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Kronika města Prostějova byla zpracována zpětně od 1. ledna do 31. prosince 2018 

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, samostatné kapitoly jsou pak věnovány volbám, které byly 

v roce 2018 hned troje – prezidentské, komunální a senátní. Kaleidoskop událostí pak 

dokresluje život města. Další kapitoly jsou věnovány oblastem  kultury, školství, sportu a 

volnočasových aktivit, zdravotnictví a sociální oblasti, ale také veřejnému pořádku, 

bezpečnosti a práci městské policie. Veškeré informace byly získávány převážně z 

Prostějovských radničních listů, dále z webu města, vedoucích pracovníků magistrátu, 

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 Prtostějově žilo k 1. lednu 2018 celkem 43 798 osob. V průběhu roku se narodilo  444 

dětí, ale zemřelo 504 osob. Přirozený přírůstek je tedy v záporném čísle -60. Přistěhovalo se 

923 lidí, ale naopak 981 Prostějovanů se odstěhovalo, migrační přírůstek byl opět v 

záporném čísle -58, celkový přírůstek tedy činil mínus 118 osob. K 31. prosinci 2018 mělo 

město Prostějov 43 680 obyvatel.  
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Klesající tendence setrvává již několik let po sobě, jak dokládá přiložená tabulka. 

 

Rok   počet obyvatel k 31. 12. 
2010    45 116 

2011    44 387 

2012    44 330 

2013    44 234 

2014    44 094 

2015    43 977 

2016    43 975 

2017    43 796 

 

Z celkového počtu 43 680 obyvatel bylo 20 447 mužů a 23 233 žen. Podle věkových 

kategorií bylo 6 620 obyvatel ve věku od 0 do 14 let, celkem 27 582 obyvatel ve věku 15 až 

64 let a starších 65 let bylo celkem 9 478. Průměrný věk Prostějovanů ke konci roku 2018 

byl 43,6 roku, což potvrzuje mírné stárnutí obyvatel města. 

 

Rok        průměrný věk 
2014    42,9 

2015    43,0 

2016    43,2 

2017    43,4 

2018    43,6 

      

(Zdroj: ČSÚ) 

 

 

3. POČASÍ 

 

Průměrná měsíční teplota v roce 2018 byla v lednu 2,61 °C, v únoru mínus 1,68 °C, v 

březnu 2,76 °C, v dubnu 14,91 °C, v květnu 18,5 °C,  v červnu už bylo 20,1 °C. V červenci 

dosáhly průměrné teploty 21,0 °C. V srpnu bylo v průměru 23,2 °C, což bylo o něco málo 

tepleji, než v roce předchozím. V září bylo růměrně 17,0 °C, v říjnu 11,8 °C, v listopadu 

bylo v průměru 6,1 stupně. V prosinci klesla průměrná teplota na 2,2 °C. Průměr za celý rok 

2018 činil 11,88 °C, což bylo o 1,33 stupně více, než za rok 2017. 

Lednová maximální teplota byla naměřena 29. 1., a to 13,2 °C, zatím co 15. ledna bylo 

naměřeno pouhých – 3,5 °C. V únoru byla maximální teplota naměřena hned 2. den v 

měsíci, a to 6,0 °C, ale 28. února bylo nejchladněji – mínus 12 stupňů. Prvního března byla 

naměřena nejnižší březnová teplota – mínus 14,5 °C, nejtepleji pak bylo 11. 3., kdy se rtuť 

teploměru vyšplhala až na 15,5 °C. Sedmého dubna bylo pořád poměrně chladno, byl 1,0 

°C, ale 28. dubna bylo nádherných 27,5 °C. Květen pokračoval kolísavými teplotami, 

zatímco 20. května bylo nejchladněji, a to 8,8 °C, o dva dny později byl zase nejteplejší 

květnový den, kdy teplota dosáhla  na 30,2 °C. Stejný trend pokračoval i v červnu. 

Nejtepleji bylo 21. června, kdy teplota dosáhla 32,7 °C, o dva dny později, 23. června, byl 

nejchladnější den, naměřeno bylo pouhých 8,6 °C. V červenci bylo nejchladněji třetí den, 

kdy bylo 9,5 °C, naopak nejlepleji bylo 30. července, a to 33,1 °C. Nejteplejším srpnovým 
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dnem byl 9. srpen, kdy bylo krásných 34,6 °C, nejchladnějí bylo 27. srpna, a to 9,1 °C. 

Zářijové teploty opět pokračovaly v kolísavém trendu. Zatímco 12. 9. bylo 30,1 °C, dne 26. 

9. bylo pouze 1,2 °C. Hned 1. října byla naměřena nejnižší říjnová teplota, a to 2,4 °C, ale 

10. až 11. října teplota dosáhla 23,3 °C.  Ještě 6. listopadu bylo krásně teplo, 17,6 °C, ale 29. 

listopadu klesla teplota pod nulu na mínus 7,7 °C. Nejchladnějším prosincových dnem byl 

14. den v měsíci, kdy bylo mínu 5,2 °C, nejtepleji bylo 22. prosince, a to 10,7 °C. Nejvyšší 

teplota v roce byla zaznamenána 9. srpna, a to 34,6 °C, nejnižší pak  1. března, kdy bylo 

mínus 14,5 °C. 

Maximální nárůst teploty zaznamenala meteorologická stanice v Prostějově 22. března, kdy 

teplota  z mínus 6,7 °C vystoupala na 7,3 °C. K maximálnímu poklesu pak došlo v noci z 

21. na 22. června, kdy teplota z 32,7 °C klesla na pouhých 12,2 stupně.  

Na srážky byl rok 2018 velmi chudý. Zatímco v roce 2017 spadlo celkem 585 mm na metr 

čtvereční, v roce 2018 napršelo jen 334,8 mm. Nejvíc srážek spadlo v září, celkem 78,7 

milimetrů, naopak nejmíň v prosinci, pouze 6,9 mm.  

V lednu spadlo 32,8 mm srážek, v únoru 16 mm. V březnu napršelo 14,5 milimetrů a v 

dubnu 32,5 mm. Ani další měsíce nebyly na srážky příliš bohaté, v květnu jich spadlo 32,8 

mm, v červnu 33 mm a v červenci 42,9 milimetrů. V srpnu  tendence pokračovala – 

napršelo jen 10,7 mm, v říjnu 22,6 milimetrů a v listopadu 11,4 mm. 
 

Přehled srážek za posledních 11 roků 
 

2008    479,6 mm 

2009    556,3 mm 

2010    746,1 mm 

2011    394,6 mm 

2012    533,2 mm 

2013    621,6 mm 

2014    555,5 mm 

2015    414,5 mm 

2016    458,4 mm 

2017    585,0 mm 

2018    334,8 mm 

 

Jak vyplývá z přiložené tabulky, za posledních jedenáct let spadlo v Prostějově nejméně 

srážek právě v roce 2018. Srážkový deficit přetrvává již dlouho, ale nutno podotknout, že 

nedostatek vody je obecným problémem, nikoli jen lokální záležitostí. 

 

Jak vyplývá z průměrných teplot, byl srpen s průměrnou teplotou 23,2 stupně nejteplejším 

měsícem celého roku a meteorologové v tomto měsíci zaznamenali kromě 27 letních dnů 

také 16 dnů tropických. Připomeňme, že  letní den je den, kdy teplota dosáhne nebo 

překročí 25 °C, tropický je tehdy, kdy rtuť teploměru přesáhne 30 °C.  Letní dny jsme 

zaznamenali už v dubnu, kdy jich bylo  osm, dalších 15 letních dnů bylo v květnu, v červnu 

osmnáct, v červenci 22 a dalších 14 ještě v září. První tropický den byl v Prostějově už 1. 

května, další tři tropické dny byly v červnu, jedenáct v červenci, šestnáct v srpnu a jeden v 

září. 

V roce 2018 bylo zaznamenáno v Prostějově celkem šest tropických nocí, to znamená, že 
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minimální teplota neklesla pod 20 °C. Z toho dvě tropické noci byly v červenci a čtyři v 

srpnu. 

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 únoru, a to 18, v lednu bylo 14 mrazových dnů, v březnu 11, 

dále dva v listopadu a 15 v prosinci. 

Na ledové dny byl rovněž nejbohatší únor, kdy jich bylo sedm, jeden ledový den byl v 

lednu, pět v březnu a čtyři v prosinci. Ještě zbývají tzv. arktické dny, to jsou dny, kdy 

maximální denní teplota nepřesáhne -10 °C. V roce 2018 však na meteorologické stanici v 

prostějovské hvězdárně žádný arktický den nezaznamenali.  

(Zdroj: Lidová hvězdárna Prostějov) 

 

 

4. EKONOMIKA 

 

Hospodaření města 

Rozpočtové hospodaření statutárního města Prostějova skončilo v roce 2018 záporným 

výsledkem hospodaření ve výši 18,1 mil. Kč. Oproti plánované rozpočtované ztrátě k 31. 

12. 2018 ve výši 217,4 milionů korun jde o výsledek z hlediska rozpočtového hospodaření 

statutárního města Prostějova za rok 2018 velice příznivý. Skutečný výsledek totiž vykázal 

oproti plánovanému výsledku hospodaření hodnotu plus 199,3 mil. Kč a hospodaření 

statutárního města Prostějova za rok 2018 skončilo téměř vyrovnaným výsledkem. 

Hospodářského výsledku se podařilo dosáhnout zejména díky úspoře na výdajové stránce 

rozpočtu města, kde bylo uspořeno 174,5 mil. Kč z celkového upraveného rozpočtu výdajů 

a současně mělo na výsledek hospodaření pozitivní vliv i vyšší plnění rozpočtu na straně 

příjmů (102,27 %), což činí ve finančním vyjádření částku 24,8 mil. Kč. 

Účetní výsledek hospodaření dosáhl hodnoty 208,6 mil. Kč před zdaněním, 179,5 mil. Kč 

po zdanění. 

Hospodaření města za rok 2018 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. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jeho 

hospodaření za rok 2018 v souladu s českými účetními předpisy. 

 

Nezaměstnanost 
Prostějov ke konci března vykázal nejnižší podíl nezaměstnanosti (2,8 %) a jako jediný v 

Olomouckém kraji rovněž vykázal nezaměstnanost nižší než v ČR. Počet uchazečů o jedno 

volné místo bylo pouze 1,2 osoby na 1 volné místo. Ke konci měsíce května 2018 evidoval 

Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, celkem 14 533 uchazečů o zaměstnání. 

Jednalo se o nejnižší nezaměstnanost od vzniku krajského uspořádání. Vývoj 

nezaměstnanosti v jednotlivých okresech kraje byl podobný – ve všech poklesl počet 

nezaměstnaných. Podíl nezaměstnaných osob vyšší než republikový průměr vykázaly tři 

okresy, naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okrese Prostějov (2,4 %).   

 

K 30. září 2018 poprvé od vzniku krajů klesl počet nezaměstnaných v Olomouckém kraji 

pod hranici 14 tisíc osob – jedná se tedy o nejnižší nezaměstnanost. V okrese Prostějov byl 

počet uchazečů na jedno volné pracovní místo 0,8, spolu s Olomoucí bylo Prostějovsko 
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regionem, kde počet volných míst převýšil počet nezaměstnaných. Ke konci října hlásil 

Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, nejnižší nezaměstnanost v historii úřadu 

práce. Ke konci října bylo evidováno 6 984 žen a jejich podíl na celkovém počtu uchazečů 

činil 53 %. V evidenci bylo 2 464 osob se zdravotním postižením, což představovalo 19 % z 

celkového počtu nezaměstnaných. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán opět v 

okrese Prostějov (2,2 %). 

 

Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých okresech kraje k 31. 12. 2018 – došlo k nárůstu 

nezaměstnanosti. V okrese Prostějov však byl nejnižší podíl nezaměstnaných - 2,4 %. 

Okresy Prostějov a Olomouc jsou jediné okresy v Olomouckém kraji, ve kterých počet 

volných míst převýšil počet nezaměstnaných. Za poslední čtvrtletí roku 2018 rok byly v 

našem regionu žádány nejčastěji profese jako například obsluha strojů a zařízení, montéři, 

kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci, řemeslníci a opraváři. 

 
Další informace 

V roce 2018 město opět nenavýšilo nájemné a pachtovné o míru inflace. To zůstalo stejné už 

sedmým rokem. Důvodem schválení tohoto postupu bylo především Programové prohlášení 

Rady města Prostějova 2010-2014, v němž se vedení města zavázalo při pronájmu 

městských nebytových prostor uplatňovat zmíněné navyšování nájmů o míru inflace. Podle 

oficiálních údajů Českého statistického úřadu činila míra inflace (index spotřebitelských 

cen) za uplynulý rok 2,5 procenta. 

 

Zhruba na ploše 51 000 m² bude v průmyslové zóně stát nový výrobní areál firmy DGPack 

s.r.o. Praha, která se soustředí na výrobu obalů na potraviny a nápoje. Z počátku by měla 

firma dát práci přibližně stovce zaměstnanců. Společnost DGPack s.r.o. s městem podepsala 

kupní smlouvu na odkup pozemku. Město za prodej pozemku získalo částku 37,5 milionu 

korun. I díky vybudování průmyslové zóny dosáhl Prostějov toho, že má dlouhodobě 

nejnižší nezaměstnanost v kraji. 

 

Podle tvrzení některých občanů je cena za vodu v Prostějově (86,24 Kč) oproti průměru v 

republice nadprůměrná. S tím ovšem podle členů vedení města nelze souhlasit. V sousedním 

Přerově je sice voda levnější (74,51 Kč), je ale třeba zdůraznit, jakým způsobem získává 

vodu Prostějov a jakým Přerov. V „suchém“ Prostějově jde o zcela nejdražší dobývání vody, 

a to vrty. V Přerově vodu získávají jednoduchým napojením na vodní zdroje z okolních 

jezer Donbas. Také například v Plumlově mají zjednodušenou situaci tím, že voda jim 

„teče“ z povodí s minimálním čerpáním. Takové štěstí Prostějov ležící na suchu ovšem 

nemá a co víc - je třeba zohlednit i cenu za opravy vodovodního vedení, které je v 

Prostějově v některých částech i z roku 1906, což v opravách vyžaduje vysoké náklady - za 

11 let byly provedeny opravy a investice za miliardu korun. 

 

Ve městě začala sloužit čtveřice kogeneračních jednotek za více než 100 milionů korun. 

Velkou část tepelného hospodářství nyní zajišťují čtyři moderní kogenerační jednotky s 

celkovým výkonem přesahujícím 4,5 MWe, které instalovala a následně provozuje 

společnost ČEZ Energo, dceřiná firma ČEZ ESCO, která do nich investovala 106 milionů 

korun. Další investici uhradila přímo Domovní správa Prostějov, která zajistila výměnu 

kotlů. Celkový výkon všech kogeneračních jednotek provozovaných v Prostějově 
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společností ČEZ Energo přesáhl 8 Mwe. Díky tomu se podařilo snížit cenu tepla na rok 

2018 tak, že každá domácnost uspořila několik tisíc korun. Se stávající plánovanou cenou 

418 korun (bez DPH) se řadilo město k nejlevnějším v regionu. 

 

Stav finančních rezerv Prostějova se zvýšil o miliony korun, a to díky vysokému naplnění 

některých položek příjmové části rozpočtu oproti schválenému rozpočtu 2018. Např. příjmy 

z pozemků nebo vyšší plnění i prodej ostatních nemovitostí a jejich částí. Jedná se o peníze 

z prodeje pozemků, kdy došlo k úhradě kupních cen v průmyslové zóně (Mubea Stabilizer 

Bar Systems s.r.o., cca 30,6 milionu korun a DGPack s.r.o., zhruba 37,4 milionu korun). 

V době přípravy rozpočtu na rok 2018 totiž nebylo známo, kdy dojde k podpisu smluv a 

následně úhradě kupních cen, proto nebyl tento příjem do návrhu rozpočtu zahrnut. Celkem 

do Fondu rezerv a rozvoje šlo 54,9 milionu korun. Příjmy byly dále navýšeny o finanční 

prostředky vrácené notářskou kanceláří ve výši 3,8 milionu korun (na výkup pozemků od 

spolku Sportovní klub SPORT TREND PROSTĚJOV, z. s.) + téměř 48,5 tisíce korun za 

úroky z úschovy. Oproti schválenému rozpočtu představuje vyšší plnění i prodej ostatních 

nemovitostí a jejich částí. Od začátku letošního roku byly uzavřeny dvě kupní smlouvy na 

prodej majetku v celkové hodnotě téměř 2,8 milionu korun.  

 

Prostějovské traktorky slaví úspěchy v Ghaně 
Prostějovská firma Šálek s.r.o. navázala před léty na výrobu bývalého Agrostroje. A 

navázala úspěšně. Její malotraktory využívají zákazníci nejen z Česka. Už šest let je vyváží 

i do Ghany. První desítky traktorů vyvezli již před šesti roky. Tamní rolníci je překvapivě 

začali používat na rýžových polích. Jsou totiž lehčí než běžné traktory a oni zjistili, že se na 

bahnitém poli neboří. Nyní jsou prostějovské traktory speciálně upravené pro africké 

podmínky a na pohyb po rýžových polích.  Firma dokonce vyrobila další stroje pro Afriku - 

sekačku na rýži, s tím souvisela i mlátička na rýži. Stroje se pak zkoušely přímo v Africe. 

 

Úhrada vícenákladů v MHD 
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 

Prostějov na období do konce roku 2023 a konkretizované smluvními dodatky vždy na 

období příslušného kalendářního roku. Součástí této smlouvy je i ustanovení, na základě 

kterého proběhne jednání o úpravě kompenzace, dojde – li k zásahu do cen ze strany státu. 

Tato situace nastala v roce 2018, kdy došlo od 1. září na základě rozhodnutí Vlády ČR ke 

snížení ceny jízdného u vybraných skupin cestujících - děti a mládež od 6 do 18 let, žáci a 

studenti od 18 do 26 let, starobní a plně invalidní důchodci do 70 let . 

Uvedené rozhodnutí Vlády ČR se týká pouze příměstské autobusové dopravy, ale vzhledem 

ke skutečnosti, že MHD v Prostějově je součástí Integrovaného dopravního systému 

Olomouckého kraje, je vhodné, aby zůstal pro bezproblémové fungování integrace 

autobusové a vlakové dopravy zachován v jednotný tarif. 

Na základě odhadu provozovatele MHD, vycházejícího z počtu příslušných jízdenek 

prodaných za stejné období roku 2017, došlo zavedením slev v období od 1. 9. 2018 do 31. 

12. 2018 ke snížení tržeb z jízdného o 406 589 Kč. O tuto částku bylo potřebné navýšit 

kompenzaci ztráty v MHD pro rok 2018. 
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Nejlepší místo pro byznys? Prostějov!  
Naše město slavilo další prestižní ocenění. V celorepublikovém srovnávání výsledků soutěž 

Město pro byznys, se Prostějov umístil na prvním místě. Druhé místo patřilo Humpolci, 

pomyslný bronz si odneslo Brno. Výzkum již jedenáctým rokem hodnotí podnikatelské 

prostředí a přístup veřejné správy ve všech obcích s rozšířenou působností v České 

republice. Celorepublikovým vítězem se stalo město Prostějov, které vykazuje skvělé 

výsledky v aktuálním rozvoji podnikatelského prostředí. Město má velmi vysoký podíl 

právnických osob, vysoký podíl malých a středních firem, stejně jako vysoký růst počtu 

ekonomických subjektů. 

 

Na kolik přišla zima? 
V porovnání s minulým zimním obdobím 2016/2017 se v roce  2018 dosáhlo téměř 

srovnatelných nákladů. Zimní období v čase listopad – prosinec 2017 a leden – březen 2018 

si celkově vyžádalo na údržbu náklady ve výši 3 428 701 Kč (včetně s DPH). V porovnání s 

minulým zimním obdobím 2016/2017, kde bylo vyčerpáno 3 311 444 Kč, šlo o téměř 

srovnatelné náklady. Údržbu v zimních měsících pro město Prostějov zajišťovala společnost 

FCC Prostějov, s.r.o., která se na základě Smlouvy pro správu, opravy a údržbu místních 

komunikací ve městě Prostějov, starala o schůdnost chodníků a sjízdnost místních 

komunikaci. Zimní údržba místních komunikací obsahuje zabezpečení pohotovostní služby 

dispečera, řidičů a techniky, plužení a posyp s použitím posypové soli a písku, ruční úklid 

sněhu z autobusových zastávek a přechodů pro chodce. 

 

Dotace pro mládežnický hokej byla v pořádku 
Krajský soud v Brně potvrdil, a to bez možnosti odvolání, vyřazení údajné pohledávky 

dlužníka LHK Jestřábi spolek vůči Statutárnímu městu Prostějovu ve výši 6 830 000 Kč. 

Tuto pohledávku zapsal původně insolvenční správce na návrh občana do majetkové 

podstaty, kterou měl dlužník za městem Prostějov z titulu údajně nevyplacených dotací za 

rok 2014 - 2016. Insolvenční soud prověřil skutečnosti uváděné insolvenčním správcem, a s 

ohledem na to, že finanční prostředky byly poskytovatelům služeb a zboží v souladu se 

smlouvami o poskytnutí dotací přímo vyplaceny, souhlasil s vyřazením těchto pohledávek z 

majetkové podstaty. 

V rozhodnutí Krajského soudu v Brně je také zcela jasně uvedeno, že zákon o rozpočtových 

pravidlech nevylučuje poskytnout finanční prostředky přímo poskytovatelům služeb a zboží, 

které jsou „materiálním obsahem schváleného příspěvku“. 

„Pseudokauza“ dotací mládežnickému hokeji již delší dobu rezonovala Zastupitelstvem 

města Prostějova. Někteří opoziční politici opakovaně obviňovali vedení města z obcházení 

zákona při poskytování dotace na podporu mladých hokejistů. 

Krajský soud v Brně dal tak jednoznačně za pravdu postupu města (mimochodem 

schválenému 31 zastupiteli z 33 přítomných!), kdy dotace mládežnickému hokeji byly 

vypláceny v souladu se smlouvou (na základě předložených faktur) na účet poskytovatele 

služeb, nikoli příjemce dotace. 

 

Rozpočet města na rok 2019 
Plán hospodaření počítá s výdaji ve výši 1,027 miliardy korun. Většinu z nich kryjí příjmy 

města přesahující jednu miliardu, na část investic a oprav město využije své rezervy z 

předcházejících let. Nová Rada města Prostějova navrhla, aby takřka 245 milionů korun 
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směřovalo do oblasti investic a oprav majetku. Investice si vyžádají přes 176 milionů korun, 

opravy pak dalších 68,5 milionů. 

Velkou položkou rozpočtu v roce 2019 se stanou opravy a investice do Národního domu. 

Dílo architekta Jana Kotěry si vyžádá takřka 63 milionů korun. Návrh rozpočtu počítá také s 

dokončením rekonstrukce Plumlovské ulice za 32 milionů korun, pokračováním regenerace 

sídliště Šárka za 13,6 milionu a výstavbou dopravního terminálu na Floriánském náměstí za 

30 milionů. Plán hospodaření dále zahrnuje investice a opravy v mateřských a základních 

školách zřizovaných městem, peníze do veřejných sportovišť a finance pro zlepšení zázemí 

sborů dobrovolných hasičů. 

