního klidu, chování bezdomovců, ale občané oznamují i
podezření na spáchání trestného činu a události, ve kterých jsou příslušné podle věcné i
místní příslušnosti jiné orgány, zejména orgány policie a zdravotní služba. Díky oznámení
se podařilo zadržet v mnoha případech pachatele a předat policii. Tak tomu bylo v 77
případech, kdy policii byly předány události s podezřením na spáchání trestného činu, bylo
zadrženo 25 pachatelů trestných činů a 28 hledaných osob. Občané oznamují i dopravní
nehody, kterých bylo hlášeno celkem 29.
Z celkového počtu oznámených událostí bylo 4 675 událostí, jako je podezření na
přestupek, správní delikt, či trestný čin. Ostatní oznámení byly nálezy - 330, žádosti o
informace, o odstranění tzv. „botičky“ – 611 atd. Občané se obracejí na MP i osobně, velmi
často pak na okrskáře.
Přehled přestupků
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Celkový počet přestupků v posledních pěti letech měl sestupnou tendenci. Tento stav
kopíroval i trendy stavu kriminality, statistiky kriminality. Index kriminality ve městě měl
také klesající tendenci – v roce 2016 celkem 1 070 skutků, v roce 2015 téměř 1 200 skutků,
rok 2014 celkem 1 332 skutků, rok 2013 celkem 1 399 skutků. V roce 2017 byl na úrovni
roku 2016, tj. index 238. Tento trend je v celé ČR obdobný - kriminalita klesá o 11,8% ,
přitom je vyšší objasňovanost. Jak zákonná opatření, tak i činnost policií přináší výsledky v
podobě snížení počtů přestupků v různých oblastech a zvýšení dodržování předpisů.
Přestupky na úseku veřejného pořádku
V těchto přestupcích byla zahrnuta protiprávní jednání spočívající v neuposlechnutí výzvy
úřední osoby, rušení nočního klidu, veřejné pohoršení, znečištění veřejného prostranství,
neoprávněný zábor, založení skládky atd. V posledních letech je snižující se tendence těchto
přestupků – v roce 2017 jich bylo 357.
Přestupky proti občanskému soužití
Převážnou část těchto přestupků tvoří schválnosti, hrubé jednání, drobné ublížení na zdraví,
urážky na cti. V mnoha případech se jedná o návrhové přestupky, dále sousedské neshody,
drobné schválnosti, výtržnosti v restauracích, verbální napadení, atd. Takových přestupků
bylo řešeno celkem 123, téměř stejný počet jako v předchozím roce.
Přestupky proti majetku
Sestupná tendence z předchozích let měla v roce 2017 opačný trend. Faktem je, že
majetková kriminalita tvořila polovinu celkové trestné činnosti. Zvýšení těchto přestupků
bylo dáno zejména nárůstem drobných krádeží v obchodech, kde byli pachatelé zadrženi
bezpečnostní agenturou. Tyto majetkové delikty byly oznamovány správnímu orgánu,
výjimečně řešeny v příkazním řízení. Převážně se takových jednání dopouštěly osoby bez
přístřeší, které páchaly tyto přestupky opakovaně. Předmětem zájmu pachatelů byla i jízdní
kola, odložené věci. Nadále přetrvávalo poškozování budov graffiti, sprejerstvím. V jednom
případě se podařilo pachatele zadržet a předat policii, neboť vždy se jedná o trestný čin bez
ohledu na výši způsobené škody. U krádeží je nadále vysoká míra latence a případy, kdy
není znám pachatel, jsou řešeny Policií ČR. Preventivním působením se MP snaží snižovat
počty majetkových deliktů. V průběhu různých akcí (vánoční trhy, Prostějovské léto atd.) v
centru města nebyly evidovány žádné krádeže díky hlídkové činnosti, organizované
skupinky páchající krádeže v obchodech se také v posledních letech nevyskytují. Při
prevenci krádeží je také velmi nezbytná součinnost veřejnosti. Do správního řízení bylo
předáno 257 případů z celkového počtu 315 věcí.
