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601. skupina speciálních sil generála Moravce – VÚ 8280 Prostějov

Tento útvar patří k elitním jednotkám Armády ČR. Plní řadu náročných úkolů
i v zahraničních misích, na kterých spolupracují s dalšími elitními jednotkami
armád NATO. Při tomto významném poslání nezapomínají ve svém volném čase
na pomoc postiženým dětem a mládeži. Tato aktivita se datuje do roku 1995 tj. 24
let, děkujeme, kdy začala spolupráce s Dětským domovem a speciální školou
v Čechách pod Kosířem, nyní nese název Základní škola a dětský domov
v Prostějově. Mezi akce známé veřejnosti patří:
- Mezinárodní hudební festival pro děti a mládež, kde se podílí jak na
organizaci a logistice, tak i na zajištění zdravotnického servisu
- Víkend u vojáků – je akce od roku 1999 tj, 20 let, kdy jde o tři dny nabité
nejrůznějšími soutěžemi a hrami, jako bonbónek si účastníci mohou pochutnat
na pravém vojenském guláši i jiných dobrotách
- Vánoční besídka – probíhá v prostorách Dětského domova, kde společně
tráví Štědrovečerní dopoledne. Synonymem jsou dárky, cukroví, hry, zpěv
a dobrovolná finanční sbírka u útvaru. Děti byly za tyto peníze na ozdravném
pobytu v Karlově pod Pradědem.
- Dalšími aktivitami jsou např. Přeprava dětí do škol v přírodě a prázdninové
zájezdy, také účast na Burze práce a vzdělávání, na Josefkole, účast na akcích
Výsadkových veteránů a jejich memoriálů.
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2. Sbor Vlastimila Prostějov
Sbor Vlastimila vznikl v roce 1869 a letos oslaví 150. výročí vzniku. Patří mezi
nejdéle působící pěvecká sdružení v naší republice.
Kromě pěvecké činnosti se spolek dívek a žen také věnoval a věnuje
vzdělávací a kulturně společenské činnosti. Sborový zpěv je pro členky
souboru celoživotní zálibou a naplněním.
Vlastimila dnes neodmyslitelně patří ke kulturnímu životu města Prostějova.
Reprezentuje město v celé republice i v zahraničí.
Ve svém repertoáru představuje i tvorbu hudebních skladatelů spjatých s naším
městem. Někteří z nich dokonce věnovali své skladby sboru Vlastimila.
Ocenění za dlouholeté zásluhy o kulturní rozvoj v oblasti hudby a sborového
zpěvu je určeno všem členkám sboru od jeho vzniku.
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3. Miroslav Pišťák
Poslední starosta – první primátor. Takto se dá charakterizovat Miroslav
Pišťák, osobnost prostějovské komunální politiky v posledních 25 letech.
Úsilí o zajištění prosperity města bylo pro něho prioritou v různých
funkcích.
Řadu let se zasloužil o dobré výsledky hospodaření města a vytvoření
finančních rezerv, o čemž svědčí mnohá ocenění Prostějova.
K tomu, aby město Prostějov mělo velmi dobré výsledky svého hospodaření,
mu pomáhaly znalosti, zkušenosti a v neposlední řadě i zdravý rozum.
Zasloužil se o dobrou spolupráci s organizacemi občanskými, vojenskými,
policejními (záležitosti veřejného pořádku), i se sbory profesionálních
a dobrovolných hasičů.
V letošním roce se dožívá významného životního jubilea, ke kterému
blahopřejeme.
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4. RNDr. Boris Vystavěl
Významný sportovní funkcionář, pedagog a také politik, který aktivně
působí v svém rodném Prostějově. Jeho přínos pro město je v dlouhodobé
dobrovolné sportovní činnosti, zejména v orientačním běhu.
Významně se podílel na pořádání celostátních a mezinárodních závodů,
působil v orgánech Československého svazu tělesné výchovy a České unie
sportu. Pedagogickou činnost vyvíjel na vysokých školách, např. UP OL,
byl ředitelem Domu dětí a mládeže v Prostějově a zasloužil se o obnovení
zdejšího Reálného gymnázia.
Po roce 1989 se vrací do politiky jako zastupitel a místostarosta města.
I nadále je činným v oblasti sportu. Jako předseda Okresního sdružení
České unie sportu spolupracuje se sportovními kluby a tělovýchovnými
jednotami, kde je jim moudrým rádcem v oblasti ekonomiky a legislativy.
V letošním roce se dožívá významného životního jubilea, ke kterému
blahopřejeme.
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5. Josef Dvořák in memoriam
Byl nositelem titulu Knihař – mistr uměleckého řemesla. Narodil se
7. března 1916 v Žirovnici. Od roku 1951 zakotvil v Prostějově.
Dvořákovy krásné knižní vazby vznikaly v prostorách výrobních družstev
Tvorba a Univerzal. Značná část jeho díle ale vznikala v jeho domácí dílně.
Jemné barevné kapitálky, zlaté cizelované ořízky, upravené předsádky,
barevné koziny i hnědé vepřovice, modelované kožené a pergamenové
hlavice knih, slepotisk, mozaika, intarzie – to bylo jeho mistrovské dílo.
Byl autorem úprav Kroniky města Prostějova i četných bibliofilských tisků
s verši Jiřího Wolkera či Petra Bezruče.
Spolupracoval s předními výtvarníky např. Janem Zrzavým, Karlem
Svolinským, Cyrilem Boudou a mnoha dalšími.
Svou tvorbu představil na řadě výstav např. v Praze, Olomouci
i v Prostějově. Ze zahraničních výstav můžeme zmínit výstavy v Kyjevě,
Moskvě i Bruselu.
Pan Josef Dvořák patří mezi naše špičkové umělecké knihaře. Zemřel
v Prostějově 31. prosince 1988.
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6.

Alžběta Zelená in memoriam

Paní Alžběta Zelená byla pověstná svým vitálním postojem k životu. To se
projevilo v její celoživotní tvorbě používáním barevných kontrastů.
Narodila se 19. února 1919 do rodiny prostějovských židovských živnostníků
Kleinerů. Malovala již od dětství. Její původ byl také důvodem emigrace do Velké
Británie. Válku prožila v Bristolu, kde vystudovala uměleckou školu. Z Anglie se
do Prostějova vrátila v roce 1946.
Život měla naplněný prací a starostmi o své tři syny. Svou duší však byla malířka.
Tvořila téměř 50 let. V jejím díle najdeme průmyslové i krajinné scenérie,
stylizovaná květinová zátiší i figurální tématiku. Byl to ale hanácký folklór, který ji
proslavil na regionální umělecké výtvarné scéně.
Nechala se inspirovat i Prostějovem. Zachytila atmosféru průmyslových staveb
našeho města a dominant např. Cikorka – lihovar, Národní dům, žudr, stará radnice
– dnešní muzeum.
Své obrazy vystavovala v Prostějově i v Anglii. Její díla se dnes nacházejí
především v soukromých sbírkách v ČR i v zahraničí, v Muzeu a galerii
v Prostějově a v městské obrazové sbírce. Dva portréty můžete vidět zde v obřadní
síni. (Josef Kýr1964-71, Antonín Tas 1971-76). Zemřela 23. srpna 2004.
U příležitosti významného životního jubilea nedožitých sta let uspořádalo
Muzeum a galerie v Prostějově výstavu její celoživotní tvorby.
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