 
Veřejná finanční podpora z rozpočtu města, schválená Zastupitelstvem města 

Prostějova a Radou města Prostějova (od částky 5 000 Kč) 
 

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. Schválené dotace 

jsou sice uvedeny na městském webu v usneseních z jednání rady a zastupitelů, ale ucelený 

přehled schválených dotací za celý rok je pouze zde. 

 

Radní a zastupitelé schválili: 

 

- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 ve výši 500 000 Kč 

Azylovému centru Prostějov na dofinancování provozu Azylového centra Prostějov pro rok 

2018,  

- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 z prostředků zařazených v 

kapitole 21 – sociální věci, z prostředků Komise sociální a zdravotní a z prostředků 

nerozdělené dotace všeobecné v kapitole 70  ve výši 250 000 Kč Společnosti Podané ruce 

o.p.s., Brno, na Kontaktní centrum v Prostějově,   

- ve výši 100 000 Kč Společnosti Podané ruce o.p.s., Brno, na Nízkoprahové zařízení pro 

děti a mládež v Prostějově,  

- ve výši 70 000 Kč Společnosti Podané ruce o.p.s., Brno, na Terapeutické centrum v 

Olomouckém kraji, pobočku Prostějov,  

- ve výši 125 000 Kč spolku LIPKA, z.s., Prostějov, na denní stacionář pro děti, mládež a 

dospělé osoby se zdravotním postižením,   

- ve výši 150 000 Kč spolku LIPKA, z.s., Prostějov, na sociálně aktivizační služby pro 

seniory, 

-  ve výši 150 000 Kč Mateřskému centru Prostějov, z.s., na spolufinancování provozu 

Mateřského centra Cipísek,   

- ve výši 90 000 Kč SOS dětským vesničkám, z.s., Praha 1 – Staré Město, na projekt SOS 

Kompas – rodinné mediace,   

- ve výši 80 000 Kč Pomocné ruce na pomoc starým a handicapovaným občanům, z.s., 

Prostějov, na služby osobní asistence,  

- ve výši 75 000 Kč Svazu tělesně postižených v České republice z. s., okresní organizaci 

Prostějov, na financování nákladů spojených s činností organizace,  

- ve výši 20 000 Kč Charitě Prostějov na Domov Daliborka – chráněné bydlení,   
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-  ve výši 50 000 Kč Charitě Prostějov na Domov Daliborka – odlehčovací služby,   

- ve výši 16 500 Kč Středisku rané péče SPRP, pobočce Olomouc, na ranou péči pro rodiny 

s dítětem od narození se zrakovým, mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením, 

včetně dětí s poruchou autistického spektra,  

-  ve výši 10 000 Kč Člověku v tísni, Praha, na podporu sociální služby Terénní programy, 

- ve výši 10 000 Kč spolku Podané ruce – osobní asistence, Frýdek-Místek, na zajištění 

služby osobní asistence,  

 

- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 z dotace nerozdělené v kapitole 

70 a z prostředků komise pro kulturu a cestovní ruch ve výši 55 630 Kč Muzeu a galerii v 

Prostějově, příspěvkové organizaci, na pořízení astronomické sestavy CCD kamery G2-

0402MGP pro pozorování proměnných hvězd,  

- ve výši 100 000 Kč Gymnáziu Jiřího Wolkera, Prostějov, na činnost Studentského divadla 

POINT,   

- ve výši 15 000 Kč Divadlu Plyšového Medvídka, Prostějov, na podporu činnosti,  

 

- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 z dotace nerozdělené v kapitole 

70 ve výši 100 000 Kč Římskokatolické farnosti Povýšení svatého Kříže Prostějov, na IV. 

etapu restaurování hracího stroje varhan,  

 

- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 z dotace nerozdělené v kapitole 

70 ve výši 600 000 Kč LHK Jestřábi Prostějov A - team s. r. o., na podporu a rozvoj činnosti 

ledního seniorského hokeje v Prostějově,   

- ve výši 250 000 Kč Dělnické tělocvičné jednotě Prostějov na celoroční činnost 

extraligového oddílu boxu mužů a oddílů mládeže,  

-  ve výši 700 000 Kč Prostějovskému volejbalu s. r. o., na náklady spojené se sportovní 

činností A týmu žen, 

- ve výši 1 400 000 Kč 1. SK Prostějov z. s., na podporu činnosti A mužstva fotbalového 

klubu,  

- ve výši 130 000 Kč Atletickému klubu Prostějov, z. s., na podporu činnosti,   

- ve výši 100 000 Kč Aeroklubu Josefa Františka Prostějov z. s., na podporu činnosti,   

- ve výši 80 000 Kč DELTAKLUBU STICHOVICE, z. s., na podporu činnosti,  

- ve výši 100 000 Kč DZP Haná Prostějov, z. s., na podporu činnosti dálkového a zimního 

plavání,   

- ve výši 150 000 Kč Hané Prostějov z. s., na podporu činnosti fotbalového oddílu,  

- ve výši 50 000 Kč HC REBELS 2017 Prostějov, na podporu činnosti ženského hokejového 

klubu, 

- ve výši 35 000 Kč Janě Bálešové na podporu činnosti tanečního studia FREE DANCE, 

- ve výši 570 000 Kč KRASO-bruslení PROSTĚJOV na podporu činnosti, 

- ve výši 75 000 Kč Lukostřelbě Prostějov na podporu činnosti, 

- ve výši 50 000 Kč Oddílu korfbalu Sportovního klubu Prostějov na podporu činnosti, 

-  ve výši 10 000 Kč SK Combat Sambo Prostějov na podporu činnosti,   

- ve výši 300 000 Kč Sportovnímu klubu K2 Prostějov na podporu činnosti,   

- ve výši 100 000 Kč Taneční škole PIROUETTE z. s., Prostějov, na podporu činnosti,  

- ve výši 180 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Centrum Haná, na podporu činnosti 

mládežnické házené,  
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- ve výši 300 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol I Prostějov, na podporu činnosti,  

- ve výši 100 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Vrahovice na činnost sportovních oddílů, 

- ve výši 900 000 Kč Tělovýchovné jednotě Prostějov, z. s., na podporu činnosti, 

- ve výši 550 000 Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Čechovice na podporu činnosti,  

- ve výši 300 000 Kč TJ OP Prostějov na podporu činnosti, 

- ve výši 300 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol II Prostějov na podporu činnosti,  

- ve výši 600 000 Kč BCM Orli Prostějov, spolku, na podporu činnosti mládežnického 

basketbalu v Prostějově,  

- ve výši 1 200 000 Kč SK Prostějov 1913, spolku, na pronájem ledové plochy a nebytových 

prostor pro mládežnická hokejová družstva,   

- ve výši 300 000 Kč SKC Prostějov z. s., na podporu celoroční činnosti družstev mládeže v 

silniční – dráhové cyklistice a družstva BMX,   

- ve výši 1 500 000 Kč Tenisovému klubu Prostějov na celoroční činnost mládežnických 

týmů,  

- ve výši 1 000 000 Kč VK Prostějov 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 50 000 Kč AT Production s. r. o., Brno, na uspořádání XIV. ročníku Mistrovství 

České republiky neregistrovaných hráčů v tenisu s mezinárodní účastí,   

- ve výši 30 000 Kč Atletickému klubu Prostějov, z. s., na uspořádání závodu Velká cena 

města Prostějova na 110 m překážek,   

- ve výši 250 000 Kč ČESKÉ PARAŠUTISTICKÉ ASOCIACI z. s., Olomouc, na 

organizaci Mistrovství světa ve wingsuit 2018,   

- ve výši 50 000 Kč ČESKÉ PARAŠUTISTICKÉ ASOCIACI z. s., Olomouc, na realizaci 

projektu mezinárodní meeting PARA a MČR,  

- ve výši 80 000 Kč Dělnické tělocvičné jednotě Prostějov, z. s., na organizaci Mistrovství 

ČR v boxu přípravky a školní mládeže,    

- ve výši 100 000 Kč Oddílu orientačního sportu Sportovního klubu Prostějov, na pořádání 

Mistrovství České republiky v orientačním běhu na klasické trati,   

- ve výši 80 000 Kč Ricardo-Racing teamu z. s., Prostějov, na organizaci mezinárodního 

závodu v dráhové cyklistice „Grand Prix Prostějov – Memoriál Otmara Malečka 2018“,  

- ve výši 40 000 Kč Sokolská župa Prostějovská, na organizaci akce Župní sokolský slet 

spojený s oslavami 100. výročí založení republiky,  

- ve výši 200 000 Kč Prostějov – C 1885 spol. s r. o., Prostějov, na podporu celoroční 

činnosti družstva mužů a žen kategorie Elite v silniční a dráhové cyklistice jezdících pod 

názvem Pardus Tufo Prostějov,  

- ve výši 100 000 Kč Vodáckému klubu 109, Prostějov, na podporu činnosti,  

 

- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 z dotace nerozdělené v kapitole 

70 ve výši 80 000 Kč Národopisnému souboru Mánes na podporu činnosti,  

- ve výši 74 500 Kč ČSOP – RS Iris, Prostějov, na zajištění péče o zraněné volně žijící 

živočichy v Prostějově, 

- ve výši 430 000 Kč Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje na zakoupení 

pneumatických vyprošťovacích vaků se zdvihací silou 70 tun, vaky budou součástí 

vybavení nově pořizovaného technického automobilu, který je pořizován z prostředků HZS 
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a bude umístěn na požární stanici HZS v Prostějově, 

 

-  ve výši 300 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol II Prostějov, na montáž nové kotelny Sokol 

II, nám. U Kalicha 2,  

- ve výši 245 700 Kč Lukostřelbě Prostějov, z.s., na 2. etapu zateplení haly střelnice (vč. 

okapového chodníku), 

- ve výši 3 250 000 Kč Tělovýchovné jednotě SOKOL Čechovice na dokončení 

rekonstrukce a přístavby sokolovny Čechovice, 

- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 1 400 000 Kč SKC Prostějov na 

závěrečné práce na rekonstrukci velodromu, tj. dokončení topení, elektroinstalace, podlahy, 

vymalování, balkony, tribuny a balkon pro diváky,  

 

- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 z prostředků fondu rezerv a 

rozvoje ve výši 850 000 Kč Tenisovému klubu Prostějov na uspořádání Mistrovství světa 

juniorů do 14 let v tenisu,  

 

- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 z dotace nerozdělené v kapitole 

70 ve výši 79 500 Kč Junáku - českému skautu, středisku Děti přírody Prostějov, Bohumíra 

Šmerala na vybavení kuchyňky v klubovně na Šmeralově ulici v Prostějově a zařízení 

tábora ve Skelné Huti,  

- ve výši 70 000 Kč Folklorum z. s., Olomouc, na zhotovení publikace o sběrateli lidových 

písní Dr. Janu Poláčkovi, 

- ve výši 150 000 Kč Mateřskému centru Prostějov, na dofinancování provozu Mateřského 

centra Cipísek, 

- ve výši 100 000 Kč ústavu Nejste sami – mobilní hospic, Olomouc, na mobilní 

specializovanou paliativní péči – zajištění chodu zdravotní péče mobilního hospice, 

 

- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 z fondu rezerv a rozvoje ve 

výši 300 000 Kč SK Prostějov 1913, spolku, na pořízení hokejové výstroje a výzbroje pro 

mládežnická družstva SK Prostějov 1913,  

 

- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 170 000 Kč Tělocvičné jednotě 

Sokol I Prostějov na rekonstrukci tribuny a zázemí nohejbalového a volejbalového areálu 

(hřiště u sokolovny), 

 

- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 z fondu rezerv a rozvoje ve 

výši 100 000 Kč PhDr. Karlu Kavičkovi na podporu vydání publikace o malíři Jano 

Koehlerovi (náklady na tisk), s podmínkou předání statutárnímu městu Prostějov 100 ks 

výtisků, 

- ve výši 75 000 Kč Klubu výsadkových veteránů Prostějov na sportovní setkání 

výsadkových veteránů 2018,  

 

- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 z prostředků nerozdělené 

dotace všeobecné v kapitole 70 – finanční ve výši 60 000 Kč Zdravotnické záchranné službě 

Olomouckého kraje na obměnu 2 ks lineárních dávkovačů Perfusor Compact s 

příslušenstvím v sanitních vozidlech výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby 
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Olomouckého kraje na výjezdové základně v Prostějově, 

- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 z prostředků fondu rezerv a 

rozvoje v kapitole 70 – finanční ve výši 10 000 Kč Podaným rukám – osobní asistenci, na 

projekt osobní asistence pro snadnější život,  

 

- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 150 000 Kč Tělovýchovné jednotě 

SOKOL Čechovice na dooplocení sportovišť, 

 

- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 z prostředků nerozdělené 

dotace všeobecné v kapitole 70 ve výši 30 000 Kč Charitě Prostějov na Pečovatelskou 

službu – provozní náklady, 

- ve výši 16 000 Kč Charitě Prostějov, na projekt Sociální rehabilitace Cesta – provozní 

náklady,  

- ve výši 20 000 Kč Společnosti Podané ruce o.p.s., Brno, na Terénní programy pro děti a 

mládež v Prostějově, 

 

- poskytnutí dotace z prostředků projektu Zdravé město Prostějov ve výši 12 000 Kč 

Národnímu domu o.p.s., na organizaci tanečních odpoledních čajů, 

- ve výši  5 000 Kč Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis 

herpetiformis Duhring „Sedmikráska“ na zajištění osvětových akcí a letáků pro nemocné,  

- ve výši  40 000 Kč Janě Šmudlové, Prostějov, na organizaci jednodenních výletů pro 

seniory s exkurzemi, 

- ve výši  7 000 Kč Zdraví od malička z. s., na akci Maraton zdraví pro celou rodinu, 

- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 50 000 Kč Okresní hospodářské 

komoře v Prostějově na realizaci akce „Informační a internetové místo při OHK v 

Prostějově“, 

 

- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 z prostředků nerozdělené 

dotace všeobecné v kapitole 70 – finanční ve výši 7 000 Kč Středisku sociální prevence 

Olomouc na provozní náklady Poradny pro rodinu Prostějov,  

- ve výši 5 000 Kč SOS dětským vesničkám, z.s., Praha 5, na projekt SOS Kompas 

Prostějov – Asistované kontakty a předání dětí,  

- ve výši 12 000 Kč Poradně při finanční tísni, o.p.s., Praha 4, na bezplatné poradenství 

zadluženým a předluženým (Výjezdní poradna Prostějov), 

- ve výši 20 000 Kč Žebříku, z. s., Prostějov, na projekt Mozaika – Klub rodičů a dětí 2018,  

- ve výši 12 000 Kč Žebříku, z. s., Prostějov, na Integrační aktivity pro cizince, 

- ve výši 16 000 Kč TyfloCentru Olomouc, o.p.s., na podporu činnosti Regionálního 

střediska v Prostějově,  

- ve výši 6 000 Kč TyfloCentru Olomouc, o.p.s., na kurzy německého a anglického jazyka 

pro osoby se zrakovým postižením,  

- ve výši 6 000 Kč Jdeme Autistům Naproti z.s., Olomouc, na projekt „Raná péče pomáhá a 

doprovází“,  

- ve výši 12 000 Kč Centru pro rodinu Prostějov z.s., na projekt „Spokojená rodina“,  

- ve výši 10 000 Kč Sdružení obrany spotřebitelů – Asociaci, z.s., Brno, na projekt „Obrana 

spotřebitele v Prostějově“,  

- ve výši 10 000 Kč Domovu pro seniory Soběsuky, příspěvkové organizaci, na volnočasové 



14 

 

aktivity a akce pro uživatele Domova pro seniory Soběsuky,  

- ve výši 30 000 Kč Hospici na Svatém Kopečku na zajištění provozu,  

- ve výši 15 000 Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Prostějov na domácí péči 

pro seniory a zdravotně znevýhodněné občany,  

- ve výši 15 000 Kč Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis 

herpetiformis Duhring „Sedmikráska“, Prostějov, na Poradenské centrum 

„SEDMIKRÁSKA“ POMOC LIDEM S CELIAKIÍ,  

-  ve výši 14 000 Kč Prostějovským vozíčkářům na pravidelnou celoroční spolkovou činnost 

s doplňkovými aktivitami,  

- ve výši 10 000 Kč Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA na ergoterapie 

handicapovaných žáků školy,  

- ve výši 12 000 Kč spolku YMCA SKAUT, Břeclav, na celoroční činnost a obnovu 

materiálně technické základny 11. oddílu Přírody děti Prostějov,  

-  ve výši 13 000 Kč Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klubu 

Radost, Prostějov, na provozní výdaje na chod organizace v roce 2018,  

- ve výši 10 000 Kč Klubu stomiků Prostějov na celoroční činnost spolku,  

 

- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 z prostředků nerozdělené 

dotace všeobecné v kapitole 70 – finanční ve výši 15 000 Kč Centru sociálních služeb 

Prostějov na vybavení snoezelenu v domově se zvláštním režimem pro osoby s 

Alzheimerovou chorobou relaxačním vodním sloupcem, 

- ve výši 10 000 Kč TyfloCentru Olomouc na akci Bílý den v Hamrech,  

- ve výši 15 000 Kč obecně prospěšné společnosti KYKLOP o.p.s., Olomouc, na akci 

„Kyklop lyžuje“ – seberealizace zrakově postižených dětí a mládeže,  

 

- ve výši 10 000 Kč Střední zdravotnické škole, Prostějov, na poskytování a nácvik první 

pomoci,  

- ve výši 5 000 Kč Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA, o.p.s., 

Prostějov, na projekt Prevence zdraví – rehabilitace ve Výšovicích,  

- ve výši 5 000 Kč Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA, o.p.s.,  

Prostějov, na terapie pro handicapované žáky školy, 

 

- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise životního prostředí ve 

výši 7 500 Kč Českému svazu chovatelů, z. s. , Základní organizaci Prostějov, na pořádání 

Tradiční okresní výstavy holubů a holubů rysů,  

- ve výši 10 000 Kč Územnímu sdružení Českého zahrádkářského svazu Prostějov na práci s 

mládeží - výtvarné, znalostní, pěstitelské a floristické soutěže,    

- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise životního prostředí ve 

výši 7 000 Kč Českému svazu včelařů, základní organizaci Prostějov, na boj proti 

nebezpečným nemocem včel,    

- ve výši 15 000 Kč Českému svazu včelařů, základní organizaci Prostějov, na vzdělávání a 

zvyšování odbornosti členské základny i získávání nových členů, 

- ve výši 12 000 Kč ZO ČSOP ORIOLUS, Prostějov, na celoroční podporu oddílu mladých 

ochránců přírody Rejsci,    

- ve výši 8 000 Kč Mourek Prostějov z. s. , na pomoc opuštěným kočkám a zamezení jejich 

přemnožení,   
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- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 49 000 Kč Českému svazu 

chovatelů, Okresní organizaci Prostějov, na dostavbu klubovny pro mladé chovatele v 1. 

patře domu Plumlovská 50/525 v Prostějově,  

 

- ve výši 15 000 Kč Mužskému pěveckému sboru Orlice Prostějov, z. s., na podporu 

činnosti,  

- ve výši 15 000 Kč Cyrilometodějskému gymnáziu, základní škole a mateřské škole v 

Prostějově, na činnost francouzského divadla,  

- ve výši 15 000 Kč Moje divadlo, z. s., Prostějov, na činnost divadelního spolku,  

- ve výši 7 000 Kč Patchwork Prostějov, z. s., na celoroční činnost,  

- ve výši 30 000 Kč Klubu výsadkových veteránů Prostějov, z. s., na celoroční činnost,  

- ve výši 40 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol I Prostějov na podporu činnosti loutkářského 

odboru Pronitka,  

- ve výši 20 000 Kč International Police Association, sekci České republiky z. s., územní 

skupině č. 223 Prostějov, na zorganizování a zajištění mezinárodních návštěv,  

- ve výši 15 000 Kč Vlastimile Prostějov na podporu činnosti,  

- ve výši 50 000 Kč Mgr. Lence Copkové na činnost pěveckého sboru Proměny,  

- ve výši 35 000 Kč Nota Bene Prostějov na činnost pěveckého sboru,  

- ve výši 25 000 Kč Klubu vojenské historie - Dukla z. s., na podporu činnosti klubu,  

- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 z prostředků nerozdělené 

dotace všeobecné v kapitole 70 – finanční ve výši 15 000 Kč Domovu pro seniory Jesenec, 

na volnočasové aktivity pro uživatele Domova a provoz Domova,  

 

- poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 z prostředků komise pro 

kulturu a cestovní ruch ve výši 25 000 Kč Mgr. Janě Tobolové, Prostějov, na akci „Noc 

kostelů v Prostějově 2018“ , 

- ve výši 7 000 Kč Patchwork Prostějov, z. s., na uspořádání 2. celorepublikového srazu 

patchworkářek,  

- ve výši 10 000 Kč Centru sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizaci, na akci 

„Májková olympiáda“,  

- ve výši 20 000 Kč Farnímu sboru českobratrské církve evangelické, Prostějov, na 

vystoupení prostějovského pěveckého sboru EXAUDI v Erfurtu v Německu,  

- ve výši 25 000 Kč Klubu vojenské historie - Dukla z. s., Prostějov, na akci Živé obrazy 1. 

a 2. světové války,  

- ve výši 25 000 Kč Klubu vojenské historie - Dukla z. s., Prostějov, na pietní akt u sochy T. 