Ostatní přestupky
Do této kategorie patří všechny ostatní přestupky, mimo přestupky na úseku veřejného
pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku. Zejména sem patří přestupky proti
pořádku v územní samosprávě spáchané porušením obecně závazných vyhlášek města.
Jedná se o vyhlášky o pohybu psů, o ochraně nočního klidu, zákazu požívání alkoholických
nápojů, tržní řád, atd. Dále sem patří přestupky, které jsou uvedeny ve speciálních zákonech,
např. v zákoně na ochranu zvířat proti týrání, zákon o opatřeních k ochraně před škodami
působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Celkový počet
ostatních přestupků, včetně porušení vyhlášek a nařízení města bylo 518, což je o 61
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případů více, z toho bylo 156 případů porušení vyhlášek a nařízení města, pouze 130 věcí
bylo projednáno příkazem na místě.
Porušení vyhlášky o zákazu požívání alkoholu bylo zjištěno ve 101 případech (v roce 2016
to bylo 133 případů), dva případy byly řešeny jako porušení zákazu podávat alkohol osobám
mladším 18 let, 48 případů porušení „tabákového zákona“ – zákaz kouření na určitých
místech, zastávkách MHD. V roce 2017 bylo řešeno 197 případů (168 v roce 2016)
nesplnění povinností podle zákona na ochranu zvířat, z toho 4x nesplnění přihlašovací
povinnosti – evidence psa. V průběhu roku strážníci provedli odchyt celkem 123 zvířat, z
toho 102 psů (61 psů bylo odvezeno do útulku). Čipy a místní znalost strážníků často
pomáhají určit majitele psa.
Přestupky v dopravě
Z celkového počtu přestupků 8 360 bylo řešeno 7 047 dopravních (6 189 v roce 2016), tj.
84%. V příkazním řízení bylo řešeno celkem 4 179 přestupků a uloženo celkem 749 000 Kč
na pokutách a vybráno na poplatcích za nasazení „botičky“ celkem 183 000 Kč.
Napomenutím bylo vyřešeno celkem 2 130 přestupků, téměř stejný počet jako v přechozím
roce. Správnímu orgánu předáno 706 přestupků (589 v r. 2016). V rámci blokového čištění
města bylo řešeno 1 205 přestupků (1 218 v r 2016). Na stanovených úsecích města bylo
provedeno měření rychlosti mobilním radarem, kterým bylo zjištěno 120 přestupků (174 v
roce 2016). Celkem 9 řidičů bylo zadrženo při řízení pod vlivem alkoholu, z toho ve 4
případech se jednalo o trestný čin.
Odtah vozidel byl proveden celkem ve 39 případech (22 v r. 2016), jednalo se o překážky
provozu na pozemních komunikacích.
Strukturu přestupků tvoří převážně nedovolené státní a zastavení zejména v centru města,
porušení zón s dopravním omezením – pěší a obytné zóny, vyhrazené parkoviště. Technické
prostředky k zabránění odjezdu vozidla (boty) byly použity v 611 případech (642 v r. 2016).
Kontroly cyklistů byly prováděny jak při běžném výkonu služby, tak cíleným zaměřením na
cyklostezkách a v centru města. Celkem bylo zjištěno 372 přestupků cyklistů, v blokovém
řízení bylo řešeno 151 případů v částce 29 000 Kč.
Závěr
Celkovým vyhodnocením údajů lze konstatovat, že úroveň veřejného pořádku je
dlouhodobě na dobré úrovni. Úkoly k zajištění místních záležitostí veřejného pořádku MP
Zdroj: Městská policie Prostějov

15. ROK 2017 OČIMA KRONIKÁŘKY
Nutno poznamenat, že rok 2017 opět znamenal pro naše město další krok k rozkvětu. A to
doslova – v jarních měsících nejen že rozkvetly záhony na náměstí a v parcích, ale trávníky
podél komunikací, kolem stromů a před domy v památkové zóně se rozzářily výsadbou
cibulovin, trvalek i letniček a mnoha turistům či návštěvníkům Prostějova tak poskytly
krásný pohled a mnohdy i důvod k postesknutí, že „u nich to tak hezky nevypadá“.