G. Masaryka na náměstí v Prostějově za účasti historických jednotek a techniky,  

- ve výši 20 000 Kč ing. Bohumilu Moudrému, Brodek u Prostějova, na uspořádání 

pěveckých soutěží Hanácký skřivan pro děti (20. ročník), Hanácký skřivan pro mládež (14. 

ročník) a Zpívající rodina (13. ročník),  

- ve výši 20 000 Kč Muzeu kočárů, Čechy pod Kosířem, na realizaci celodenní akce 

představení historických kočárů v rámci Hanáckých slavností v Prostějově, 

 

- poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 z prostředků komise školské ve 

výši  15 000 Kč Mgr. Tomáši Jachníkovi na akci Mateřinka 2018,  

- ve výši  20 000 Kč Mgr. Ivě Ficové na činnost kroužku Motoráček a akci Třída – třídní 

učitel,  
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- ve výši  20 000 Kč Gaudeamus o. p. s., Prostějov, na akci Studentský majáles 2018,  

- ve výši  20 000 Kč Mense České republiky na realizaci soutěže Logická olympiáda 2018,  

- ve výši  5 000 Kč Střední odborné škole podnikání a obchodu Prostějov na akci 

„Dobrodružství s němčinou“,  

- ve výši  5 000 Kč Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA na Almanach k 

25. výročí založení školy,  

- ve výši  18 000 Kč Junáku – českému skautu, středisku Járy Kaštila Prostějov, na nákup 

prken na postele, prken na podlážky, stanu tee-pee, jídelní stůl s lavicemi, 

- ve výši  20 000 Kč Junáku – českému skautu, středisku Járy Kaštila Prostějov na 

renovační fasádní barvu, hloubkovou penetraci, čistič fasády, marmolit, štětce, kartáče, 

fólie, válečky, 

- ve výši 20 000 Kč Levicové kluby žen, Praha, na dopravu a pronájem sportovišť, 

- ve výši 45 000 Kč Seniorům Prostějova, z. s., na pronájem přednáškového sálu a 

červeného salonku Národního domu v Prostějově, dopravu při poznávacích a turistických 

akcích, 

 

- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 z dotace nerozdělené v kapitole 

70 ve výši  40 000 Kč Střední škole designu a módy, Prostějov, na akci Doteky módy,  

- ve výši  30 000 Kč Střední zdravotnické škole Prostějov na školení seniorů ve zdravém 

životním stylu a v ochraně obyvatelstva při mimořádných událostech, 

- ve výši 40 000 Kč ART ECON – Střední škole, Prostějov, na akci Prostějovská zlatá jehla 

2018,  

 

- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova rok 2018 z prostředků komise sportovní a z 

dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši 30 000 Kč AKPR Prostějov, spolku, na podporu 

činnosti, 

- ve výši 50 000 Kč ART ECON – Střední škole, na zajištění provozu školního hřiště pro 

veřejnost,   

- ve výši 40 000 Kč Dušanu Běhalovi, Prostějov, na zajištění provozu tenisových kurtů,  

- ve výši 10 000 Kč Mgr. Petře Čehovské, Prostějov, na podporu činnosti posádky dračích 

lodí „Najády“, 

- ve výši 25 000 Kč Gymnáziu Jiřího Wolkera, Prostějov, na výměnu a doplnění 

materiálního vybavení cvičné horolezecké stěny,  

- ve výši 10 000 Kč JACHT KLUBU Prostějov na podporu činnosti,  

- ve výši 20 000 Kč Klubu biatlonu Prostějov na podporu činnosti,  

- ve výši 35 000 Kč Klubu českých turistů Kosíř Prostějov na pořádání turistických 

poznávacích akcí, 

- ve výši 15 000 Kč Klubu orientačního běhu Železárny Prostějov na podporu činnosti,  

- ve výši 15 000 Kč Klubu turistiky a sportu Prostějov na podporu činnosti lyžařské školy 

pro děti a činnost turistického oddílu, 

- ve výši 12 000 Kč ing. Bohdanu Kousalovi, Prostějov, na podporu činnosti hádankářského 

kroužku HANÁCI,  

- ve výši 20 000 Kč Mgr. Veronice Petrželové Bašné, Kralice na Hané, na podporu 

tanečního kroužku zumby pro děti, 

- ve výši 35 000 Kč Oddílu horolezeckému Sportovního klubu Prostějov na podporu 

činnosti,  
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- ve výši 50 000 Kč Oddílu orientačního sportu Sportovního klubu Prostějov na podporu 

činnosti,  

- ve výši 13 000 Kč Oddílu sportu pro všechny Sportovního klubu Prostějov na podporu 

činnosti, 

- ve výši 10 000 Kč Oddílu šachů Sportovního klubu Prostějov na podporu činnosti,  

- ve výši 5 000 Kč PV SPORT CLUBU, spolku, na pořádání badmintonových turnajů,  

- ve výši 5 000 Kč Rebelkám Prostějov z. s., na podporu činnosti spolku dračích lodí,  

- ve výši 15 000 Kč SKI HANÁ, z. s., Prostějov, na podporu činnosti,  

- ve výši 10 000 Kč Sportovnímu klubu policie Moravan Prostějov na pořádání turnajů pro 

policisty, 

- ve výši 10 000 Kč Sportovnímu týmu Kola Koblížek na podporu činnosti, 

- ve výši 50 000 Kč Střední odborné škole podnikání a obchodu na zajištění provozu 

školního hřiště pro veřejnost, 

- ve výši 35 000 Kč Vrahovické dračí jednotce na podporu činnosti,  

- ve výši 5 000 Kč Františku Hoškovi, Tovačov, na příspěvek pro syna Františka Hoška z 

klubu LHK Jestřábi Prostějov na dopravu do hokejového klubu v Kroměříži, 

- ve výši 5 000 Kč Martině Křupkové, Přemyslovice, na příspěvek pro syna Matěje Křupku 

z klubu LHK Jestřábi Prostějov na dopravu do hokejového klubu v Kroměříži, 

- ve výši 5 000 Kč Monice Kunckové, Prostějov, na příspěvek pro syna Lukáše Kuncka z 

klubu LHK Jestřábi Prostějov na dopravu do hokejového klubu v Přerově,   

- ve výši 5 000 Kč Petře Píchalové, Prostějov, na příspěvek pro syna Dana Píchala z klubu 

LHK Jestřábi Prostějov na dopravu do hokejového klubu v Olomouci, 

- ve výši 5 000 Kč Matěji Říhovi, Prostějov, na příspěvek člena klubu LHK Jestřábi 

Prostějov na dopravu do hokejového klubu v Boskovicích, 

- ve výši 5 000 Kč Gabriele Ševčíkové, Brodek u Prostějova, na příspěvek pro syna Tomáše 

Ševčíka z klubu LHK Jestřábi Prostějov na dopravu do hokejového klubu v Kroměříži, 

- ve výši 5 000 Kč Silvii Vlčkové, Prostějov, na příspěvek pro syna Ondřeje Vlčka z klubu 

LHK Jestřábi Prostějov na dopravu do  hokejového klubu v Přerově, 

 

- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 z prostředků komise pro 

kulturu a cestovní ruch ve výši 10 000 Kč Hanáckému folklornímu spolku, Prostějov, na 

rozvoj tanečního a hudebního hanáckého folkloru u dětí a mládeže,  

- ve výši 5 000 Kč Hanáckému folklornímu spolku, Prostějov, na dramaturgii a realizaci 

vzpomínkového pořadu o osobnostech prostějovského folkloru,  

- ve výši 15 000 Kč Hanáckému folklornímu spolku, Prostějov, na akci „Setkání Hanáků 

2018“, 

- ve výši 25 000 Kč POST BELLUM, Praha, na natočení tří příběhů pamětníků z let 1948 – 

1968 z Prostějova a blízkého okolí včetně uspořádání exteriérové výstavy,   

 

- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 z dotace nerozdělené v kapitole 

70 ve výši 20 000 Kč FBC Playmakers Prostějov, z. s., na podporu činnosti florbalového 

oddílu, 

- 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 družstev 

mladých hasičů,  
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- ve výši 10 000 Kč SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Čechovice na soutěže mladých 

hasičů v požárním sportu,  

- ve výši 10 000 Kč SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Vrahovice na podporu družstva 

mladých hasičů, 

- 70 ve výši 15 000 Kč AKPR Prostějov, spolku, na pořádání postupového kola Aerobic 

Tour 2018, 

- ve výši 8 000 Kč Cyrilometodějskému gymnáziu, základní škole a mateřské škole v 

Prostějově, na realizaci plavecké soutěže „O pohár CMG“,  

- ve výši 25 000 Kč ČERVENÝM BARETŮM, z. s., Držovice, na organizaci 6. ročníku 

pochodu „Po stopách 22. výsadkové brigády“,  

- ve výši 5 000 Kč Českomoravské myslivecké jednotě, z. s. - okresnímu mysliveckému 

spolku Prostějov, na pořádání střeleckého závodu v brokové střelbě „O pohár města 

Prostějova“, 

- ve výši 50 000 Kč Českému tenisovému svazu vozíčkářů, z. s., Brno, na uspořádání 

mezinárodního turnaje v tenise na vozíku v Prostějově Wheelchair Czech Open 2018,  

- ve výši 10 000 Kč Mgr. Františku Kocourkovi, Prostějov, na účast na soutěžích neslyšících 

sportovců v běžeckém lyžování a v cyklistice,  

- ve výši 40 000 Kč KRASO-bruslení Prostějov z. s., na pořádání soutěže „Velká cena města 

Prostějova v krasobruslení“ , 

- ve výši 40 000 Kč Lukostřelbě Prostějov, z. s., na pořádání halového MČR v lukostřelbě 

2018, 

- ve výši 25 000 Kč Oddílu orientačního sportu Sportovního klubu Prostějov na pořádání 

seriálu závodů v orientačním běhu regionálního charakteru,  

- ve výši 5 000 Kč Oddílu šachů Sportovního klubu Prostějov na pořádání Mezinárodního 

šachového turnaje jednotlivců Wisconsin cup Prostějov,  

- ve výši 15 000 Kč Okresnímu sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s., na účast na 

16. všesokolském sletu 2018, 

- ve výši 5 000 Kč Petru Zakopalovi, Pustiměř, na organizaci závodu v triatlonu 

„Plumlovský triatlon 2018“, 

- ve výši 10 000 Kč Richardu Sedlákovi, Držovice, na účast na motocyklových závodech na 

přírodních okruzích, 

- ve výši 10 000 Kč SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Krasice, na pořádání 12. ročníku 

soutěže mladých hasičů v požárním útoku, 

- ve výši 5 000 Kč TJ OP Prostějov na pořádání závodu Český pohár v paddleboardingu,  

 

- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 z prostředků komise pro 

kulturu a cestovní ruch ve výši 11 300 Kč Domovu seniorů Prostějov na realizaci kulturních 

akcí pro klienty domova důchodců, 

- ve výši 40 000 Kč KELTSKÉ NOCI, z. s., Plumlov, na realizaci mezinárodního hudebního 

festivalu Keltská noc 2018,  

- ve výši 35 000 Kč KČT, odboru Senior 2000 Prostějov, na podporu seniorských aktivit,  

- ve výši 40 000 Kč Okresní radě Asociace školních sportovních klubů České republiky 

Prostějov na pohybové aktivity a soutěže žáků škol, 

- ve výši 10 000 Kč Sportovnímu klubu plavání Taurus z. s., Prostějov, na podporu činnosti,  

- ve výši 5 000 Kč Pavlu Jiříčkovi, Prostějov, na příspěvek pro syna Pavla Jiříčka z klubu 

LHK Jestřábi Prostějov, spolku (doprava do hokejového klubu v Uničově), 
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- ve výši 6 000 Kč Orel jednotě Prostějov, na podporu činnosti mládežnických sportovních 

oddílů, 

 

- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 z dotace nerozdělené v kapitole 

70 ve výši 25 000 Kč  Petru Dosedělovi, Prostějov, na pořádání tenisového turnaje čtyřher 

mužů a žen neregistrovaných hráčů za účasti prostějovské mládeže,  

- ve výši 5 000 Kč Andree Piňosové, Prostějov, na účast dcery Kristýny Piňosové na ME 

Optimist 2018 Scheveningen v Holandsku v jachtingu, 

- ve výši 35 000 Kč Zdeňku Hořavovi, Drahany, na uspořádání 1. ročníku turnaje v malé 

kopané hráčů a hráček hokeje a fotbalu,  

- ve výši  7 000 Kč SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Domamyslice na Dětský den na 

ukončení prázdnin, 

- ve výši  7 000 Kč SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Čechovice na Den s hasiči,  

- ve výši  50 000 Kč Rotary klubu Prostějov na letní kemp Baldovec pro 12 zahraničních 

studentů, 

 

- 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 vody 

na VD Plumlov pro rok 2018, 

 

- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 50 000 Kč spolku LIPKA, z. s., 

Prostějov, na úhradu rozdílu mezi skutečnými náklady na rekonstrukci kotelny po požáru v 

lednu 2018 a úhradou od pojišťovny v objektu budovy Tetín 1, 

- ve výši 50 000 Kč  společnosti Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, 

Prostějov, na úhradu rozdílu mezi skutečnými náklady na rekonstrukci kotelny po požáru v 

lednu 2018 a úhradou od pojišťovny v objektu budovy Tetín 1, 

 

- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 z dotace nerozdělené v kapitole 

70 ve výši 12 000 Kč Československé obci legionářské, z. s., Sokolská 486/33,  Praha – 

Nové Město, na celoroční činnost jednoty v Prostějově,  

- ve výši 9 500 Kč Prostějovským vozíčkářům, spolku, Prostějov,  na sportovní aktivity 

tělesně postižených, 

- ve výši 15 000 Kč  J OP Prostějov, na úhradu nákladů na soustředění v Třeboni před 

Všesokolským sletem, 

- ve výši 17 000 Kč DELTAKLUBU STICHOVICE na zabezpečení vyhlídkových letů nad 

Prostějovem pro vítěze Fotbalového turnaje neregistrovaných hráčů základních škol, 

- ve výši 10 000 Kč Aleši Langrovi, Prostějov, na uspořádání turnaje v plážovém volejbale 

smíšených trojic,  

- ve výši  13 000 Kč Klubu letců Prostějov na akce Den dětí, Zavírání nebe, modelářskou 

soutěž,  

- ve výši 35 000 Kč Oblastní organizační jednotce – OROS STŘEDNÍ MORAVA, na 

celoroční činnost sekce učitelů – seniorů/ pracoviště Prostějov,  

-  ve výši  10 000 Kč SH ČMS - Okresnímu sdružení hasičů Prostějov, na pořádání akce 

„Požární ochrana očima dětí 2018“, 

- ve výši 30 000 Kč Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky, 

zapsanému spolku, Praha, na sociálně aktivizační služby Oblastní odbočky Prostějov,  
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- ve výši 20 000 Kč Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Poradenskému 

centru Prostějov, na rozšiřování a zkvalitňování služeb pro osoby se sluchovým postižením,  

 

- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 z fondu rezerv a rozvoje ve 

výši 20 000 Kč Loutkovému divadlu STAROST na podporu činnosti,  

 

- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 z dotace nerozdělené v kapitole 

70 ve výši 10 000 Kč Kulečníku Prostějov na podporu činnosti,  

- ve výši 30 000 Kč Horolezeckému oddílu Adrenalin Prostějov, na podporu činnosti,  

- ve výši 15 000 Kč Prostějovské šachové škole, na účast mládeže na turnajích,  

- ve výši 5 000 Kč Kulečníku Prostějov z. s., na uspořádání Mistrovství republiky v 

disciplíně kádr 52/1 MS,  

- ve výši 42 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol I Prostějov na účast na XVI. všesokolském 

sletu v Praze,  

- ve výši 20 000 Kč Prostějovské šachové škole, z. s., na uspořádání šachového turnaje 

Chess Prostějov 2018 Open, 

 

- ve výši 20 000 Kč spolku LIPKA, z.s., Tetín na akci 25. výročí zahájení provozu denního 

stacionáře LIPKA, z.s. – týdenní přehlídka zájmových aktivit, 

- ve výši 25 000 Kč Mgr. Lence Copkové, Prostějov, na uspořádání slavnostního koncertu k 

100. výročí vzniku České republiky, 

- ve výši 20 000 Kč Vlasteneckému sdružení antifašistů ČR, Praha 1, na podporu činnosti 

oblastního sdružení Prostějov, 

- ve výši 10 000 Kč M+M Očenáškovi z. s., Prostějov, na celoroční podporu volnočasových 

aktivit dětí v přírodě a u koní,  

 

- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 z fondu rezerv a rozvoje ve 

výši 25 000 Kč Národopisnému souboru Mánes, z. s.,  Prostějov, na dopravu souboru do 

Prahy (Krojované slavnosti ve Valdštejnské zahradě),  

- ve výši 30 000 Kč Národopisnému souboru Mánes, z. s., Prostějov, na podporu akce 

„Pocta Janu Poláčkovi“, 

 

- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 z dotace nerozdělené v kapitole 

70 a z fondu rezerv a rozvoje ve výši 40 000 Kč MARRY CZ s. r. o., Jičín, na pořádání 

amatérského tenisového turnaje MARRY CUP v Prostějově,  

- ve výši 20 000 Kč Oddílu korfbalu Sportovního klubu Prostějov na soustředění oddílu v 

Nizozemsku, 

- ve výši 8 000 Kč Klubu přátel školy při Střední škole designu a módy, Prostějov,  na 

navrhování a tvorbu modelových kolekcí,    

 

- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 z prostředků fondu rezerv a 

rozvoje v kapitole 70 – finanční ve výši 5 000 Kč Lence Černochové na projekt První 

pomoc není věda – divadélka o poskytování první pomoci pro mateřské a základní školy,  

- ve výši 15 000 Kč Sdružení evangelické mládeže v České republice, z. s., Praha 1 - Nové 

Město, na organizaci multižánrového festivalu Pod Lipami,  

- ve výši 12 000 Kč Josefu Funkovi, Kobylničky 67, na účast Nikol Kubíčkové a Josefa 
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Funka na MS ve Spartan Race v Kalifornii (startovné BEAST a ULTRA), 

- ve výši 20 000 Kč Českému svazu bojovníků za svobodu, Praha - Nové Město, na podporu 

činnosti oblastního výboru v Prostějově,  

- ve výši 5 700 Kč Konfederaci politických vězňů ČR, Praha - Vinohrady, na pouť muklů a 

vězňů totalitních režimů na sv. Hostýně,  

- ve výši 30 000 Kč Gymnáziu Jiřího Wolkera, Prostějov, na účast Divadla Point na 

divadelní přehlídce Melpomena 2018 ve Šrodě Wielkopolské, 

- ve výši 24 000 Kč Cyrilometodějskému gymnáziu, základní škole a mateřské škole v 

Prostějově na účast Francouzského divadla při Cyrilometodějském gymnáziu na 

Mezinárodním festivalu frankofonních divadel v Moskvě, 

- ve výši 10 000 Kč Gabriele Erbenové, Mostkovice, na účast na Mistrovství světa ve fitness 

a kulturistice 2018 ve Španělsku. 

 

 

5. STAVEBNÍ INVESTICE A ROZVOJ MĚSTA 

 

Pokud bylo v minulých letech opakovaně uváděno, že právě zmiňovaný rok byl rekordní, 

všechno bylo překonáno v roce 2018. Bylo realizováno více než 110 investičních akcí a opět 

se jednalo o investiční akce s vyšším finančním nákladem. Probíhala výstavba bytového 

domu Sušilova, náročná a nákladná rekonstrukce Domu dětí a mládeže Vápenice (DDM). 

Byl dokončen nový pavilon MŠ Čechovice, vybudována nadstavba jednoho pavilonu ZŠ a 

MŠ J. Železného, současně bylo vybudováno i koupaliště ve Vrahovicích. V neposlední řadě 

je třeba zmínit předposlední etapu regenerace sídliště Šárka. 

V roce 2018 bylo administrováno 26 dotačních titulů, z toho 21 stavebně investičních. 

Případný objem získaných prostředků by mohl dosáhnout až 200 mil. Kč. V roce 2018 

získalo město Prostějov na základě podaných žádostí dotace v objemu téměř 50 mil. Kč, 

přičemž 40 mil. Kč bylo přímo připsáno na účet města. Zbývající prostředky do výše 

zmíněné částky budou přiděleny a čerpány v následujících letech. V roce 2018 bylo na 

zmíněných více než 110 akcí vynaloženo 371 mil. Kč.  

 

Pro přehlednost jsou realizované investiční akce rozděleny do následujících oblastí:  

 

Inženýrské sítě 

Proběhla rekonstrukce kanalizačních rozvodů na ZŠ a RG Studentská s nákladem téměř 700 

tisíc Kč. Na objektu mateřské školy Hanačka byla provedena úprava napojovacího uzlu 

teplovodu (140 tis. Kč). Důležitým počinem v této oblasti bylo pokračování projekčních 

prací na přivaděči pitné vody do východní části města Prostějova.  

 

Komunikace 

Obrovské množství prací bylo realizováno v oblasti zvelebení komunikační sítě v městě 

Prostějově. Byla dokončena nákladná rekonstrukce Náměstí Spojenců, jejíž náklad činil 9,3 

mil. Kč. Byl dobudován autobusový terminál v Janáčkově ulici, doplněný přístřešky, 

informační tabulí a parkovacími boxy pro kola, celkový náklad zhruba 8,5 mil. Kč. Dále 

byla dobudována poslední etapa cyklostezky směrem do Žešova, nákladem 4, 6 mil. Kč 

(dotace téměř 3 mil. Kč). Proběhla revitalizace vnitrobloku Kostelecká 33-37 (komunikace, 

parkoviště, mobiliář, zeleň), náklad 6, 4 mil. Kč. Po dlouholeté přípravě se zahájila 
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rekonstrukce páteřní komunikace v severní části Žešova, vynaložené prostředky dosáhly 

téměř 6 mil. Kč.  

V blízkosti tzv. „myší díry“, což je podjezd pod dálnicí, byl vybudován nový úsek 

komunikace, čímž se odstranilo jedno z nejnebezpečnějších míst pro obyvatele Vrahovic 

směřujících do nákupní zóny, náklad 1 862 000 Kč. Začala se rekonstruovat ulice 

Plumlovská v délce 1 200 metrů, výsledkem bude více než 100 parkovacích míst, nový 

živičný povrch komunikace, dvě aleje stromů, nové chodníky a zeleň. Bylo vynaloženo 

prvních více než 5 mil. Kč, přičemž celkový náklad bude činit asi 40 mil. Kč. Dále se začalo 

s budováním nového mostu přes říčku Hloučela ve Vrahovicích, určeného především pro 

chodce a cyklisty (náklad více než 2,2 mil. Kč). Po dlouhých letech technické přípravy byl 

vybudován nový chodník na jižní straně ulice Žitná. Součástí akce byla taktéž výměna 

obrusného povrchu komunikace a její odvodnění, akce si vyžádala 4 mil. Kč.  

Mnoho úsilí bylo vynaloženo na přípravu projektových dokumentací na akce, které budou 

realizovány v následujících letech, například pro terminál na Floriánském náměstí, 

rekonstrukci Sokolské a Trávnické ulice, podchod pod mostem v Olomoucké ulici. Dále 

projektová dokumentace pro komunikaci Sušilova a komunikaci J. Lady včetně cyklostezky, 

protihlukové stěny a zeleně. Na tyto práce byl vynaložen v součtu více než 1 milion Kč. 

Byla vybudována nová čekárna v místní části Žešov nákladem téměř 150 tisíc korun.  

Pokračovala spolupráce s krajským úřadem na vybudování severního obchvatu z ulice 

Kostelecké na ulici Olomoucká, s tím, že předpoklad zahájení práce na obchvatu v nákladu 

přibližně 400 mil. Kč budou zahájeny v následujícím roce.  

 

Školství 
Nejnákladnější akcí roku 2018 v oblasti školství bylo dokončení nadstavby jednoho 

pavilonu ZŠ a MŠ J. Železného za 31 mil. Kč, na tuto akci navazovala i rekonstrukce 

sociálního zařízení v nižších podlažích předmětného pavilonu za 2,5 mil. Kč. Další, 

poměrně nákladnou akcí v rozsahu 8 mil. Kč, bylo dokončení výstavby nového pavilonu v 

MŠ Čechovice.  

Poměrně nákladné práce byly provedeny v rámci energeticky úsporných opatření (EÚO) na 

MŠ Partyzánská (4,4 mil. Kč). Sociální zařízení na Střední odborné školy podnikání a 

obchodu bylo obnoveno za necelých 800 tisíc Kč. Nákladem 1,6 mil. Kč byly 

rekonstruovány chodby a jídelna na ZŠ Dr. Horáka. 

V rámci tzv. reinvestice, kdy některé soukromé subjekty platí nájem za užití objektu 

majetku města, byly zpětně tyto prostředky vynaloženy na rekonstrukce a opravy 

předmětných objektů. SOS a SOU Lidická - výměna prosklených stěn (450 tisíc Kč), SZŠ 

výměna oken (500 tisíc Kč), SŠDAM – Husovo náměstí výměna oken (450 tisíc Kč), CMG 

Komenského 4 výměna podlahy (400 tisíc Kč), SOŠPO výměna oken a dveří (250 tisíc Kč).  

Současně byla připravována projektová dokumentace pro realizaci úprav školských objektů 

v následujících letech pro: MŠ Čechovice, dokumentace pro výstavbu nového učebnového 

pavilonu, který nahradí již poněkud opotřebené pavilony, které měly formu dřevostaveb 

(700 tisíc Kč). Taktéž byla připravena dokumentace pro vybudování dílen a učeben, včetně 

výtahu na školách Melantrichova a E. Valenty. Dokumentace pro rekonstrukci haly bazénu 

ZŠ Dr. Horáka, včetně nové střešní konstrukce, také byla zpracována dokumentace pro 

EÚO ZŠ Čechovická, MŠ Mozartova a MŠ Mánesova. Částka vynaložena na tyto 

dokumentace přesáhla 1 mil. Kč. 
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Bydlení 
V oblasti zkvalitnění bydlení proběhla předposlední etapa velmi nákladné regenerace 

sídliště Šárka, nákladem přesahující 20 mil. Kč, včetně výstavby cyklostezky (celkem asi 7 

mil. Kč). Proběhla podstatná část objemu stavebních prací při výstavbě bytového domu 

Sušilova, ve kterém je 27 malých dvoupokojových bytů, s tím, že každý byt má v 

technickém podlaží parkovací místo pro osobní automobil. Ve své jihovýchodní části 

poskytuje tento objekt líbivý a příjemný vnitroblok bez rušivých vlivů okolních komunikací, 

náklad roku 2018 činil zhruba 61 mil. Kč. Bylo provedeno instalování tepelné izolace na 

bytovém objektu ve vlastnictví města Kostelecká 17, se záměrem dosažení podstatných 

energetických úspor, náklad činil přibližně 850 tisíc Kč. V rámci městských investičních 

akcí byly zrekonstruovány i domovní kotelny Brněnská 32, Vrahovická – dům služeb, za 

více než 2,5 mil. Kč.  

Byly zahájeny přípravné práce na projektových dokumentacích: regenerace sídliště 

Moravská a regenerace sídliště Mozartova, za více než 300 tisíc Kč. Začaly projekční práce 

na rekonstrukci bytového domu Šárka 9, 11, který navrhl významný architekt Putna, ve 

kterém má být zachováno 80 bytů v dnešním standardu, práce si vyžádaly kolem 1 mil. Kč. 

 

Památky – obnova budov 

V minulých letech získalo město Prostějov objekt Dům dětí a mládeže (DDM) na Vápenici 

výměnou za jiné objekty. Dlouhodobě byla připravována kompletní rekonstrukce rozvodů, 

výplní obvodů, střešních konstrukcí a krytin. V rámci této akce bylo vybudováno i zázemí 

pro připravovanou výstavbu tělocvičny, která bude na tento objekt navazovat. Totální 

rekonstrukce objektu si vyžádala 57 mil. Kč.  

V roce 2018 byla zahájena prozatím nejrozsáhlejší obnova Národního domu, přestože na 

určité postupné a záchranné práce bylo v minulých dvaceti letech vynaloženo více než 70 

milionů Kč. V rámci této rozsáhlé obnovy bylo profinancováno více než 16 mil. Kč, 

přičemž zbývající práce v rozsahu zhruba 50 mil. Kč mají být proinvestovány v roce 2019. 

Po důkladné projekční přípravě proběhla oprava Kolumbária přilehlého k severní zdi našeho 

unikátního městského hřbitova založeného v roce 1900. Poměrně zanedbaný objekt se 

znovu zaskvěl svým důstojným výrazem, opravy si vyžádaly 2 mil. Kč. 

V tomto roce byla též instalována klimatizace do podkrovních místností knihovny, která je v 

blízkosti Masarykovy školy a prostějovského zámku, nákladem zhruba 460 tisíc Kč. Je 

příhodné zmínit, že tento objekt vznikl v minulosti jako střelnice z části v místě hradeb a z 

části na bývalém příkopu kolem hradeb.  

V objektu Kina Metra 70 byly zřízeny nové provozní prostory v místě bývalého bytu 

(náklad činil téměř 450 tisíc Kč).  Byly zahájeny práce na rekonstrukci požární zbrojnice ve 

Vrahovicích v ulici Čs. armádního sboru. Byly zahájeny projekční práce na rekonstrukci 

domu Knihařská 18, který bude využit pro pracovníky MMPv a dojde tím ke smysluplnému 

využití komplexu budov v blízkosti Kepkovy Nové radnice.  

 

Sport 
Jedinečnou akcí za poslední desítky let, bylo vybudování naprosto nového koupaliště ve 

Vrahovicích, a to na pozemcích bývalého koupaliště, akce realizovaná firmou Metrostav si 

vyžádala téměř 51 mil. Kč. V oblasti sportu došlo k realizaci dalších dvou velmi 

významných akcí, a to vybudování šaten pro fotbalový klub FC Prostějov nákladem zhruba 

2,8 mil. Kč s přispěním dotace. Dále obnovení prvků skateparku v Kostelecké ulici 
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nákladem 2,8 mil. Kč, který bude dokončen počátkem roku 2019. Byly zpracovány další 

studie na rozšíření aquaparku v Krasicích a případné umožnění celoročního provozu. 

Probíhají projekční práce na vybudování šaten přiléhajících k Zimnímu stadionu, řešících 

především problém sportující mládeže, nákladem 400 tisíc Kč. Byla připravena projektová 

dokumentace na doplnění tribuny na velodromu v jeho západní části, který je jedním ze čtyř 

funkčních velodromů v rámci ČR.  

 

Zeleň 

V oblasti životního prostředí došlo k velmi významné záležitosti, a tím je vykoupení 

pozemků, na kterých leží Krasický rybník, od soukromého investora. Tento rybník měl a má 

více než 500 let dlouhou historii, a byl vybudován na mlýnské strouze, která v minulosti 

zajišťovala provoz mlýnů. Rekonstrukce technických objektů, odbahnění a zabezpečení 

hrází pohozem, si vyžádala 3,2 mil. Kč s dotací ve výši 2 mil. Kč. V návaznosti na 

zachráněný a opravený Krasický rybník, byla vybudována odpočinková plocha v ulici 

Zahradní, která nyní má dětské hřiště, zeleň a nezbytný mobiliář (náklad 3 mil. Kč). V 

tomto roce probíhají práce na zřízení nového městského parku v blízkosti ulice Okružní, 

který je vyjímečný tím, že zde má vzniknout nový vodní prvek, přestože v místech nového 

parku není žádný vodní zdroj nebo potok (50 tisíc Kč). Velmi nákladné však byly projekční 

práce na rekonstrukci zatrubnění potoka, který vede návsí místní části Žešov, na jehož 

projekční přípravu bylo vynaloženo bezmála 400 tisíc Kč. Byla zpracována projektová 

dokumentace pro cyklostezku v chybějícím úseku ulice Anenská (nákladem zhruba 115 tisíc 

Kč). 

Zdroj: ing. Antonín Zajíček, Markéta Smékalová, DiS, MMPv 

 

 

6. VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY 

 

Vítězem prvního kola druhé přímé volby prezidenta České republiky ve dnech 12. a 13. 

ledna 2018 se stal stávající prezident Miloš Zeman, kterému dalo hlas 1 983 506 

oprávněných voličů, což je 38,58 %. Spolu s ním do druhého kola voleb postoupil Jiří 

Drahoš, kterého volilo 1 367 358 (26,59 %). 

Výsledek voleb byl celkem jednoznačný, kromě Prahy Miloš Zeman zvítězil ve všech 

krajích.  

V Olomouckém kraji výsledky kopírovaly stav v celé zemi, Miloš Zeman zde získal  45,15 

procent voličů, Jiří Drahoš 22,66 procent a třetí Pavel Fischer 10,5 % voličů.  

V našem regionu Prostějovska se prvního kola prezidentských voleb zúčastnilo 61,40 %  

oprávněných voličů. Miloši Zemanovi dalo svůj hlas 47,98 procent voličů, Jiřímu Drahošovi 

22,01 % voličů.  

Ve druhém kole přímé prezidentské volby, které se konalo ve dnech 26. a 27. ledna, s velmi 

těsným výsledkem zvítězil stávající prezident Miloš Zeman. Ani silná podpora jeho 

protikandidáta Jiřího Drahoše ve velkých městech včetně Prahy nebyla s to přebít 

Zemanovu podporu na venkově, který je v Česku tradičně spíše levicový.  

V Olomouckém kraji Miloš Zeman získal 59,17 % hlasů při účasti 66,06 procenta 

oprávněných voličů. 
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V Prostějově přišlo k volbám 64,35% oprávněných voličů a Miloši Zemanovi dalo svůj hlas 

59,51% z nich.  

Ze sedmadevadesáti obcí našeho regionu Miloš Zeman ve všech zvítězil s výjimkou jedné – 

Haček, kde získal 56,16 procenta hlasů voličů Jiří Drahoš. V této obci byla zároveň nejvyšší 

volební účast, a to 84,88 %. 

Volební účast byla vůbec vysoká. Na Prostějovsku kromě zmíněných Haček přesáhli hranici 

osmdesátiprocentní účasti ještě voliči v Rakůvce, kde jich k urnám přišlo 83,13 %, v 

jedenačtyřiceti  obcích byla účast mezi 60 až 70 procenty. Naopak nejnižší účast byla v 

Dobromilicích, 54,25 %,  pod šesedátiprocentní hranici se dostaly ještě další čtyři obce – 

Obědkovice (56,16%), Hruška (56,91%), Klenovice (58,36%) a Doloplazy (58,37%).  

(Zdroj: ČSÚ) 

 

 

7. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STATUTÁRNÍHO 

MĚSTA PROSTĚJOVA 

 

Komunální volby pořádně zamíchaly poměrem sil na prostějovské radnici. Voleb se 

zúčastnilo 37,76 % voličů. Nejvíc hlasů získalo hnutí ANO 2011, které bude mít v novém 

zastupitelstvu sedm mandátů. 

Šest mandátů díky 15,94% hlasů získalo místní hnutí Na rovinu, pět mandátů pak Pévéčko. 

Po čtyřech mandátech budou mít ODS a nezávislé osobnosti města Prostějova a ČSSD, tři 

mandáty získala Změna pro Prostějov. Po dvou mandátech budou mít v novém 

zastupitelstvu komunisté, KDU-ČSL a SPD T. Okamury.  

 

ANO 2011 
Mgr. František Jura, ing. Jiří Rozehnal, ing. Jaroslav Faltýnek (přeskočil díky preferenčním 

hlasům z 12. místa na třetí), Marcela Župková, Dagmar Faltýnková, Bc. Miloš Sklenka a 

Roman Karšulín. 

 

Na rovinu 
Mgr. ing. Aleš Matyášek, Mgr. Martin Hájek, Petr Kapounek, ing. Petr Lysek, Mgr. Petr 

Ošťádal,  Tomáš Peka 

 

Pévéčko 
PaedDr. Jan Krchňavý, Mgr. Ivana Hemerková, Mgr. Jiří Pospíšil, MUDr. Bohuslav 

Machaň, MUDr. Martin Balák 

 

ODS a nezávislé osobnosti města Prostějova 
ing. Milada Sokolová, ing. Tomáš Blumenstein, ing. Marek Moudrý, Bc. Jan Zatloukal 

 

ČSSD 
RNDr. Alena Rašková, MUDr. Pavel Holík a Božena Sekaninová (oba díky preferenčním 

hlasům přeskočili několik spolustraníků), ing. Zdeněk Fišer 

 

Změna pro Prostějov 
ing. Jan Navrátil, ing. Arch. František Fröml, ing. MBA Hana Naiclerová 
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KDU-ČSL  
ing. Petr Kousal, MVDr. Zuzana Bartošová 

 

KSČM 
PaedDr. Jaroslav Šlambor, ing. Václav Šmíd 

 

SPD T. Okamury 
ing. Radim Fiala, ing. LL.M, MBA Pavel Dopita 

 

Jak se volilo v obcích regionu 
Dá se říci, že klasické strany v komunálních vobách totálně propadly. V obcích lidé volili 

především různá hnutí a místní uskupení. V celém regionu kandidovalo celkem 2 810 

kandidátů, z toho 938 žen. Průměrný věk kandidátů činil 46,62 roku. Nejvíc (celkem 518, to 

je 18,43 procent) jich bylo ve věkovém rozmezí 40 – 44 let, a mezi kandidáty bylo i dost 

seniorů nad 60 let – 452, což je 16,09 %. Nejstarším kandidátem byl Zdeněk Nakládal z 

Plumlova (88 let), nejmladšími pak osmnáctiletí studenti Helena Ptáčková z Němčic a Petr 

Sedlák z Bukové. 

Volební účast v našem regionu dosáhla 49,97 %, což je nejvíc v Olomouckém kraji. 

Nejvyšší účast zaznamenali v Klopotovicích, a to 79,31 %. Naopak nejnižší byla v obci 

Srbce, kde k volebním urnám přišlo pouze 28,57 % oprávněných voličů.  

 

Zástupci ANO, PÉVÉČKO, ODS a ČSSD podpisy svých představitelů uzavřeli v Prostějově 

koaliční dohodu. Hostem při podpisu smlouvy byl hejtman Olomouckého kraje Ladislav 

Okleštěk. 

Vedení města se ujmou: 

Primátor - František Jura (ANO) bude mít na starosti finance, hospodaření města, řízení 

Městské policie Prostějov. 

První náměstek primátora – Jiří Pospíšil (PÉVÉČKO) – správa a údržba majetku města, 

oblast komunálních služeb. 

Náměstek primátora – Jiří Rozehnal (ANO) – územní plánování a realizace investic, péče 

o kulturní památky. 

Náměstek primátora – Alena Rašková (ČSSD) – sociální oblast, sociální péče a sociální 

služby, doprava, bytová politika. 

Náměstek primátora – Milada Sokolová (ODS) – kultura a kulturní rozvoj, ochrana 

životního prostředí. 

Náměstek primátora - Jan Krchňavý (PÉVÉČKO) - oblast školství, výchovy a vzdělávání, 

sport. 

 
 

8. VOLBY DO SENÁTU 

 

V 1. kole senátních voleb, které se konaly 5. až 6. října 2018, zvítězila stávající senátorka 

Božena Sekaninová, která získala 18,68% hlasů. S celkem 12,68 procenty s ní postoupila do 

druhého kola bývalá poslankyně a nezávislá kandidátka MUDr. Jitka Chalánková, která o 

jednu setinu procentního bodu (5 hlasů) porazila Irenu Blažkovou z ANO 2011.    
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Účast v senátních volbách byla v našem regionu 43,43 %. Božena Sekaninová zvítězila v 

sedmapadesáti obcích Prostějovska a v pěti obcích na Kojetínsku. Z jedenácti kandidátů 

kromě uvedených tří žen zabodoval Jaroslav Fidrmuc ziskem 12,30 % hlasů, ostatní 

kandidáti voliče příliš neoslovili a jejich zisk hlasů nepřekročil 10 procent. 

 

Ve 2. kole senátních voleb ve dnech 12. až 13. října 2018 předstihla svou soupeřku ze ČSSD 

Boženu Sekaninovou nezávislá kandidátka Jitka Chalánková. Celkový propad sociální 

demokracie se odrazil i v senátních volbách. 

Na příštích šest let bude Prostějovsko v Senátu zastupovat lékařka Jitka Chalánková. Ve 

druhém kole jí dalo hlas 59,48 % voličů, zatímco dosavadní senátorce Boženě Sekaninové 

40,14 %. Nutno ovšem poznamenat, že volební účast byla velmi nízká, do volebních 

místností přišlo pouze 13, 82% oprávněných voličů.  

Jitka Chalánková vyhrála v jedenaosmdesáti obcích z celkového počtu 111 obcí volebního 

okrsku 62 – Prostějovsko a  Kojetínsko, a to dokonce i v těch, kde v 1. kole zvítězila 

Božena Sekaninová.  

 

 

9. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA 

 

Stručný výběr z jednání Rady města Prostějova 
 
Členové rady města na jednání 5. ledna 2018 mimo jiné: 

 

schválili 
darování zlatého šperku v ceně 4 740 Kč vylosovanému výherci na XXVIII. Tradičním 

městském plese, který se uskuteční dne 5. ledna 2018 v prostorách Národního domu.  

 

 
Členové rady města na jednání 9. ledna 2018 mimo jiné: 

 

schválili  
v souvislosti s realizací stavby Statutárního města Prostějova „Dopravní terminál na 

Floriánském náměstí, Prostějov“ zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu 

zřídit a provozovat podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě včetně 

vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení včetně jeho ochranného pásma na 

částech pozemků Statutárního města Prostějova. 

 

 

Členové rady města na jednání 23. ledna 2018 mimo jiné: 
 

schválili 
Projekty prevence kriminality ve městě Prostějově na rok 2018,  

 

vzali na vědomí 
informaci ve věci Nájemní smlouvy č. 2010/50/274 uzavřené mezi městem Prostějovem 
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jako pronajímatelem a společností MANTHELLAN a.s., Olomouc, jako nájemcem dne 22. 

12. 2010,  

a deklarovali 
že Nájemní smlouvu č. 2010/50/274 uzavřenou mezi městem Prostějovem jako 

pronajímatelem a společností MANTHELLAN a.s., jako nájemcem dne 22. 12. 2010 

považují za ukončenou ke dni 31. 12. 2017, 

a rozhodli 
o bezodkladném předání právního zastoupení statutárního města Prostějova ve věci 

Manthellan, a.s. Advokátní kanceláři Ritter - Šťastný, Olomouc, a pověřili advokátní 

kancelář odesláním výzvy společnosti MANTHELLAN a.s. k vyklizení předmětu nájmu dle 

Nájemní smlouvy č. 2010/50/274 ze dne 22. 12. 2010 a jeho odevzdání zpět Statutárnímu 

městu Prostějovu do 31. 1. 2018,  

 

dále schválili 
- neuplatnění navýšení nájemného pro rok 2018 o míru inflace (index spotřebitelských cen) 

vyhlašovanou Českým statistickým úřadem za uplynulý kalendářní rok u všech nájemních 

smluv na pronájem majetku ve vlastnictví Statutárního města Prostějova, 

- neuplatnění navýšení pachtovného pro rok 2018 o míru inflace (index spotřebitelských 

cen) vyhlašovanou Českým statistickým úřadem za uplynulý kalendářní rok u všech 

pachtovních smluv na užívání a požívání majetku ve vlastnictví Statutárního města 

Prostějova. 

 

 

Členové rady města na jednání 6. února 2018 mimo jiné: 

 

schválili 
- rámcový návrh programu 29. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude 

konat 19. 2. 2018 v jednací místnosti radnice v Prostějově,  

 

revokovali 
své usnesení č. 8065 ze dne 23. 1. 2018 tohoto znění: 

Rada města Prostějova 

1) bere na vědomí informaci ve věci Nájemní smlouvy č. 2010/50/274 uzavřené mezi 

městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností MANTHELLAN a.s., se sídlem 

Olomouc, jako nájemcem dne 22. 12. 2010, 

2) deklaruje, že Nájemní smlouvu č. 2010/50/274 uzavřenou mezi městem Prostějovem jako 

pronajímatelem a společností MANTHELLAN a.s., jako nájemcem dne 22. 12. 2010 

považuje za ukončenou ke dni 31. 12. 2017, 

  

a deklarovali 
že Nájemní smlouvu č. 2010/50/274 uzavřenou mezi městem Prostějovem jako 

pronajímatelem a společností MANTHELLAN a.s., se sídlem Olomouc, jako nájemcem dne 

22. 12. 2010 považují za absolutně neplatnou, 

 

schválili 
- změnu Organizačního řádu Magistrátu města Prostějova s účinností ode dne 1. 3. 2018,  
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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 „ZŠ a MŠ J. Železného – zvýšení kapacity“ a jako dodavatele předmětné veřejné 

zakázky vybrali společnost POZEMSTAV Prostějov, jejíž nabídka plně vyhověla všem 

podmínkám zadávací dokumentace, nejlépe naplnila hodnoticí kritéria a byla vyhodnocena 

jako ekonomicky nejvýhodnější,  

 

schválili 
- Plán prevence kriminality ve městě Prostějově na léta 2018 – 2020, 

 

- bezúplatné užívání majetku – tělocvičny Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 pro 

sportovní vyžití zaměstnanců školy, a to 5x týdně 1,5 hodiny, 

- plán oprav chodníků v Prostějově v roce 2018 dle předloženého návrhu, 

 

- ceny za účast v soutěži ve sběru papíru:  

pro prvních 10 žáků z každé zúčastněné školy formou poukázek Dárkový Pass Sodexo a pro 

vítězné školy peněžní odměnu, 

 

nevyhověli 
žádostem Tělocvičné jednoty Sokol I Prostějov o prominutí nájemného za kalendářní rok 

2018 ve výši 8 000 Kč bez DPH za pronájem části pozemku. 

 

 

Členové rady města na jednání 8. února 2018 mimo jiné: 

 

nedoporučili 
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve 

výši 65 000 Kč Muzeu a galerii v Prostějově, z důvodu, že pořizování odborné dokumentace 

je vymezeno v hlavním účelu a předmětem činnosti příspěvkové organizace. 

 

 

Členové rady města na jednání 19. února 2018 mimo jiné: 

 

schválili 
změnu Nájemní smlouvy č. NS/OPK/01/97 ze dne 27. 1. 1997 uzavřené mezi městem 

Prostějovem jako pronajímatelem a společností Lesy města Prostějova,  jako nájemcem na 

pronájem souboru movitého a nemovitého majetku v části týkající se doby nájmu a 

výpovědní lhůty následovně: 

- nájem bude nově sjednán na dobu neurčitou s šestiletou výpovědní lhůtou,  

- ostatní podmínky Nájemní smlouvy č. NS/OPK/01/97 ze dne 27. 01. 1997 zůstanou 

nezměněny, 

- změna Nájemní smlouvy č. NS/OPK/01/97 ze dne 27. 01. 1997 bude provedena formou 

dodatku, 
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vzali na vědomí 
informace o navrhovaných změnách při výstavbě komunitního domu Sušilova, 

a schválili 
navrhované stavební  změny, 

 

dále schválili 
převzetí záštity nad 1. ročníkem mezinárodní koktejlové juniorské soutěže, kterou pořádá 

Střední odborná škola Prostějov dne 22. 3. 2018 pod názvem „Hanácká Barman show“. 