V komentáři k událostem roku bych své poznánmky zaměřila na tři věci. V případě voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se na podzim vybíralo z kandidátek sestavených za
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celý Olomoucký kraj. Tentokrát se Prostějované do vrcholové politiky moc nehrnuli. I když
se o místo ve sněmovně ucházel rekordní počet kandidátů (celkem 7 524) a v Prostějově
jsme si mohli vybrat z pětadvaceti stran, kandidovalo pouze 36 Prostějovanů, z toho 11 na
kandidátce Dělnické strany sociální spravedlnosti, která neměla šanci na zisk potřebných 5
% pro vstup do Sněmovny. Dokonce na kandidátce kdysi nejsilnější ČSSD byl na
volitelném místě pouze poslanec MUDr. Pavel Holík na druhém místě, stejně jako v případě
ODS, kde druhé místo kandidátky patřilo PhDr. Petru Sokolovi. Zbývá dodat, že Pavlu
Holíkovi se vzhledem k silnému propadu sociální demokracie nepodařilo místo ve
Sněmovně obhájit, a mandát o fous unikl i Petru Sokolovi z ODS. Prostějov si tak v počtu
poslanců velmi pohoršil. Ve Sněmovně zůstává Radim Fiala (SPD Tomio Okamury) a
Jaroslav Faltýnek, který byl lídrem ANO na Vysočině.
Druhou oblastí jsou investice města do životního prostředí. Po malém parčíku, který před
lety na popud strany Zelených vznikl v Mathonově ulici před poliklinikou město nyní
založilo nový park v prostoru biokoridoru Hloučela a připravuje se projektová dokumentace
dalšího parku v Okružní ulici, kde vyrostly obytné domy soukromých investorů a chystá se i
prostor pro výstavbu rodinných domků. Měl by tak vzniknout zelený prstenec kolem našeho
města, které se dlouhodobě potýká s prašností a nekvalitním ovzduším. Nově vysazovaná
zeleň je však mladá a koruny stromů zdaleka nestačí „vyčistit“ dokonale vzduch ve městě,
proto je nepochybně potřeba v nastoupené cestě pokračovat.
Poslední věcí, kterou bych chtěla zmínit, jsou debaty kolem bývalého židovského hřbitova
ve Studentské ulici. Já jsem na tomto místě vyrostla a musím říci, že ne vždy tento prostor
vypadal tak upraveně, byť v té době poskytoval úžasné prostory k dětským hrám. Pamatuji
si, že zde byla udusaná a neupravená plocha připravená pro návštěvy kolotočů. Pak se tu
vybudovala škvárová oválná dráha pro studenty nedaleké průmyslovky a na třetině volné
plochy směrem do Lidické ulice vznikl malý vyvýšený parčík. Následně pak došlo k
výstavbě školy, jejíž budova částečně do pozemku bývalého hřbitova zasahuje. Samozřejmě
to, že náhrobky z vybourané zdi či vykopané při stavební práci byly rozebrány a pak někde
použity k vydláždění dvora, nebylo správné a s tím nikdo souhlasit nemůže. Nicméně bych
byla moc ráda, kdyby se zástupci obou stran shodly na tom, že současná úprava tohoto
prostoru je dostatečně pietní a s menšími úpravami může splnit i představy zástupců
židovské obce. Mimochodem, ještě před nějakými 67 lety nesla ulice jméno statečného
kněze Metoděje Jaroslava Mičoly, který byl nacisty v roce 1942 popraven za pomoc
rodinám, jejichž příslušník byl odvlečen do koncentračního tábora.
*

*

*