 

 

Členové rady města na jednání 6. března 2018 mimo jiné: 
 

vzali na vědomí 
- informace o jmenování nových tajemnic komisí rady, a to ing. Lenky Moučkové, 

zaměstnankyně Odboru dopravy, která bude vykonávat tajemnici Komise dopravy, 

Idy Jordové, zaměstnankyně Odboru územního plánování a památkové péče, která bude 

vykonávat tajemnici Komise pro regeneraci městské památkové zóny, 

 

schválili 
- zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve 

zjednodušeném podlimitním řízení „Terminál na autobusovém nádraží ul. Janáčkova“ dle § 

53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

a  

zaslání Výzvy k podání nabídky těmto pěti možným dodavatelům: 

POZEMSTAV Prostějov, EUROVIA CS, a.s., Praha 1 - Nové město, Skanska a.s., Praha 8 - 

Karlín, FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby Brno, STRABAG a.s., Praha, 

 

- projektový námět Projekt prevence kriminality 2018, 

- realizaci akce prevence kriminality ve městě Prostějově – Program Revolution Train – 

protidrogový vlak, 

 

neschválili 
- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 ve výši 15 000 Kč spolku 

SPIRITO z.s., Ptení, na projekt keramické dílny, důvod: nejedná se o projekt realizovaný na 

území města Prostějova, 

- ve výši 9 000 Kč Centru sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizaci, na zakoupení 

terapeutických pomůcek pro osoby s Alzheimerovou chorobou, , důvod: hrazeno z 

prostředků zřizovatele, 

- ve výši 25 000 Kč Centru pro rodinu Prostějov z.s., Prostějov, na projekt Dobrovolníci 

2018 – zapojení dobrovolníků do organizace tradičního pobytového tábora pro maminky s 

dětmi ve věku od 2 do 7 let a příměstského tábora pro děti ve věku 4 až 11 let, důvod: 

pobytové a příměstské tábory nejsou hrazeny z prostředků rady, 

- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 8 000 Kč EDUCANOVA, z.s., 

Přerov, na propagaci účelu spolku a ochrany přírody v okolí města Prostějov 2018, důvod: 

účel žádosti nesouvisí se životním prostředím a jedná se spíše o organizované výlety spolku 

z Přerova za poznáním kulturních a přírodních prostředí měst a jejich okolí, 
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dále vzali na vědomí 
- rezignaci Mgr. Josefa Fialy na pozici ředitele Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty ke 

dni 31. 7. 2018, 

- rezignaci Mgr. Ivana Nedvěda na pozici ředitele Sportcentra - DDM Prostějov, 

příspěvková organizace ke dni 31. 7. 2018, 

 

vyhlásili 
- konkurzní řízení na obsazení funkce ředitel – ředitelka Základní školy Prostějov, ul. E. 

Valenty 52  a funkce ředitel – ředitelka Sportcentra - DDM Prostějov, příspěvková 

organizace, v obou případech s nástupem od 1. 8. 2018 na dobu neurčitou. 

 

 

Členové rady města na jednání 12. března 2018 mimo jiné: 
 

neschválili 
- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 25 000 Kč Klubu vojenské historie 

- Dukla z.s., Prostějov, na nákup přívěsného vozíku; důvod: z rozpočtu města jsou 

saturovány jiné požadavky žadatele, 

- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 25 000 Kč Muzeu a galerii v 

Prostějově na výstavu „Lide československý, tvůj odvěký sen stal se skutkem!“ Důvod: akci 

lze řešit z prostředků zřizovatele, 

- ve výši 10 000 Kč Centru sociálních služeb Prostějov na natočení filmu klienty denního 

stacionáře - důvod: akci lze řešit z prostředků zřizovatele, 

- ve výši 21 000 Kč Centru sociálních služeb Prostějov na vydání sborníku vzpomínek 

klientů centra - důvod: akci lze řešit z prostředků zřizovatele,  

- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 Šejle, z. s., Prostějov, ve výši 

20 000 Kč na dopravu dětí na příměstský tábor, odměny do soutěží, krmivo pro zvířata, 

nákup sportovního vybavení, pronájmy tělocvičny, nákup potravin, hygienických potřeb - 

důvod: na příměstské tábory se dotace neposkytují. 

 

 

Členové rady města na jednání 20. března 2018 mimo jiné: 
 

schválili 
projektový námět „Vybudování šaten a zázemí – Středisko mládeže kopané“ a přípravu a 

podání žádosti o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje, Programu na podporu výstavby a 

rekonstrukce sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2018. 

 

 

Členové rady města na jednání 3. dubna 2018 mimo jiné: 

 

souhlasili 
se zřízením pracovní pozice interní auditor - pověřenec pro ochranu osobních údajů pro 

příspěvkové organizace, vykonávané zaměstnancem v pracovním poměru na dobu 
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neurčitou, v přímé podřízenosti primátorky města, a to s účinností od 4. 4. 2018, 

 

schválili 
- značení jízdních kol a invalidních vozíků syntetickou DNA pro občany s trvalým pobytem 

v působnosti ORP Prostějov, 

 

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 MŠ v Prostějově - MŠ Partyzánská“ a jako dodavatele vybrali společnost R & 

G ZESTA, Prostějov, jejíž nabídka plně vyhověla všem podmínkám zadávací dokumentace, 

nejlépe naplnila hodnoticí kritéria a byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější,  

 

- 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 „Rekonstrukce páteřní komunikace Žešov“ a jako dodavatele vybrali společnost 

STRABAG a.s., Praha, jejíž nabídka plně vyhověla všem podmínkám zadávací 

dokumentace, nejlépe naplnila hodnoticí kritéria a byla vyhodnocena jako ekonomicky 

nejvýhodnější,  

 

- 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 „Oprava Národního domu v Prostějově“, jako dodavatele vybrali společnost 

UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Brno – Zábrdovice, jejíž nabídka plně vyhověla všem 

podmínkám zadávací dokumentace, nejlépe naplnila hodnoticí kritéria a byla vyhodnocena 

jako ekonomicky nejvýhodnější,  

 

jmenovali 
konkurzní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele Základní školy 

Prostějov, ul. E. Valenty 52, předsedkyně: Mgr. Ivana Hemerková - zástupce zřizovatele, 

členové: Mgr. Petr Ivánek - zástupce zřizovatele, PaedDr. Iveta Melichová - zástupce KrÚ 

Olomouckého kraje, Mgr. Lenka Zedková - ředitelka ČŠI, PaedDr. Jan Krchňavý - zástupce 

za státní správu, Mgr. Josef Fiala - zástupce pedagogických pracovníků školského zařízení, 

ing. Milada Sokolová, školská rada 

a pověřili 
funkcí tajemnice konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce 

ředitele Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty Dagmar Bindasovou – referentku 

samosprávy odboru školství, kultury a sportu, 

 

dále jmenovali 
konkurzní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele Sportcentra – 

dům dětí a mládeže Prostějov, předsedkyně: Mgr. Ivana Hemerková - zástupce zřizovatele, 

členové: Mgr. Petr Ivánek - zástupce zřizovatele, Bc. Kateřina Kosková - zástupce KrÚ 

Olomouckého kraje, Mgr. Lenka Zedková - ředitelka ČŠI, PaedDr. Jan Krchňavý - zástupce 

za státní správu, Mgr. Ivan Nedvěd - zástupce pedagogických pracovníků školského 

zařízení, 
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a pověřili 
funkcí tajemnice konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce 

ředitele Sportcentra – dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace, Dagmar 

Bindasovou – referentku samosprávy odboru školství, kultury a sportu, 

 

rozhodli 
potvrdit v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů níže jmenované ředitele od 1. 8. 2018 ve funkci ředitele školy nebo školského 

zařízení na období 6 let následujících po 1. 8. 2018: 

▪ RNDr. Josef Hrachovec, Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4 

▪ PaedDr. Jan Krchňavý, Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov 

▪ Mgr. Roman Pazdera, Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60 

▪ Jana Baarová, Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace 

▪ Bc. Iveta Bittnerová, Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a 

▪ PaedDr. Alena Hekalová, Mateřská škola Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková 

organizace 

▪ Mgr. Eliška Kunčíková, Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov. 

 

schválili 
1. nájemné bytu v komunitním domě Sušilova ve výši 150 Kč/m²/měs., 

2. nájemné garážové stání 1000 Kč/měs., 

3. další podmínky pro přidělení bytu v komunitním domě Sušilova: 

- trvalé bydliště na území města Prostějova 

- manželský pár, kde minimálně 1 osoba je starší 60-ti roků, nebo je mu přiznán invalidní 

důchod 3. stupně 

- nájemník musí být buďto poživatelem starobního, nebo invalidního důchodu, nebo musí 

mít zajištěný jiný příjem (ne sociální dávky), který mu umožní hradit nájemné. 

- nesmí vlastnit, nebo spoluvlastnit nemovitost k bydlení 

- ani jeden z nájemníků nesmí být v insolvenci 

- ani jeden z nájemníků nesmí dlužit Statutárnímu městu Prostějov, nebo jím ovládaným 

organizacím  

- smlouva bude uzavírána na dobu určitou 1 roku a prodlužována v případě plnění všech 

povinností, vyplývajících z nájemní smlouvy a výše uvedených podmínek přidělení 

- nájemníkovi, který ovdoví a plní si své povinnosti, bude přednostně nabídnuto umístění v 

menším bytě zvláštního určení (DPS) v majetku města 

- veškeré výjimky z výše uvedených podmínek mohou být učiněny pouze na základě 

doporučení sociálně zdravotní komise a po schválení radou města, 

 

usnesení tohoto znění: 
Statutární město Prostějov s ohledem na stanovisko Nejvyššího soudu uznává a respektuje, 

že Prior má naléhavý právní zájem na určení platnosti či neplatnosti předmětné smlouvy, v 

dané době a situaci prohlašuje, že i ono má naléhavý právní zájem na určení platnosti či 

neplatnosti předmětné smlouvy a současně sděluje, že usnesením Zastupitelstva města 

Prostějova č. 18010 ze dne 19. a 20. 2. 2018 bere na vědomí informaci o právním 

stanovisku advokátní kanceláře Ritter-Šťastný o absolutní neplatnosti Smlouvy o budoucích 
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smlouvách se společností Manthellan, a. s. 

 

 

Členové rady města na jednání 2. května 2018 mimo jiné: 

 
schválili  
výši poplatků za služby, a to právo přenechání prostoru k umístění mobilních stánků v rámci 

XXXVI. Prostějovských hanáckých slavností na nám. T. G. Masaryka ve dnech 15. a 16. 9. 

2018, 

 

rozhodli 
- nepodávat incidenční žalobu na určení pravosti pohledávky města Prostějova za dlužníkem 

LHK Jestřábi Prostějov, spolek, ve výši 500 000 Kč, 

 

- 1. 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 KARETA s.r.o., Bruntál, z další účasti v zadávacím řízení „Terminál na 

autobusovém nádraží ul. Janáčkova“, a to pro nesplnění podmínek a požadavků zadávací 

dokumentace,  

2. 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 „Terminál na autobusovém nádraží ul. Janáčkova“ a jako dodavatele zakázky vybrali 

společnost Skanska a.s., Praha 8, jejíž nabídka plně vyhověla všem podmínkám zadávací 

dokumentace, nejlépe naplnila hodnoticí kritéria a byla vyhodnocena jako ekonomicky 

nejvýhodnější,  

 

souhlasili 
s  užitím znaku města Prostějova na 17. ročníku soutěže „Zlatá jehla 2018“. Souhlas se 

uděluje společnosti ART ECON – Střední škola, Prostějov,  

 

nedoporučili 
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na 

rok 2018 ve výši 100 000 Kč Vodáckému klubu 109, Prostějov, na pořádání závodu v 

raftingu O pohár primátora Prostějova z důvodu, že žádost nebyla doporučena dostatečným 

počtem hlasů členů Rady města Prostějova, 

 

schválili 
bezúplatné užití výstavních prostor za kavárnou v zámku pro KK Duha v termínu 12. až 16. 

června 2018 pro pořádání tvůrčích seminářů 61. Wolkrova Prostějova 2018, 

 

vzali na vědomí 
přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR ve výši 280 000 Kč na částečnou úhradu 

nákladů spojených s realizací 61. ročníku festivalu poezie Wolkrův Prostějov.  

 

 

Členové rady města na jednání 15. května 2018 mimo jiné: 
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schválili 
- s účinností od 1. 6. 2018 změnu v organizační struktuře a systemizaci pracovních míst 

Magistrátu města Prostějova, a to v Odboru kancelář tajemníka takto: 

ruší 1 pracovní místo v Odboru kancelář tajemníka, vykonávané zaměstnancem v 

pracovním poměru se zařazením sekretář, zařazené do přímé podřízenosti vedoucímu 

Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova a snižuje celkový počet pracovních 

míst v Odboru kancelář tajemníka na 16, 

 

rozhodli 
1. na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek dle výsledku 

hodnocení nabídek formou elektronické aukce a v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek o výběru dodavatele v zadávacím řízení „Centrální nákup 

elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Prostějov v letech 2019 - 2020“ a 

pro první část veřejné zakázky „Dodávka elektrické energie“ vybrali jako dodavatele 

společnost Amper Market a.s., Praha 4 - Krč, jejíž nabídka plně vyhověla všem podmínkám 

zadávací dokumentace,  

 

schválili 
- účetní závěrky příspěvkových organizací, 

-  rozdělení výsledků hospodaření dosažených v roce 2017 příspěvkovými organizacemi,  

- napojení objektu budovy MP, Vápenice 2954/25 a Vápenice 2950/27, Prostějov na optické 

kabelové vedení komunikační sítě společnosti INFOS LEAS, spol. s r.o., Prostějov,  

 

neschválili 
- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 ve výši 12 120 Kč Sociálním 

službám města Kroměříže, příspěvkové organizaci, Kroměříž, na sociální službu Domova 

pro seniory Vážany z důvodu, že uživatelka sociální služby není občankou města 

Prostějova. 

 

 

Členové rady města na jednání 23. května 2018 mimo jiné: 

 

schválili 
- Směrnici pro zacházení s osobními údaji a se změnou dle připomínky v diskusi, 

- usnesení o Určení členů volených orgánů statuárního města ke zpracování osobních údajů. 

 

 

Členové rady města na jednání 29. května 2018 mimo jiné: 

 

schválili 
- Pokyny pro kontrolu plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžného 

hospodaření jím zřízených a založených právnických osob k 30. 6. 2018, 

 

neschválili 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 ve výši 30 000 Kč FC Kralice na 
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Hané, podporu činnosti (údržba hřiště) z  důvodu, že předmět dotace se primárně netýká 

města Prostějova, ale jiné obce, 

 

rozhodli 
pokračovat ve zpracování díla „Úprava veřejného prostranství v okolí zámku“ zadáním 

projektové dokumentace pro územní rozhodnutí dle varianty č. 1, 

 

vzali na vědomí 
přijetí Petice občanů Žešova z 25. 5. 2018 – Nesouhlas s uzavřením mostu pro automobilní 

dopravu a omezením provozu jen pro pěší a cyklisty přes dálnici k místnímu rybníku a 

polnostem, nesouhlas se zbouráním mostu. 

 

 

Členové rady města na jednání 8. června 2018 mimo jiné: 
 

revokovali 
- usnesení č. 8428 Rady města Prostějova ze dne 15. 5. 2018,  

a doporučili 
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na 

rok 2018 z prostředků nerozdělené dotace všeobecné v kapitole 70 – finanční ve výši 50 000 

Kč ústavu Nejste sami – mobilní hospic, z.ú., Olomouc na mobilní specializovanou 

paliativní péči – zajištění chodu zdravotní péče mobilního hospice,  

 

dále revokovali 
část usnesení č. 8479 Rady města Prostějova ze dne 29. 5. 2018 bodu č. 8. 8,  

a doporučili 
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z 

dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši 79 500 Kč Junáku - českému skautu, středisku Děti 

přírody Prostějov, z. s., Bohumíra Šmerala na vybavení kuchyňky v klubovně na Šmeralově 

ulici v Prostějově a zařízení tábora ve Skelné Huti. 

 

 

Členové rady města na jednání 13. června 2018 mimo jiné: 
 

schválili 
- provedení nového/opakovaného zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na služby 

zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění s názvem „Propagační služby pro statutární 

město Prostějov v rámci fotbalových utkání A-týmu mužů a dalších aktivit klubu 1. SK 

Prostějov v sezoně 2018/2019“, 

- provedení nového/opakovaného zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na služby 

zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění s názvem „Propagační služby pro statutární 

město Prostějov v rámci basketbalových utkání A-týmu mužů a dalších aktivit klubu BK 

OLOMOUCKO v sezoně 2018/2019“,  

- provedení nového/opakovaného zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na služby 

zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění s názvem „Propagační služby pro statutární 

město Prostějov v rámci volejbalových utkání A-týmu žen a dalších aktivit klubu VK 
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Prostějov v sezoně 2018/2019“,  

- provedení nového/opakovaného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby 

zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění s názvem „Propagační služby pro statutární 

město Prostějov v rámci hokejových utkání A-týmu mužů a dalších aktivit klubu LHK 

Jestřábi Prostějov A-team s.r.o. v sezoně 2018/2019“,  

 

jmenovali 
- do funkce ředitele Sportcentra – domu dětí a mládeže Prostějov, příspěvkové organizace s 

nástupem od 1. 8. 2018 Bc. Jana Zatloukala,  

- do funkce ředitele Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty 52 s nástupem od 1. 8. 2018 

Mgr. Radima Weissera. 

 

 

Členové rady města na jednání 27. června 2018 mimo jiné: 
 

schválili 
s účinností od 1. 7. 2018 změnu v organizační struktuře a systemizaci pracovních míst 

Magistrátu města Prostějova, a to v Odboru školství, kultury a sportu, 

 

rozhodli 
- na základě doporučení skupiny pro posouzení nabídky a v souladu s § 122 zákona č. 

134/2016 Sb., o přijetí nabídky jediného vyzvaného dodavatele, spolku 1. SK Prostějov z.s., 

podané v jednacím řízení bez uveřejnění „Propagační služby pro statutární město Prostějov 

v rámci fotbalových utkání A-týmu mužů a dalších aktivit klubu 1. SK Prostějov v sezoně 

2018/2019“, vzhledem k tomu, že nabídka dodavatele splnila všechny požadavky zadavatele 

dle Výzvy k podání nabídky,  

- na základě doporučení skupiny pro posouzení nabídky a v souladu s § 122 zákona č. 

134/2016 Sb., o přijetí nabídky jediného vyzvaného dodavatele, společnosti BK 

OLOMOUCKO SPORT s.r.o., Olomouc, podané v jednacím řízení bez uveřejnění 

„Propagační služby pro statutární město Prostějov v rámci  basketbalových utkání A-týmu 

mužů a dalších aktivit klubu BK OLOMOUCKO v sezoně 2018/2019“, vzhledem k tomu, 

že nabídka dodavatele splnila všechny požadavky zadavatele dle Výzvy k podání nabídky,   

- na základě doporučení skupiny pro posouzení nabídky a v souladu s § 122 zákona č. 

134/2016 Sb., o přijetí nabídky jediného vyzvaného dodavatele, společnosti  LHK Jestřábi 

Prostějov A-team s.r.o. Prostějov, podané v jednacím řízení bez uveřejnění „Propagační 

služby pro statutární město Prostějov v rámci hokejových utkání A-týmu mužů a dalších 

aktivit klubu LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o. v sezoně 2018/2019“, vzhledem k tomu, 

že nabídka dodavatele splnila všechny požadavky zadavatele dle Výzvy k podání nabídky,   

- na základě doporučení skupiny pro posouzení nabídky a v souladu s § 122 zákona č. 

134/2016 Sb., o přijetí nabídky jediného vyzvaného dodavatele, společnosti Prostějovský 

volejbal s.r.o., Prostějov, podané v jednacím řízení bez uveřejnění „Propagační služby pro 

statutární město Prostějov v rámci volejbalových utkání A-týmu žen a dalších aktivit klubu 

VK Prostějov v sezoně 2018/2019“, vzhledem k tomu, že nabídka dodavatele splnila 

všechny požadavky zadavatele dle Výzvy k podání nabídky,  

 

souhlasili 
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s návrhem Rozhodnutí tajemníka Magistrátu města Prostějova, kterým se zřizuje Redakční 

rada Prostějovských radničních listů, 

 

neschválili 
- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 ve výši 14 189 Kč Astras, 

o.p.s., Kroměříž, na Azylový dům pro muže, důvod: město Prostějov dofinancovává ze 

svého rozpočtu provoz Azylového centra v Prostějově, 

- ve výši 6 000 Kč Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky, 

zapsanému spolku, Praha, na relaxační cvičení s prvky TAI-CHI realizované v rámci 

Oblastní odbočky Prostějov, důvod: upřednostnění zajištění činnosti Oblastní odbočky 

Prostějov v roce 2018 poskytnutím dotace na úhradu provozních nákladů, 

- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 ve výši 35 000 Kč SOS 

dětským vesničkám, z.s., Praha, na výcvik v mediaci – úhrada akreditovaného výcviku 

rodinné mediace pracovnice SOS dětských vesniček, důvod: jedná se o zvyšování odborné 

kvalifikace pracovníka – na tento účel není dotace z rozpočtu města Prostějova 

poskytována, 

- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 40 000 Kč ARKS Plus s. r. o., 

Olomouc, na Open air koncert Lenky Filipové a hostů v Čechách pod Kosířem, důvod: 

žádost nebyla doporučena dostatečným počtem hlasů členů Rady města Prostějova, 

- poskytnutí dotace ve výši 14 000 Kč Tělovýchovné jednotě Želeč z. s. na podporu 

činnosti, důvod: žádost nebyla doporučena dostatečným počtem hlasů členů Rady města 

Prostějov. 

 

 

Členové rady města na jednání 17. července 2018 mimo jiné: 
 

vzali na vědomí 
informaci o podmínkách a případném postupu u zadávacího řízení veřejné zakázky na 

koncesi „Provozování systému sdílených jízdních kol ve městě Prostějově“. 

 

 

Členové rady města na jednání 31. července 2018 mimo jiné: 
 

schválili 
- nákup uměleckého díla z rozpočtu města Prostějova, autor Vilém Kraus, obraz Pohled na 

Prostějov od severu, cena 24 000 Kč, 

 

- zapracovat do návrhu rozpočtu pro rok 2019 toto: 

I. V návrhu rozpočtu na rok 2019 delegovat Zastupitelstvem města Prostějova na Radu 

města Prostějova oprávnění provádět rozpočtová opatření dle bodu I. důvodové zprávy, 

 

II.  

1. V návrhu rozpočtu na rok 2019 ponechat každému osadnímu výboru 1 250 000 Kč a 

nevyčerpané částky jednotlivých osadních výborů budou po schválení závěrečného účtu za 

rok 2018 převedeny do rozpočtu osadních výborů roku 2019, 

2. V rámci participativního rozpočtu budou stanovena závazná pravidla pro nakládání s 



39 

 

přidělenými finančními prostředky dle připomínek v rozpravě takto: 

- finanční prostředky budou použity na investice a opravy majetku ve vlastnictví města 

Prostějova a na příspěvky na investice mimo majetek města, 

 

III. 

V návrhu rozpočtu na rok 2019 bude procentuální výše odvodů z odpisů budov, svěřených 

do užívání školských příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem 

Prostějovem, která bude součástí kapitoly 20 a bude použita na opravy školských budov 

stanovena ve výši 70 %, 

 

IV. 

V návrhu rozpočtu na rok 2019 delegovat Zastupitelstvem města Prostějova na Radu města 

Prostějova pravomoc rozhodovat o nabytí a převodu inženýrských sítí a pozemních 

komunikací (stejně jako tomu bylo v návrhu rozpočtu na rok 2018), 

 

V. V návrhu rozpočtu na rok 2019 stanovit procentuální výši z příjmů z pronájmů bytových 

a nebytových prostor ve správě obchodní společnosti DSP, s. r. o., která bude použita na 

opravy a údržbu bytového a nebytového fondu ve výši 70 %. 

 

doporučili 
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města 

Prostějova na roky 2020 až 2023, 

 

schválili 
- zhodnocování volných finančních prostředků statutárního města Prostějova v částce 30 

000 000 Kč formou termínovaného vkladu u společnosti PPF a. s., 

 

- úhradu vícenákladů ve výši 406 589 Kč společnosti FTL – First Transport Lines a.s.,  

Prostějov, které vzniknou snížením vybraných druhů jízdného autobusové dopravy od 1. 9. 

2018 na základě usnesení Vlády ČR a s tím spojeného snížení plánovaných tržeb, a uzavření 

dodatku č. 16 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a Smlouvě o kompenzaci z plnění 

závazku veřejné služby se společnosti FTL – First Transport Lines a.s., Prostějov,  

 

- návrh dokumentu „Smart Prostějov / Manuál chytrého města“, 

 

- s ohledem na deklaraci Rady města Prostějova schválenou usnesením č. 8093 ze dne 6. 2. 

2018, na stanovisko JUDr. Ivany Hučínové z Advokátní kanceláře Ritter-Šťastný z 

Olomouce a na to, že pozemky nebyly v daném období společností MANTHELLAN  

fakticky užívány, vrácení části úhrady za užívání nemovitostí dle Nájemní smlouvy č. 

2010/50/274 ze dne 22. 12. 2010 společnosti MANTHELLAN a.s., Olomouc, ve výši 28 

566,80 Kč (tj. částku ve výši 17 530,60 Kč za užívání pozemků bývalé sodovkárny v období 

od 10. 5. 2018 do 30. 6. 2018 a částku ve výši 11 036,20 Kč za užívání pozemků 

Společenského domu a tržnice v období od 01. 6. 2018 do 30. 6.2018), 

 

- pronájem nebytových prostor o celkové výměře 468,59 m² umístěných v pravém křídle 2. 

nadzemního podlaží stavby občanského vybavení č.p. 2061 (Husovo nám. 91 v Prostějově),  
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Gymnáziu Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3, za účelem výkonu činnosti nájemce dle 

zřizovací listiny. 

 

 

Členové rady města na jednání 16. srpna 2018 mimo jiné: 
 

neschválili 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 6 000 Kč Rodinnému centru 

Sluníčko Držovice, z. s., na podporu konání příměstských táborů v roce 2018, z toho 

důvodu, že předmět dotace se primárně netýká města Prostějova, ale jiné obce, 

 

schválili 
- čerpání fondu investic Sportcentra - DDM Prostějov ve výši 421 888 Kč na opravu 

nouzového osvětlení v objektu Olympijská ul. 4, 

 

- zahraniční pracovní cestu primátorky města Prostějova RNDr. Aleny Raškové do 

Vysokých Tater ve dnech 11. 9. – 12. 9. 2018, 

 

vzali na vědomí  
- výsledek výzkumu „Spokojenost obyvatel s místním společenstvím v Prostějově“, 

 

- zprávu o „Plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžné hospodaření jím 

zřízených a založených právnických osob k 30. 6. 2018“, 

 

stanovili 
pro rok 2019 následující kapitoly rozpočtu města: 

 

Číslo 

kap. 
Název kapitoly Správce 

10 Kancelář primátora RNDr. Tatarkovičová Jaroslava 

11 Správa a zabezpečení Bc. Nevrtal František 

12 Krizové řízení Ing. Jakubský Vincent 

13 Městská policie Mgr. Nagy Jan 

14  Kancelář tajemníka Mgr. Orságová Jana 

15 Informační technologie Ing. Števko Jan 

16 Občanské záležitosti Mgr. Javůrková Marie 

19 DUHA KK u hradeb Mgr. Ivánek Petr 

20 Školství, kultura a sport Mgr. Ivánek Petr 

21 Sociální věci Mgr. Svozil Jaroslav 

30 Obecní živnostenský úřad Ing. Bc. Orálková Antonie, MBA 

40 Životní prostředí Ing. Cetkovská Martina 

41 Doprava Ing. Nakládal Miroslav 

50 Správa a nakládání s majetkem 

města 

Mgr. Vojtek Libor 

60 Rozvoj a investice Ing. Zajíček Antonín 

61 Stavební úřad Ing. Košťál Jan 
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62 Územní plánování a památková 

péče 

Ing. arch. Mlčoch Jan 

70 Finanční Ing. Carda Radim 

71 Sociální fond Mgr. Ivánek Petr 

90 Správa a údržba majetku města Mgr. Vojtek Libor 

 

dále schválili 
- přijetí dotace Ministerstva kultury ČR ve výši 400 000 Kč poskytnuté na obnovu nemovité 

kulturní památky Pavlátova městského domu na nám. T. G. Masaryka 121/11 ve vlastnictví 

města.  

 

 

Členové rady města na jednání 27. srpna 2018 mimo jiné: 
 

schválili 
- zadání stavby „Střední odborná škola podnikání a obchodu – oprava sociálního zařízení 

tělocvičny“ formou výzvy jednomu zájemci, a to společnosti GAMA stavby s.r.o., Prostějov,  

 

- nekomerční nájemné v prostorách společenského domu: 

1. zařízení SCHOLA education, Prostějov na akci Burza škol (Scholaris), 

2. Úřadu práce Prostějov na akci Burza práce. 

 

 

Členové rady města na jednání 10. září 2018 mimo jiné: 
 

schválili 
- zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce 

domu Knihařská 18, Prostějov“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 

zákona č. 134/2016 Sb.,  

- zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky „Technologie na 

zvýšení bezpečnosti a ochrany dat“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 

zákona č. 134/2016 Sb.,  

 

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 „Rekonstrukce ulice Plumlovská“ a jako dodavatele vybrali společnost COLAS CZ, 

a.s., Praha, jejíž nabídka nejlépe naplnila hodnoticí kritéria a byla vyhodnocena jako 

ekonomicky nejvýhodnější,  

 

rozhodli 
neposkytnout informace ing. Haně Naiclerové, MBA k žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., 

týkající se Lesů města Prostějova, s. r. o.; 

a postoupili 
stížnost ing. Hany Naiclerové, MBA proti postupu Lesů města Prostějova, s.r.o. při 

vyřizování žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. K vyřízení jednateli společnosti 
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Lesy města Prostějova, s. r. o., 

 

 

neschválili 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 ve výši 20 000 Kč Bohumilu 

Korbařovi, Prostějov, na účast na závodě „Světový pohár ve střelbě z polní kuše“ z důvodu, 

že žádost nebyla doporučena dostatečným počtem hlasů členů Rady města Prostějova,  

 

schválili 
- zadání projektové dokumentace pro stavební povolení „Zimní stadion – rekonstrukce – 

technický objekt“ formou výzvy jednomu zájemci, a to společnosti BfB studio s.r.o., Praha,  

 

revokovali 
bod 3) usnesení Rady města Prostějova č. 8695 ze dne 31. 7. 2018, kterým bylo schváleno 

budoucí pravidelné vracení částí úhrady za užívání pozemků bývalé sodovkárny a pozemků 

Společenského domu a tržnice dle Nájemní smlouvy č. 2010/50/274 ze dne 22. 12. 2010 

společnosti MANTHELLAN a.s.,  

a schválili 
s ohledem na deklaraci Rady města Prostějova schválenou usnesením č. 8093 ze dne 6. 2. 

2018, na stanovisko JUDr. Ivany Hučínové z Advokátní kanceláře Ritter-Šťastný z 

Olomouce a na to, že pozemky nebyly v daném období společností MANTHELLAN a.s. 

fakticky užívány, vrácení části úhrady za užívání ostatních pozemků, které byly předmětem 

Nájemní smlouvy č. 2010/50/274 ze dne 22. 12. 2010, netvoří pozemky bývalé sodovkárny, 

Společenského domu a tržnice a jsou volně přístupnými veřejnými prostranstvími fakticky 

neužívanými společností MANTHELLAN a.s., v období od 6. 2. 2018 do 30. 6. 2018, ve 

výši 67 461 Kč společnosti MANTHELLAN a.s.,  

- s ohledem na deklaraci Rady města Prostějova schválenou usnesením č. 8093 ze dne 6. 2. 

2018, na stanovisko JUDr. Ivany Hučínové z Advokátní kanceláře Ritter-Šťastný z 

Olomouce a na to, že pozemky nejsou společností MANTHELLAN a.s. fakticky užívány, 

pokud budou v období od 1. 7. 2018 ze strany společnosti MANTHELLAN a.s. platby 

nájemného dle Nájemní smlouvy č. 2010/50/274 ze dne 22. 12. 2010 hrazeny na účet 

Statutárního města Prostějova, pravidelné vracení celé úhrady za užívání pozemků dle 

Nájemní smlouvy č. 2010/50/274 ze dne 22. 12. 2010 společnosti MANTHELLAN a.s. 

 

 

Členové rady města na jednání 25. září 2018 mimo jiné: 
 

schválili 
výplatu odměn členům komisí Rady města Prostějova a komise BESIP za rok 2018, 

a zrušili 
ke dni 6. 10. 2018 všechny komise, které rada zřídila, s výjimkou zvláštního orgánu Komise 

pro projednávání přestupků, 

 

dále schválili 
Smlouvu o spolupráci při organizaci oslav 28. října mezi Olomouckým krajem a statutárním 

městem Prostějovem a 
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pověřili   
primátorku statutárního města Prostějova RNDr. Alenu Raškovou podpisem této smlouvy, 

 

rozhodli 
nepostupovat při prodeji výpočetní techniky (notebooků, tabletů a software) a mobilních 

telefonů zapůjčených zastupitelům města Prostějova podle Směrnice č. 17/2014 „Postup při 

vyřazování majetku z užívání a z účetní evidence a vyřazení pohledávek z účetní evidence 

statutárního města Prostějova,“  

a schválili 
prodej zapůjčené výpočetní techniky a mobilních telefonů zastupitelům města Prostějova za 

zůstatkové ceny,  

 

nesouhlasili 
s realizací projektu na vybudování sociálních bytů na území města Prostějova (lokalita 

Poděbradovo nám. 984/10, Prostějov) žadatele Podporované bydlení Moravia, z. s., se 

sídlem Poděbradovo nám. 984/10,  

 

neschválili 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 ve výši 12 400 Kč Sociálním 

službám města Přerova na podporu sociální služby denního stacionáře pro občana města 

Prostějova, 

- ve výši 35 000 Kč Lince bezpečí, z.s., Praha – Bohnice, na pokrytí části nákladů telefonní 

Linky bezpečí a Rodičovské linky z důvodu - jedná se o celorepublikově poskytovanou 

službu, která je primárně financována z dotací ze státního rozpočtu České republiky, 

 

schválili 
- projektový námět „Kofinancování pořízení územní studie krajiny“ a přípravu a podání 

žádosti o poskytnutí dotace z Národního programu Životní prostředí,  

- projektový námět „Nový park Okružní“ a přípravu a podání žádosti o poskytnutí dotace na 

realizaci tohoto projektu z Operačního programu Životní prostředí, 

- projektový námět „Zeleň v ulici Zahradní“ a přípravu a podání žádosti o poskytnutí dotace 

na realizaci tohoto projektu z Operačního programu Životní prostředí, 

 

- poplatek za nouzové otevření cykloboxu při ztrátě PIN ve výši 200 Kč s DPH, 

 

vzali na vědomí 
výši členského příspěvku Svazu měst a obcí ČR na rok 2019 takto: 

a) pevná část členského příspěvku pro člena ve výši 10 000 Kč 

b) variabilní část členského příspěvku ve výši 3 Kč za obyvatele. 

 

 

Členové rady města na jednání 9. října 2018 mimo jiné: 
 

vzali na vědomí 
- informace pracovní skupiny „Čestné hroby a významné osobnosti na prostějovských 

pohřebištích, 
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vyslovili 
poděkování všem předsedům a členům výborů, osadních výborů a komisí rady města za 

jejich práci v uplynulém volebním období, 

 

schválili 
- zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávku „Komunitní dům 

Sušilova, Prostějov - vybavení vestavěným nábytkem a elektrospotřebiči“ zadávané ve 

zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, 

 

- „Plán zimní údržby místních komunikací Statutárního města Prostějova na zimní období 

2018 – 2019“. 

 

 

Členové rady města na jednání 23. října 2018 mimo jiné: 

 

schválili  
 návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2019 – II. návrh s následujícími 

hlavními ukazateli:  

 

Příjmy:           930 900,36  

Neinvestiční výdaje bez výdajů na opravy a údržbu stavební povahy:  750 694,62 

Neinvestiční výdaje celkem:        750 694,62 

Investiční výdaje "stavební":         176 867,89 

Investiční výdaje celkem:        176 867,89 

Výdaje celkem:          927 562,51 

Financování:             -3 337,85  
 

rozhodli 
doplnit materiál o neinvestiční výdaje takto:  

 do kapitoly 10 – Kancelář primátora v částce 185 200 Kč, 

 do kapitoly 11 – Správa a zabezpečení v částce 2 660 000 Kč,  

 do kapitoly 13 – Městská policie v částce 2 882 000 Kč,  

 do kapitoly 15 – Informační technologie v částce 450 000 Kč,  

 do kapitoly 41 – Doprava v částce 2 352 411 Kč,  

 do kapitoly 50 – Správa a nakládání s majetkem města v částce 1 350 000 Kč,  

 do kapitoly 90 – Správa a údržba majetku v částce 2 109 095 Kč, 

 

zařadit do návrhu rozpočtu ostatní investiční výdaje správců kapitol (dle důvodové zprávy) 

takto:  

do kapitoly 11 – Správa a zabezpečení v částce 4 727 000 Kč,  

do kapitoly 12 – Krizové řízení v částce 550 000 Kč,  

do kapitoly 13 – Městská policie v částce 5 500 000 Kč,  

do kapitoly 15 – Informační technologie v částce 3 511 000 Kč,  
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do kapitoly 50 – Správa a nakládání s majetkem města v částce 2 345 520 Kč,  

do kapitoly 62 – Územní plánování a památková péče v částce 3 300 000 Kč, 

 

nedoporučili 
- schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 ve výši 110 000 Kč 

Just Light – tanečnímu a talentovému studiu, spolku, Kralice na Hané, na celoroční činnost 

tanečního studia - důvod: žadatel nemá zveřejněnou účetní závěrku za rok 2016, 

- ve výši 10 000 Kč Maratonskému klubu Prostějov, o. s., na organizaci a pořádání 

běžeckých závodů sportovních akcí - důvod: žadatel nemá zveřejněnou účetní závěrku za 

rok 2016. 

  

 

Členové rady města na jednání 30. října 2018 mimo jiné: 

 

revokovali 
část usnesení Rady města Prostějova č. 8799 ze dne 10. 9. 2018 ve znění: „Rada města 

Prostějova rozhodla neposkytnout informace ing. Haně Naiclerové, MBA, k žádosti dle 

zákona č. 106/1999 Sb., týkající se Lesů města Prostějova, s. r. o.“ 

 

 

Členové rady města na svém 1. jednání 30. října 2018 mimo jiné: 

 

schválili 
změnu plánu jednání orgánů města na rok 2018 takto: 

- schůze rady se budou konat ve dnech: 13. 11. 2018, 29. 11. 2018, 18. 12. 2018; 

- zasedání zastupitelstva se budou konat ve dnech: 4. a 11. 12. 2018; 

 

pověřili 
členy Zastupitelstva města Prostějova Mgr. Ivanu Hemerkovou, ing. Tomáše Blumensteina, 

Marcelu Župkovou a Bc. Miloše Sklenku k provádění sňatečných obřadů v přítomnosti 

matrikáře. 
 

 

Členové rady města na svém 2. jednání 13. listopadu 2018 mimo jiné: 

 

delegovali 
náměstkyni primátora ing. Miladu Sokolovou jako zástupkyni statutárního města Prostějova 

do Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska,  

 

zřídili 
v souladu s § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, níže 

uvedené komise Rady města Prostějova: 

1. Komise sportovní s celkovým počtem členů 15 a dva stálí hosté zástupci Sportcentra 

DDM a DSP, s. r. o. 

2. Komise výstavby s celkovým počtem členů 13 

3. Komise školská s celkovým počtem členů 15 
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4. Komise pro dopravu s celkovým počtem členů 13 

5. Komise pro kulturu a cestovní ruch s celkovým počtem členů 15 

6. Komise životního prostředí s celkovým počtem členů 13 

7. Komise pro rozvoj města a podporu podnikání s celkovým počtem členů 13 

8. Komise sociální a zdravotní s celkovým počtem členů 15 

9. Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality s celkovým počtem členů 13 a dva stálí 

hosté zástupci MP a OSV MMPv 

10. Komise bytová s celkovým počtem členů 13 

11. Komise Prostějov Zdravé město a místní Agenda 21 s celkovým počtem členů 15 

12. Komise pro nákup uměleckých děl s celkovým počtem členů 13 

13. Komise architektury a urbanismu s celkovým počtem členů 13 

14. Komise pro IT a Smart city s celkovým počtem členů 13, 

 

a uložili 
vedoucí Odboru kancelář primátora vyzvat předsedy zastupitelských klubů k předložení 

návrhů na členy komisí rady a komise zastupitelstva, 

 

dále schválili 
plán jednání orgánů města Prostějova na rok 2019 takto: 

a) schůze rady - 8. a 22. ledna, 5. února, 5. a 19. března, 2. a 16. dubna, 14. a 28. května, 25. 

června, 9. a 30. července, 27. srpna, 24. září, 8. a 22. října, 19. listopadu, 3. prosince, 

 

b) zasedání zastupitelstva - 19. února, 30. dubna, 11. června, 10. září, 5. listopadu, 17. 

prosince. 

 

 

Členové rady města na svém 3. jednání 29. listopadu 2018 mimo jiné: 

 
schválili 
určení členů volených orgánů statuárního města ke zpracování osobních údajů, 

 

stanovili 
že členové Rady města Prostějova, členové komisí Rady města Prostějova a členové 

pracovních orgánů, které ustanovila a nově ustanoví rada města, kteří v rámci plnění 

stanovených oprávnění a povinností člena daného orgánu přicházejí do styku s osobními 

údaji, jejichž správcem či zpracovatelem je město, jsou oprávněni tyto osobní údaje 

zpracovávat pro výkon své funkce, v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu, nejdéle dobu 

výkonu dané funkce člena orgánu města, nejsou oprávněni tyto osobní údaje, pokud již 

nebyly zákonným způsobem zveřejněny, zpřístupňovat jiným osobám nebo zveřejňovat, s 

výjimkou případného vystoupení na jednání příslušného orgánu města, je-li při tom 

zveřejnění daného osobního údaje nezbytné, musí zachovávat mlčenlivost o těchto osobních 

údajích, pokud již nebyly zákonným způsobem zveřejněny, a o konkrétních bezpečnostních 

opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení daných osobních údajů; povinnost 

mlčenlivosti trvá i po skončení výkonu dané funkce, 

 

schválili 
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předání finančního daru ve výši 10 000 Kč pro prvního občánka města Prostějova, který se 

narodí na území města Prostějova jako první v pořadí od 1. ledna aktuálního roku matce s 

trvalým pobytem v Prostějově. Finanční dar bude rozpočtován na kapitole 10 - Kancelář 

primátora, 

 

rozhodli 
že dobou stanovenou  pro oddávání je sobota ( vyjma státních svátků a 31. 12. ) od 8:00 – 

18:00 hod. Místem určeným pro oddávání je obřadní síň radnice, nám. T. G. Masaryka 

130/14, Prostějov, 

stanovili  
s účinností od 1. 1. 2019 provozní poplatky, je-li sňatečný obřad realizován  mimo dobu 

stanovenou pro oddávání nebo mimo místo určené pro oddávání, 

 

schválili 
-  projektový námět Projekt prevence kriminality 2019 dle předloženého návrhu, 

 

- pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 300 o celkové rozloze 135,82 m² na 

Pernštýnském nám. 176/8 v Prostějově ing. Lence Zapletalové za účelem provozování 

kavárny, zajištění provozu a zpřístupnění přilehlé galerie, za nabídnuté nájemné v minimální 

výši 7 000 Kč/měsíc. 

 

 

Členové rady města na svém 4. jednání 11. prosince 2018 mimo jiné: 

 

schválili 
- úhradu vícenákladů ve výši 92 696 Kč společnosti FTL – First Transport Lines a.s., 

Prostějov, které vznikly provozem MHD po objízdných trasách z důvodu uzavírky ulice 

Plumlovská ve dnech 5. 11. 2018 až 7. 12. 2018 a s tím souvisejícím navýšením ujetých 

kilometrů oproti schváleným jízdním řádům. 

 

 

Členové rady města na svém 5. jednání 18. prosince 2018 mimo jiné: 

 

revokovali 
své usnesení č. 8434 ze dne 15. 5. 2018, kterým bylo uloženo zpracování územní studie 

oblasti křižovatky ulic Vodní, Mlýnská, Na hrázi a Šmeralova, 

 

zrušili 
Komisi architektury a urbanismu, 

 

schválili 
změnu názvů a počtu členů některých komisí tak, že  

- Komise pro kulturu a cestovní ruch se nově jmenuje Komise pro kulturu (15 členů), 

- Komise pro rozvoj města a podporu podnikání se nově jmenuje Komise pro rozvoj města, 

podporu podnikání a cestovní ruch (13 členů), 

- Komise životního prostředí bude mít 15 členů, 
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rozhodli 
doporučit Radě Olomouckého kraje jako zástupce města Prostějova v Radě pro kontrolu 

hospodaření Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, příspěvkové organizaci, 

MUDr. Pavla Holíka,  

 

schválili 
- uzavření Smlouvy o realizaci pilotního projektu sdílení jízdních kol ve statutárním městě 

Prostějov se společností nextbike Czech Republic s.r.o., Olomouc, po dobu trvání 4 měsíců 

od 1. 3. 2019 do 30. 6. 2019, 

 

- organizační změny a celkový počet zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do 

Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2019 na 314 zaměstnanců, 

 

- zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Dopravní 

terminál na Floriánském náměstí, Prostějov“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním 

řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, 

 

vzali na vědomí 
- rozsudek Okresního soudu v Prostějově, čj. 13C 174/2017-220, v právní věci žalobce 

Ivana Čecha proti žalované Kino Metro 70 Prostějov, příspěvková organizace, o neplatnost 

výpovědi z pracovního poměru a záměr Kina Metra 70 Prostějov, příspěvkové organizace 

podat odvolání proti rozsudku Okresního soudu a jednat se žalobcem o možnosti ukončit 

soudní spor smírem, 

 

- informaci o zvýšení ceny za vjezd na Autobusové nádraží v Prostějově z 28 Kč + DPH za 

jeden spoj na 28,62 Kč + DPH, a to od 1. 1. 2019, 

 

neschválili 
- poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 50 000 Kč, Sportovnímu klubu 

Prostějov na opravu sociálního zařízení v budově Sportovní 1 – sportovní část, z důvodu, že 

časově nelze zajistit veškeré administrativní záležitosti pro poskytnutí dotace, respektive 

pozdního podání žádosti vzhledem ke konci kalendářního roku, 

 

dále rozhodli 
řešit záležitost společností MANTHELLAN a.s., vracených úhrad za užívání nemovitostí, 

prostřednictvím soudní úschovy peněz.  

 

 

Stručný výběr z jednání Zastupitelstva města Prostějova 

 

Členové zastupitelstva na svém jednání ve dnech 19. a 20. února 2018 mimo jiné: 
 

delegovali 
na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov konanou 

dne 14. 5. 2018 RNDr. Alenu Raškovou, primátorku statutárního města Prostějova a v 
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případě její neúčasti ing. Zdeňka Fišera, 1. náměstka primátorky, jako zástupce akcionáře 

statutárního města Prostějova, 

a pověřili 
delegovaného zástupce statutárního města Prostějova, aby na řádné valné hromadě obchodní 

společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov navrhl a hlasoval pro volbu Mgr. Jiřího 

Pospíšila, ing. Bedřicha Grulicha a ing. Jiřího Rozehnala do funkce členů představenstva 

obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov a volbu ing. Radka Zacpala do 

funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov,  

 

ukončili 
pořizování Regulačního plánu pro společnost MANTHELLAN,  z podnětu společnosti ze 

dne 7. 2. 2014, 

 

vzali na vědomí 
informace o předaném technickém zhodnocení majetku svěřeného příspěvkovým 

organizacím Statutárního města Prostějova k hospodaření za rok 2017, 

 

vzali na vědomí 
informaci o provedených rozpočtových opatřeních schválených RMP v roce 2017,  

 

schválili 
Zprávu o činnosti Městské policie Prostějov a analýzu stavu veřejného pořádku ve 

Statutárním městě Prostějov za rok 2017. 

 

 

Členové zastupitelstva na svém jednání dne 16. dubna 2018 mimo jiné: 
 

udělili 
- čestné občanství Statutárního města Prostějova in memoriam Bruno Winterovi, 

- čestné občanství Statutárního města Prostějova Stanislavu Liškovi, plk. v.v., in memoriam 

za zásluhy o obnovu a rozvoj demokratických a legionářských tradic po roce 1989 v 

Prostějově a regionu Prostějovska, 

 

delegovali 
na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti FTL – First Transport Lines, a. s., RNDr. 

Alenu Raškovou, primátorku statutárního města Prostějova a v případě její neúčasti ing. 

Zdeňka Fišera, 1. náměstka primátorky, jako zástupce akcionáře statutárního města 

Prostějova, 

 

schválili 
- zprávu projektu „Zdravé město a místní Agenda 21“ v Prostějově za rok 2017. 

 

 

Členové zastupitelstva na svém jednání dne 11. června 2018 mimo jiné: 
 

schválili 
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Fondu ohrožených dětí, se sídlem Praha 1, prominutí části smluvní pokuty za porušení 

závazku využívat pozemku, jehož součástí je stavba občanského vybavení č. p. 99 (Západní 

72 v Prostějově), po dobu minimálně 20 let výhradně pro účely činnosti sdružení Fond 

ohrožených dětí v souladu se stanovami tohoto sdružení, ve výši 450 000 Kč, 

 

1. účetní závěrku statutárního města Prostějova sestavenou ke dni 31. 12. 2017,  

2. celkový výsledek hospodaření ve výši 128 552 593,07 Kč a jeho převedení na účet 432 - 

vzali na vědomí 
Závěrečnou inventarizační zprávu z provedené inventarizace majetku a závazků za rok 

2017, 

 

1. Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2017 s vyjádřením souhlasu s 

celoročním hospodařením, a to bez výhrad, s tím, že: 

a. rozpočtové hospodaření statutárního města Prostějova v roce 2017 skončilo záporným 

saldem příjmů a výdajů ve výši 15 439 704,75 Kč, 

b. zlepšený výsledek rozpočtového hospodaření statutárního města Prostějova v roce 2017 

vykázal oproti upravenému rozpočtu k 31. 12. 2017 hodnotu plus 128 491 365,04 Kč 

(upravený rozpočet k 31. 12. 2017 byl vykazován v záporné výši 143 931 069,79 Kč),  

 

2. převod finančních prostředků ze základního běžného účtu  

a. do trvalého peněžního fondu statutárního města Prostějova – fondu rezerv a rozvoje ve 

výši 97 360 583,47 Kč,  

b. do trvalého peněžního fondu statutárního města Prostějova – fondu zeleně ve výši 43 

865,00 Kč na základě statutu fondu,  

 

vzali na vědomí 
1. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření zpracovanou podle zákona č. 93/2009 Sb., o 

auditorech a o změně některých zákonů,  

2. aktivní finanční vypořádání se státním rozpočtem ČR prostřednictvím Olomouckého 

kraje v celkovém objemu 81 277,41 

 

uložili 
vedoucímu Finančního odboru MMPv převést v roce 2018 finanční prostředky ze 

základního běžného účtu  

a. do trvalého peněžního fondu statutárního města Prostějova – fondu rezerv a rozvoje ve 

výši 97 360 583,47 Kč,  

b. do trvalého peněžního fondu statutárního města Prostějova – fondu zeleně ve výši 43 

865,00 Kč na základě statutu fondu, 

 

dále schválili 
1. Uzavření veřejnoprávních smluv s vlastníky nemovitých kulturních památek a poskytnutí 

účelových dotací na obnovu níže uvedených nemovitých kulturních památek z rozpočtu 

města Prostějova vlastníkům těchto památek v rámci finanční podpory v programu 

regenerace městské památkové zóny a obnovy památek v roce 2018: 

 

a) vlastník kulturní památky: Římskokatolická farnost svatých Petra a Pavla Prostějov, 
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statutární zástupce: ThLic. Pavel Čáp, kulturní památka: kostel Milosrdných bratří sv. Jana 

Nepomuckého v Prostějově, akce obnovy: rekonstrukce krovů a střechy kostela, výše dotace 

z rozpočtu Statutárního města Prostějova: 475 000,00 Kč 

 

b) vlastník kulturní památky: ing. Kamil Krátký, nám. T. G. Masaryka 18, Prostějov,  

kulturní památka: městský dům – Nový dům, nám. T. G. Masaryka 18, Prostějov, akce 

obnovy: rekonstrukce fasády do nám. T. G. Masaryka, výše dotace z rozpočtu Statutárního 

města Prostějova: 91 800,00 Kč 

 

c) vlastník kulturní památky: Kováříkova vila, družstvo, statutární zástupce: ing. Martin 

Radič, kulturní památka: vila Josefa Kováříka, Vojáčkovo nám. 2944/5, akce obnovy: dílčí 

oprava střechy po havárii, výše dotace z rozpočtu Statutárního města Prostějova: 130 200,00 

Kč 

 

d) vlastník kulturní památky: Kováříkova vila, družstvo, statutární zástupce: ing. Martin 

Radič, kulturní památka: vila Josefa Kováříka, Vojáčkovo nám. 2944/5, akce obnovy: 

předprojektová příprava komplexní obnovy vily, výše dotace z rozpočtu Statutárního města 

Prostějova: 175 000,00 Kč 

 

- Zařazení památkové obnovy střechy Pavlátova městského domu na nám. T. G. Masaryka 

121/11 ve vlastnictví města do Programu regenerace městských památkových rezervací a 

zón Ministerstva kultury České republiky pro rok 2018 s tím, že garantem rekonstrukce 

bude Domovní správa Prostějov jako organizace pověřená správou nemovitostí v majetku 

města, která pro tento účel využije příspěvku Ministerstva kultury z Programu regenerace 

městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 400 000,00 Kč, 

 

- přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje pro JSDH města Prostějova, 

- přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na akci „Cyklistická stezka v sídlišti Šárka, 

Prostějov“ v maximálně stanovené výši 1 000 000 Kč, 

- přijetí neinvestiční dotace od Olomouckého kraje z dotačního titulu: Program podpory 

kultury v Olomouckém kraji v roce 2018 ve výši 400 000 Kč na částečnou úhradu nákladů 

spojených s přípravou a realizací Krajských postupových přehlídek Olomouckého kraje, 61. 

festivalu poezie Wolkrův Prostějov a XXXVI. Prostějovských hanáckých slavností,  

- přijetí investiční dotace od Olomouckého kraje z Dotačního programu pro sociální oblast 

2018, dotačního titulu Podpora prevence kriminality ve výši 100 000 Kč na částečnou 

úhradu nákladů projektu „Prostějov – Modernizace vybavení a propojení pracoviště Policie 

ČR a operačního střediska MKDS Městské policie Prostějov“ v rámci projektů prevence 

kriminality ve městě Prostějově pro rok 2018. 

 

 

Členové zastupitelstva na svém jednání dne 27. srpna 2018 mimo jiné: 
 

schválili 
- přijetí dotace Ministerstva kultury ve výši 400 000 Kč na obnovu nemovité kulturní 

památky Pavlátova městského domu na nám. T. G. Masaryka 121/11 ve vlastnictví města,  
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- přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na akci „Vybudování šatny a zázemí 

Střediska mládeže kopané“ ve výši 1 183 000 Kč, 

 

- poskytnutí členského příspěvku statutárního města Prostějova v roce 2018 spolku 

Prostějov olympijský, z. s., ve výši 600 000 Kč z rozpočtu města Prostějova, 

 

- Plán rozvoje sportu v Prostějově na roky 2018 - 2022 dle návrhu předloženého radou, 

 

vzali na vědomí 
- zprávu o „Plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžné hospodaření jím 

zřízených a založených právnických osob k 30. 6. 2018“, 

 

schválili 
- Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Prostějova na roky 2020 až 2023 dle 

předloženého návrhu. 

 

 

Členové zastupitelstva na svém ustavujícím jednání dne 30. října 2018 mimo 

jiné: 
 

zvolili 
volební komisi ve složení: Dagmar Faltýnková, MUDr. Martin Balák, ing. Aleš Matyášek, 

Bc. Jan Zatloukal, MUDr. Pavel Holík, ing. Václav Šmíd, MVDr. Zuzana Bartošová, 

 

schválili 
volbu primátora města Prostějova, náměstků primátora, ostatních členů Rady města 

Prostějova a předsedů a členů výborů veřejným hlasováním prostřednictvím hlasovacího 

zařízení,  

 

stanovili 
- v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů 

1. Rada města Prostějova bude mít 11 členů, 

2. pro výkon funkce bude uvolněno šest členů Zastupitelstva města Prostějova, 

 

- v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, funkce, pro které budou členové Zastupitelstva města Prostějova 

uvolněni, takto: 

- primátor města Prostějova 

- pět náměstků primátora města Prostějova, 

 

zvolili 
- v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů,  

Mgr. Františka Juru primátorem města Prostějova, 
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- v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů,  

ing. Jiřího Rozehnala náměstkem primátora města Prostějova, 
 

RNDr. Alenu Raškovou náměstkyní primátora města Prostějova, 
 

PaedDr. Jana Krchňavého náměstkem primátora města Prostějova, 
 

Mgr. Jiřího Pospíšila náměstkem primátora města Prostějova, 
 

ing. Miladu Sokolovou náměstkyní primátora města Prostějova, 
 

Romana Karšulína členem Rady města Prostějova, 

 

ing. Tomáše Blumensteina členem Rady města Prostějova, 

 

Marcelu Župkovou členkou Rady města Prostějova, 

 

ing. Zdeňka Fišera členem Rady města Prostějova, 

 

Bc. Miloše Sklenku členem Rady města Prostějova, 

 

určili 
v souladu s ust. § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, že Mgr. Jiří Pospíšil, náměstek primátora, je označován 1. náměstkem primátora, a 

zastupuje primátora v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy primátor nevykonává 

funkci, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny primátorovi, 

 

rozhodli 
v souladu s § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

svěřit náměstkům primátora zabezpečování záležitostí patřících do samostatné působnosti 

města Prostějova, s výjimkou záležitostí vyhrazených nebo výslovně svěřených zákonem 

jinému orgánu města Prostějova, a rozdělit jejich působnost takto: 

 

Mgr. Jiřímu Pospíšilovi, 1. náměstkovi primátora 
1. nakládání s movitým a nemovitým majetkem města, včetně výkonu vlastnických práv 

2. oblast komunálních služeb, čistota města 

 

ing. Jiřímu Rozehnalovi, náměstkovi primátora 
1. příprava a realizace stavebních investic 

2. dlouhodobý rozvoj města a jeho podpora  

3. péče o kulturní památky ve vlastnictví města 

4. určený zastupitel pro pořizování územně plánovacích dokumentací a jejich změn pro 

město Prostějov 

 

RNDr. Aleně Raškové, náměstkyni primátora 
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1. sociální oblast, sociální péče a sociální služby, jejich rozvoj 

2. vytváření podmínek a uspokojování potřeby bydlení 

3. ochrana a rozvoj zdraví 

4. doprava a spoje 

5. politik s odpovědností za realizaci Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 

 

ing. Miladě Sokolové, náměstkyni primátora 
1. kultura a kulturní rozvoj 

2. ochrana a tvorba zdravého životního prostředí, jeho jednotlivých složek 

 

PaedDr. Janu Krchňavému, náměstkovi primátora 
1. oblast školství, výchovy a vzdělávání 

2. oblast sportu 

 

zřídili 
v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) ve spojení s § 117 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů, Finanční výbor Zastupitelstva města Prostějova s celkovým 

počtem 13 členů. 

 

zvolili 
v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) ve spojení s § 117 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů,  

ing. Tomáše Blumensteina předsedou Finančního výboru, 
 

rozhodli 
o volbě členů Finančního výboru en bloc, 

 

zvolili 
v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) ve spojení s § 117 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů, členy Finančního výboru:  

1. Pavla Buršu 

2. Miroslava Pišťáka 

3. Pavla Šmída 

4. Ivana Poláka 

5. Marii Cagalovou 

6. Jana Navrátila 

7. Michala Drozda 

8. Lukáše Andrýska 

9. Bedřicha Grulicha 

10. Michala Götze 

11. Zdeňka Vysloužila, 

 

zřídili 
v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) ve spojení s § 117 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů, Kontrolní výbor Zastupitelstva města Prostějova s celkovým 

počtem 13. 
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rozhodli 
o volbě předsedy Kontrolního výboru v tomto pořadí: 

1. Petr Kapounek 

2. Pavel Dopita 

3. Petr Kousal, 

 

zvolili 
v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) ve spojení s § 117 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů,  

předsedou Kontrolního výboru ing. Petra Kousala, 

a členy Kontrolního výboru Zdeňka Fišera, Iva Lužného, Tomáše Láznu, Františka Švece, 

Janu Kirchnerovou, Martina Mokroše, Vojtěcha Burdu, Dagmar Novákovou, Richarda 

Černého, Ivanu Hemerkovou, Moniku Smičkovou, Pavla Dopitu. 

 
Poděkování primátorky RNDr. Aleny Raškové 
„Děkuji všem předsedům a členům výboru zastupitelstva, osadních výborů a komisí Rady 

města Prostějova, všem, kteří se podíleli na chodu města Prostějova za jejich dobrou práci a 

za důkladnou přípravu materiálů pro rozhodování orgánů města v uplynulém volebním 

období 2014 - 2018. Jsem ráda, že jsem s vámi všemi mohla pracovat. 

Novým členům komisí a výborů pak přeji v jejich práci hodně úspěchu v následujícím 

volebním období.“  

 

Prohlášení primátora Františka Jury 
Zastupitelé dne 30. října 2018 na ustavujícím jednání potvrdili Mgr. Františka Juru (ANO) 

primátorem města Prostějova. 

„Vážím si toho a je pro mne ctí být primátorem,“ reagoval nový primátor. Ve svém prvním 

projevu ujistil veřejnost i zastupitele, že každou upřímně míněnou myšlenku si vyslechne, 

každý hlas bude brát vážně a přidal témata, která budou zcela jistě patřit k prioritám. 

„Řešit je třeba problém dopravy, severní obchvat města i parkování v centru. Další z priorit 

je revitalizace prostoru po jezdeckých kasárnách s využitím pro širokou veřejnost. Před 

sebou máme investice do oblasti sportu, diskutovaný bazén, investice do zimního stadionu, 

obnovení fotbalového a atletického stadionu. Důležitou věcí je také posílení role osadních 

výborů. Jsem pevně přesvědčen, že nová koalice může nastartovat další rozvoj města. Mohu 

slíbit, že každý občan usilující o lepší život v našem městě, bude mít na radnici dveře 

otevřené. Platí to také pro všechny zastupitele. V zásadních věcech musíme stát všichni na 

jedné straně a táhnout za jeden provaz,“ uvedl primátor František Jura. 

 

Mgr. František Jura se narodil 25. ledna 1969 v Ostravě. Je absolventem dvou vysokých 

škol, a to Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, a Pedagogické fakulty 

Univerzity Jana Amose Komenského v Praze. Na první univerzitě vystudoval obor 

management sportu a trenérství, na druhé pak andragogiku. Od roku 1992 do roku 2000 

pracoval u Městské policie v Prostějově, od roku 2000 do roku 2010 pak ve Vězeňské 

službě České republiky. Dlouhodobě působí ve vedení fotbalového klubu 1. SK Prostějov, v 

současné době je jeho předsedou. V roce 2014 dostal důvěru občanů a stal se zastupitelem 

města Prostějova, kde působil v kontrolním výboru zastupitelstva a ve sportovní komisi 
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rady. O dva roky později získal také mandát krajského zastupitele a následně byl zvolen 

náměstkem hejtmana Olomouckého kraje, kde měl na starosti kulturu, sport, volný čas a 

památkovou péči. Nyní působí ve funkci primátora statutárního města Prostějova. Žije v 

Prostějově, je ženatý a vychoval pět dětí. 

 

 

Členové zastupitelstva na svém jednání dne 4. prosince 2018 mimo jiné: 
 

schválili 
připomínky k návrhu rozpočtu pro rok 2019:  

- zařazení dalších 16ti investičních akcí a oprav stavební povahy do návrhu rozpočtu v 

celkové částce 11 260 tis. Kč, 

- zapojení prostředků rezerv města (fond rezerv a rozvoje) na financování těchto akcí v 

celkové částce 11 260 tis. Kč. Jedná se o investiční akce - Cvičební prvky pro seniory ve 

Vrahovicích, Vybudování pískoviště a prolézaček vedle hřiště TJ Sokol Vrahovice, Sídl. 

Hloučela - komunikace vnitrobloku A. Slavíčka, V. Špály, J. Zrzavého, MŠ Žešov - 

rekonstrukce kotelny, ZŠ Melantrichova - protipožární opatřen, Revitalizace vnitrobloku 

Kostelecká - celkem dodatečně zařazené investice stavební povahy - Opravy a údržba 

stavební povahy - MŠ Hanačka - oprava topení, ZŠ a MŠ Palackého - rekonstrukce podlahy 

tělocvičny, ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ, ZŠ J. Železného - 

rekonstrukce prostoru, ZŠ a RG PV - příjezdová komunikace pro školní kuchyň, 

 

zvolili 
členem Finančního výboru ing. Bohumila Moudrého, 

 

zřídili 
Komisi pro regeneraci městské památkové zóny s celkovým počtem 14 členů.  

 

 
Členové zastupitelstva na svém jednání dne 11. prosince 2018 mimo jiné: 

 

vzali na vědomí 
- vzdání se funkce předsedkyně kontrolního výboru Mgr. Ivany Hemerkové ve spolku 

Prostějov olympijský, 

a delegovali 
zástupce statutárního města Prostějova PaedDr. Jana Krchňavého jako člena kontrolního 

výboru, 

 

schválili 
- určení členů volených orgánů statuárního města ke zpracování osobních údajů, 

 

- přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na akci „Dostavba a rekonstrukce požární 

zbrojnice pro JSDH Vrahovice“ v maximálně stanovené výši 450 000 Kč. 
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Členové Zastupitelstva města Prostějova zvolení pro období 2018 – 2022 

 

1. Balák Martin, MUDr. Pévéčko 

2. Bartošová Zuzana, MVDr. KDU-ČSL 

3. Blumenstein Tomáš, Ing. ODS 

4.  Burda Vojtěch  
ANO 

2011  

5.  
Dopita Pavel, Ing. LL.M., 

MBA  
SPD  

6.  Faltýnková Dagmar  
ANO 

2011  

7. Fišer Zdeněk, Ing. ČSSD  

8. Fröml František, Ing. arch. ZPP 

9. Hájek Martin, Mgr. Ph.D. Na rovinu! 

10. Hemerková Ivana, Mgr. Pévéčko 

11. Holík Pavel, MUDr. ČSSD 

12. Jura František, Mgr. ANO 2011 

13. Kapounek Petr Na rovinu! 

14. Karšulín Roman ANO 2011 

15. Kousal Petr, Ing. KDU-ČSL 

16. Krchňavý Jan, PaedDr. Pévéčko 

17. Křupka Martin SPD 

18. Lysek Petr, Ing. Na rovinu! 

19. Macháň Bohuslav, MUDr. Pévéčko 

20. Matyášek Aleš, Ing., Mgr. Na rovinu! 

21. Moudrý Marek, Ing. ODS 

22. Naiclerová Hana, Ing., MBA ZPP  

23. Navrátil Jan, Ing. ZPP 

24. Ošťádal Petr, Mgr. Na rovinu! 

25. Peka Tomáš Na rovinu! 

26. Pospíšil Jiří, Mgr. Pévéčko 

27. Rašková Alena, RNDr. ČSSD 

28. Rozehnal Jiří, Ing. ANO 2011 

29. Sekaninová Božena ČSSD 

30. Sklenka Miloš, Bc. ANO 2011 

31. Sokolová Milada, Ing. ODS 

32. Šlambor Jaroslav, PaedDr. KSČM 
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33. Šmíd Václav, Ing. KSČM 

34. Zatloukal Jan, Bc. ODS  

35. Župková Marcela ANO 2011 

 

 

KOMISE RADY MĚSTA PROSTĚJOVA 
 

1. Komise sportovní 
předseda: Bc. Miloš Sklenka 

členové: Mgr. Antonín Dušek, Richard Beneš, Vlastimil Ráček, Mgr. Dalibor Ovečka, Bc. 

Jan Zatloukal, Petra Píchalová, Jiří Kremla, Petr Kudláček,  ing. Mgr. Aleš Matyášek,  ing. 

Petr Lysek, Karel Piňos, Zdeněk Gottwald, ing. Stanislav Havlíček, ing. Pavel Dopita, 

LL.M., MBA (nominace na předsedu) 

tajemnice: Veronika Hyblová z Odboru školství, kultury a sportu 

 

2. Komise výstavby  
předseda: ing. Zdeněk Fišer 

členové: Michal Götz, Petr Lipčík, Držovice, ing. Michal Juráček, ing. Bořek Nagy, ing. 

Zdeněk Mlčoch, Mgr. Vlastimil Uchytil, Jiří Komínek, Jaromír Tobola, ing. Jan Naicler, ing. 

Václav Šmíd, ing. arch. Martina Řezáčová, ing. Miroslav Lošťák  

tajemník: Martin Barták z Odboru rozvoje a investic 

 

3. Komise školská 
předsedkyně: Mgr. Ivana Hemerková  

členové: Bc. Miloš Sklenka, ing. Miroslava Nováková, Mgr. Pavla Radičová, Mgr. 

Bronislava Zbořilová, Bc. Jan Zatloukal, ing. Marek Moudrý, Radomír Palát, Zdeňka 

Pospíšilová, PhDr. Maria Řičánková, Mgr. Jan Mochťák, Mgr. Zdeňka Roháčková, Ivana 

Copková, Mgr. Pavel Polcr, ing. Radim Šubert, Ph.D.  

tajemnice: ing. Olga Jedličková z Odboru školství, kultury a sportu 

 

4. Komise pro dopravu  
předseda: ing. Jaromír Hruban  

členové: František Konečný, Mgr. Ivan Nedvěd, Pavel Kytlica, ing. Julius Juhász, ing. 

Zdeněk Peichl, Eva Křepelková, Josef Zatloukal, Mgr. Petr Ošťádal, ing. arch. František 

Fröml, Bc. Jiří Šťastník, MVDr. Zuzana Bartošová, Radovan Kouřil  

tajemnice: ing. Lenka Moučková z Odboru dopravy 

 

5. Komise pro kulturu 
předseda: Lukáš Andrýsek  

členové: Roman Karšulín, Vojtěch Burda, PhDr. Ivana Vaňková, Jan Páleník, Olga 

Katolická, David Vysoudil, Lukáš Skládal, Jonáš Proser, Miroslav Hasa, ing. Petr Lysek, 

ing. Roman Vejmola, Dagmar Vichorcová, Leo Dvořák, Ladislav Juhász  

tajemnice: Dagmar Cásková z Odboru školství, kultury a sportu 

 

6. Komise životního prostředí 
předseda: Libor Marčan  
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členové: Irena Blažková, Markéta Charvátová, Mgr. Tomáš Šperka, Mgr. Ivana Hemerková, 

Mgr. Věra Králová, Bc. Radek Wagner, Vojtěch Blaha, Božena Sekaninová, Mgr. Martin 

Hájek, Ph.D. Eva Zatloukalová, ing. Bc. Erik Machula, Zdeněk Gottwald, Josef Jankůj, ing. 

Miroslav Lošťák  

tajemnice: ing. Jana Blažková z Odboru životního prostředí 

 

7. Komise pro rozvoj města, podporu podnikání a cestovní ruch 
předseda: ing. Marek Moudrý  

členové: ing. Jaroslava Moskalová, ing. Jiří Švančar, ing. Michal Juráček, ing. Bořek Nagy, 

Martin Šťastný, ing. Jiří Pospíšil, ing. Vladimír Průša, ing. Tomáš Chalánek, ing. arch. 

František Fröml, ing. Václav Šmíd, Bc. Tomáš Weber, Ladislav Juhász,  

tajemnice: Bc. Iva Veselá z Odboru rozvoje a investic 

 

8. Komise sociální a zdravotní 
předseda: MUDr. Bohuslav Machaň   

členové: Alena Pagáčová, Dagmar Faltýnková, MUDr. Pavel Holík, Mgr. Věra Králová, 

Mgr. Jana Valentová, Eliška Komárková, Zuzana Bratterová, Eva Kletenská, Mgr. Jan 

Mochťák, Zdeňka Roháčková, Tomáš Kaštyl, Jiří Vejvoda, Milada Tomčiaková, Veronika 

Petrželová, LL.M.,   

tajemnice: ing. Zuzana Navrátilová z Odboru sociálních věcí 

 

9. Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality 
předseda: Mgr. Martin Mokroš   

členové: Tomáš Čepa, Michal Piňos, Pavel Liška, David Červinka, Roman Kupka, Petr 

Sekanina, Miroslav Herink, Mgr. et Mgr. František Richter, Karel Piňos, Bc. Jiří Šťastník, 

Pavel Zástěra, Petr Ivančík 

tajemnice: Mgr. Bc. Pavlína Dočkalová z Odboru sociálních věcí 

 

10. Komise bytová  
předsedkyně: Marcela Župková  

členové: Dagmar Faltýnková, Marie Navrátilová, MUDr. Bohuslav Machaň, ing. Zdeněk 

Bartl, Mgr. Dagmar Nováková, Mgr. Milada Galářová, Božena Sekaninová, Mgr. Petr 

Ošťádal, Zdeňka Zelená, Vendula Trnkalová, ing. Vojtěch Pola, Martin Křupka  

tajemnice: Martina Chytilová z Domovní správy Prostějov 

 

11. Komise Prostějov Zdravé město a místní Agenda 21  
předseda:  Mgr. Martin Mokroš  

členové: Vojtěch Burda, ing. Milada Sokolová, Marie Hájková, ing. Jana Jaňourová, MVDr. 

Zuzana Bartošová, Eva Šknouřilová, PaedDr. Jaroslav Šlambor, Veronika Petrželová, 

LL.M.,cvpcc, ing. Blanka Vysloužilová, MBA, ing. Jiří Hloch, ing. Helena Chalánková, 

Mgr. Eva Zatloukalová  

tajemnice: PaedDr. Alena Dvořáková, koordinátorka projektu 

 

12. Komise pro nákup uměleckých děl 
předseda: MUDr. Pavel Holík  

členové: Roman Karšulín, Miroslava Hanáková, PhDr. Ivana Vaňková, Lukáš Andrýsek, 
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ing. David Vančík, Jindřich Skácel, Miroslav Pišťák, Magdalena Hedvika Jansová, JUDr. 

Josef Augustin, Dagmar Vichorcová, Jan Jankůj, Miroslav Macík  

tajemnice: Mgr. Irena Lenzová z Odboru kancelář primátora 

 

13. Komise pro IT a Smart city  
předseda: ing. Tomáš Lázna  

členové: Dis. Jitka Rutarová, ing. Jan Holeš, Mgr. Martin Mokroš, Lukáš Andrýsek, ing. 

Tomáš Blumenstein, Ivo Kurfürst, Svatopluk Ordelt, Petr Kapounek, ing. Jan Navrátil, 

PaedDr. Jaroslav Šlambor, ing. Martin Všetička, Jan Tabery  

tajemník: ing. Václav Lužný z Odboru rozvoje a investic 

 

14. Komise pro regeneraci městské památkové zóny 
předseda: ing. Jiří Rozehnal  

členové: Mgr. Jiří Pospíšil, ing. arch. Zdeněk Beran, Mgr. Soňa Provazová, ing. Ivo Lužný, 

ing. Václav Šmíd, Bc. Tomáš Strouhal, MgA. Aleš Procházka, Mgr. Sabina Soušková, zást. 

Krajského úřadu Olomouckého kraje, Mgr. Helena Hocková, zást. Národního památkového 

ústavu, ú. o. p., Olomouc, ing. arch. Jan Mlčoch, vedoucí Odboru územního plánování a 

památkové péče MMPv, ing. Radim Carda, vedoucí Finančního odboru MMPv, Mgr. Libor 

Vojtek, vedoucí Odboru správy a údržby majetku města MMPv, ing. arch. František Fröml 

tajemnice: Ida Jordová z Odboru územního plánování a památkové péče 

 

 

10. CENA MĚSTA ROSTĚJOVA  ZA ROK 2018 

 

Cena města Prostějova za rok 2018 byla udělena těmto laureátům: 

 

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 jejich aktivita se datuje do roku 1995, to je již 24 let. Tehdy 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 například: 

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, to je 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, účast 

na Burze práce a vzdělávání, na Josefkole, účast na akcích Výsadkových veteránů a jejich 

memoriálů a další  
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Alžběta Zelená, in memoriam  
Byla to žena 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 folklor, 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 sbírce. 

Dva portréty jsou k vidění v obřadní síni (Josef Kýr 1964 - 71, Antonín Tas 1971 - 76). 

Alžběta Zelená zemřela 23. srpna 2004. U příležitosti významného životního jubilea 

nedožitých sta let uspořádalo Muzeum a galerie v Prostějově výstavu její celoživotní tvorby. 

Cenu města Prostějova za ni převzala její snacha, bývalá novinářka a dramaturgyně 

městského divadla Eva Zelená. 

 

Miroslav Pišťák 
Poslední starosta – první primátor. Takto se dá charakterizovat Miroslav Pišťák, osobnost 

prostějovské komunální politiky v posledních pětadvaceti 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. 

 

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. Univerzitě Palackého v Olomouci, byl ředitelem Domu 

dětí a mládeže v Prostějově a zasloužil se o obnovení Reálného gymnázia v našem městě. 

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. 

 

Josef Dvořák, in memoriam 
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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 díla ale spatřila světlo světa 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. Josef Dvořák 

patřil mezi naše špičkové umělecké knihaře. Zemřel v Prostějově 31. prosince 1988.  

 

Pěvecký sbor Vlastimila 
Sbor Vlastimila vznikl v roce 1869. 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. 

 

 

11. KALEIDOSKOP 

 

LEDEN 
 

První miminko roku 2018 v prostějovské nemocnici na sebe nenechalo dlouho čekat, malá 

Viktorie přišla na svět 1. ledna v 1:24 hodin a stala se tak prvním letošním miminkem v 

Olomouckém kraji. Šťastná maminka malé Viktorie, která měla při narození míry 2 950 

gramů a 50 centimetrů, přijela do prostějovské nemocnice z Nezamyslic. 

 

Prvním prostějovským miminkem je letos také holčička. Barborku Dobešovou přivítala 

primátorka města Alena Rašková s náměstkyní Ivanou Hemerkovou. Šťastným rodičům 

předaly zástupkyně města finanční hotovost, mamince kytku a děťátku plyšovou hračku. 

Barborka Dobešová přišla na svět 1. ledna 2018 s váhou 3 350 gramů a mírou 50 cm.  

 

Tradiční Tříkrálová sbírka probíhala ve dnech 1. – 14. ledna 2018. Výsledek překonal v 

prostějovském děkanátu hranici jeden milion korun, což svědčí o velké štědrosti dárců a 

obětavosti všech, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhali. Celkový výtěžek činil 1 065 794 

korun. Podle pracovníků Charity budou peníze použity na přímou pomoc lidem v nouzi a 

pro další rozvoj klientů v Chráněném bydlení Domova Daliborka. 
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V budovách magistrátu na náměstí T.G. Masaryka a ve Školní ulici byly instalovány panely, 

které  mají lidem pomoci s orientací v budovách. Jsou na nich též odkazy na úřední desku, 

životní situace a kontakty. Dotykový panel informace přebírá z webových stránek města. 

Pořízení dvou kusů kiosků včetně software a navigace přišlo na 284 708 Kč včetně DPH. 

 

Celkem 190 tašek na tříděný odpad daroval Prostějovu Olomoucký kraj. Lidé si je mohli 

zdarma vyzvednout od 17. ledna 2018 na oddělení informační služby na radnici. Protože o 

tašky byl velký zájem, vedení města pořídilo další dva tisíce kusů. 

 

ÚNOR 
 

Dne 5. února 2018 musel být na náměstí T. G. Masaryka pokácen vzrostlý habr obecný. 

Důvodem byl špatný zdravotní stav a provozní bezpečnost. Podle informací Odboru správy 

a údržby majetku města byla na základě opakované odborné prohlídky stromu arboristickou 

firmou v roce 2017 potvrzena infekce kmenů a dynamické prosychání dřeviny. Z výsledků 

odborného hodnocení stavu stromu vyplynulo, že dřevina má infekci kmenů, prosychá a 

dochází k odlupování kůry v bazální části a k přerušení vodivých pletiv zásobujících  

dřevinu. Zdravotní řez z roku 2017 byl vyhodnocen jako neúčinné řešení. 

 

Byly zahájeny stavební úpravy rybníka v Krasicích. Narušené břehy rybníka byly upraveny 

odstraněny byly i náletové dřeviny. Práce na revitalizaci rybníka měly zpoždění z důvodu 

výskytu zvláště chráněných živočichů v oblasti, kdy je podle zákona zakázáno škodlivě 

zasahovat do jejich přirozeného vývoje. 

 

V sobotu 24. února v rámci oslav Mezinárodního dne průvodců připravila Střední odborná 

škola podnikání a obchodu ve spolupráci ze Zdravým městem Prostějovem prohlídky 

zámku na Pernštýnském náměstí. Veřejnost tak mohla obdivovat například prostory nad 

vjezdem do zámku s fragmenty dochovaných renesančních maleb, které byly v předchozím 

roce zrestaurovány s cílem zachovat autentickou podobu původní renesanční výzdoby. 

Účastníci sobotních prohlídek byli prvními, kteří mohli tyto prostory vidět. Všichni byli 

mile překvapeni výzdobou bývalé kanceláře ředitele záložny a zastavárny, kde se dochovalo 

původní secesní vybavení z počátku 20. století. Kancelář v současnosti slouží řediteli 

domovní správy.  

 
BŘEZEN 
 

Krásných 101 let se v březnu dožila Věra Rozbrojová. Jejím krédem a současně receptem 

pro dlouhověkost je skromnost a střídmost. S kyticí a dárkovým balíčkem přišli druhý 

březnový den poblahopřát oslavenkyni zástupci města a magistrátu. Primátorka města 

Prostějova Alena Rašková nejen gratulovala oslavenkyni, ale také vyjádřila velký obdiv k 

její vitalitě. Právě pozitivní přístup k životu, skromnost, střídmost a stálá aktivita stojí, podle 

pečovatelů z Centra sociálních služeb, za dlouhověkostí této neuvěřitelně sympatické dámy. 

Věra Rozbrojová se ve svém věku zajímá nejen o dění ve svém okolí, ale i současnou módu 

a vizážistické trendy. 

 

Biokoridor Hloučela, který má sloužit k relaxaci obyvatel, zdobí černé skládky. Rostou jako 
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houby po dešti. Sotva je jedna uklizena, o kus dál vzniká další. Magistrát dokonce zvažoval 

využití takzvaných fotopastí, které by původce nepořádku odhalily. Zatím se sice ve 

spolupráci s Povodím Moravy daří skládky úspěšně likvidovat. Faktem ovšem zůstává, že 

tento úklid něco stojí a takto vynaložené peníze by mohly posloužit smysluplněji někde 

jinde.  

 

Města a obce v Olomouckém kraji opět soutěžily o Zlatý erb. V roce 2018 se jich do klání o 

nejlepší webové stránky a elektronickou službu přihlásilo čtrnáct. Nejlepší internetovou 

prezentaci ze všech přihlášených měst měl Prostějov. Nabídla lidem například virtuální 

prohlídku prostor historické budovy radnice a řadu dalších informací. 

 

DUBEN 
 

Zástupci Zdravého města Prostějov ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem Prostějov 

společně opět organizovali nedělní Taneční čaje v prostorách Národního domu. Konaly se v 

dubnu a květnu a staly se vítanou příležitostí společenského vyžití Prostějovanů střední 

generace. 

 

V sobotu 7. dubna 2018 se Zdravé město Prostějov připojilo k celostátní výzvě UKLIĎME 

ČESKO. Zaměstnanci magistrátu a dobrovolníci ze strany občanů vysbírali odpad na jižním 

okraji města Prostějova. Jednalo se o polní cesty za Krasicemi a Čechovicemi. Kontejner na 

odpad byl přistaven u hřbitova v Krasicích. Na závěr akce se v něm shromáždilo zhruba 420 

kg komunálního odpadu. 

 

V dubnu opět vyjel na svou trasu Prostějov – Jedovnice cyklobus. Další cyklobus pak vyjel 

v květnu na trase Prostějov – Protivanov. U obou bylo lze využít rezervačního systému a 

jejich provoz byl opět podporován městem Prostějovem. 

 

Věžní hodiny z pohledu z jižní strany (do Žižkova náměstí), postrádaly pár dnů velkou 

hodinovou ručičku. K poškození a ohnutí jednoho z konstrukčních dílů došlo v důsledku 

silného větru.  

 

Paní Josefa Schlesingerová je nejstarší obyvatelkou městra a u příležitosti jejích 102. 

narozenin jí přišli poblahopřát zástupci města Prostějova - náměstek primátorky Pavel 

Smetana a z Odboru školství a kultury a sportu Magistrátu města Prostějova, oddělení Duha 

kulturní klub Prostějov Pavel Noha. Paní Schlezingerová má jednoduchý recept na život: 

„Žijte v klidu, bez stresu a nervů. Berte všechno s rezervou a bude dobře.“  

 

Obavy o bezpečnost motoristů, cyklistů i pěších byly důvodem upozornění na nedobrý stav 

dálničního mostu na D46 v ulici Kralická, které vedení města Prostějova zaslalo Ředitelství 

silnic a dálnic ČR s apelem na urychlenou opravu mostu. Ředitelství silnic a dálnic ČR 

reagovalo na toto upozornění s tím, že na tento i další mosty zpracovává projektové 

dokumentace na celkovou opravu. Vzhledem ke zhoršení jejich stavu v posledním období 

již vypsalo výběrové řízení na okamžité sanační práce.  

 

Knihovna půjčuje tzv. tematické kufříky. Zatím jsou k dispozici dva – jeden „pohádkový“ a 
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druhý na téma „učíme se číst“. Tematický kufřík je možno zapůjčit na jeden měsíc, a to 

zcela zdarma. Knihovna tím chce nabídnout dětem i celým rodinám nový rozměr 

společných zážitků – od zábavy a hry až po čtení a učení. Tematický kufřík je skutečně 

dětský kartonový kufřík, ve kterém jsou uloženy knihy, skládačky a hry na dané téma. Jeho 

přidanou hodnotou není pouze obsah, ale skutečnost, že ho lze využít pro společné rodinné 

čtení, zábavu a poznávání. 

 

Organizace Kiwanis během zábavného odpoledne na prostějovském dopravním hřišti 

obdarovala společně s hejtmanem Ladislavem Oklešťkem postižené děti dvojicí speciálně 

upravených vozíků, které mají zlepšit jejich mobilitu. První z nich dostal malý Kristian. 

Dárci jeho rodině přidali v rámci charitativní akce také jízdní kolo, které je možné s 

vozíkem propojit. Druhý vozík získala mateřská škola Mozartova, která ho bude podle slov 

přebírající paní učitelky využívat při procházkách žáků s handicapem. Těch je v této školce 

celkem 55. 
 

KVĚTEN 

 

Již čtvrtý ročník soutěže ve vaření kotlíkových gulášů přichystali organizátoři na sobotu 12. 

května 2018. Setkání gulášových mágů se tradičně uskutečnilo v Kolářových sadech v 

Prostějově. Festival byl pořádán pod záštitou Zdravého města Prostějova Okrašlovacím 

spolkem Prostějov a firmou Maďarské speciality. 

 

V Prostějově začala sloužit trojice stanovišť podzemních kontejnerů. Nádoby na tříděný 

odpad jsou tak skryty pohledu veřejnosti. Na jejich vybudování město vydalo téměř 2,23 

milionu korun. Část peněz se do městské kasy vrátila formou dotace ze Státního fondu 

životního prostředí. Podzemní kontejnery jsou umístěny ve Školní ulici, na náměstí E. 

Husserla a na náměstí Spojenců. Dotace činila 1,53 milionu korun. 

 

Jarní dny zdraví proběhly v Prostějově již po šestnácté, a to ve dnech 2. - 31. května 

Obyvatelé měli možnost získat nové informace z oblasti zdravého životního stylu, zdravé 

výživy, nové poznatky o pohybových aktivitách. Mohli si také nechat změřit tlak či změřit 

své BMI. Aktivity probíhaly v prostorách Nemocnice Prostějov, na náměstí T. G. Masaryka 

u muzea a v kavárně Dvořák v prostějovském zámku. Akci podpořila i Nemocnice Prostějov 

přímo na náměstí, kde prezentovala nejnovější poznatky v oblasti resuscitace. V zámku, v 

Gallery Dvořák, proběhlo pravidelné měření i poradenství spolu s konzultacemi a 

ochutnávkou zdravé výživy. 

 

Na pokyn primátorky města Prostějova RNDr. Aleny Raškové byla v květnu zbavena 

zátaras a uvolněna k parkování plocha u Společenského domu v Komenského ulici. Podle 

Advokátní kanceláře Ritter – Šťastný Olomouc, která město Prostějov zastupuje ve sporu 

proti společnosti MANTHELLAN, podaná žaloba proti zmíněné společnosti je u Okresního 

soudu v Prostějově řešena jako občanskoprávní spor na vyklizení pozemků. Protože však 

město naléhavě potřebuje parkovací plochy, které firma MANTHELLAN odmítala 

dobrovolně předat, dalo se, dle mínění právní kanceláře, přistoupit k uvolnění parkovací 

plochy městem.  

 

Prostějov ve 3. ročníku soutěže Přívětivý úřad 2018 v kategorii obcí s rozšířenou působností 
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opět bodoval. V rámci Olomouckého kraje se stal absolutním vítězem a zároveň si odnesl 

třetí místo v rámci celé České republiky. Ocenění si dne 9. května 2018 v Národním archivu 

v Praze převzala primátorka města Prostějova RNDr. Alena Rašková a tajemnice Magistrátu 

města Prostějova ing. Blanka Vysloužilová, MBA. Magistrát města Prostějova tak opět 

získal trofej, diplom a především nálepku Přívětivého úřadu stvrzující, že daný úřad 

poskytuje nadstandardně kvalitní služby a otevřeně se snaží vycházet občanům/klientům 

maximálně vstříc. Smyslem nálepek určených na vchodové dveře úřadu je, aby občané již 

při vstupu do budovy úřadu poznali, s jak přívětivým úřadem můžou počítat. 

 

Stejně jako každý rok i letos si lidé mohli připomenout konec II. světové války. Ve středu 9. 

května 2018 dorazila do centra města Prostějova dobová vojenská technika a lidé se tak 

mohli podívat na rumunský tančík Praga AH IV R, který v armádě nesl označení R-1, 

nákladní automobil americké výroby a lehký nákladní automobil s kanónem. Po pietním 

aktu následovala přednáška v podkrovním sále Městské knihovny Prostějov na téma 

prvního boje československých vojáků na východní frontě - boje o Sokolovo. 

 

Na základě rozhodnutí vlády byly od září 2018 větší slevy jízdného u dětí do 15 let, 

studentů od 15 do 26 let a seniorů nad 65 let. Tyto slevy se týkají vlakové dopravy a 

příměstské autobusové dopravy. Nově bude tato sleva dosahovat 75 procent. Navýšení slev 

se netýká městské hromadné dopravy. Přes tuto skutečnost se vedení města Prostějova 

rozhodlo zavést uvedené zvýšení slev i v městské hromadné dopravě. Např. pro seniory 

vyjde jízdné v MHD na 2 Kč, lidé nad 70 let mají jízdné už několik let zdarma. 

 

Takzvaný Street art má v Prostějově už tři zástupce. K prvnímu loňskému počinu 

„pomalování" trafostanice v Plumlovské ulici přibyly další dvě – v ulici Švýcarské a E. 

Valenty. O jejich novou grafickou podobu se opět postarali studenti Střední školy designu a 

módy. Bílé stěny opravených budov získaly netradiční podobu, která zaujme. Nápad vznikl 

v rámci projektu E.ON Smart City, do kterého se Prostějov zapojil a finančně realizaci 

podpořil. 

 

Dne 25. května 2018 se Prostějov připojil k akci Noc kostelů. Otevřel se Husův sbor, kaple 

sv. Andělů Strážných, kaple sv. Anny, kostel Povýšení svatého Kříže, kostel sv. Cyrila a 

Metoděje, kostel sv. Jana Nepomuckého, modlitebna Českobratrské církve evangelické, 

modlitebna Sboru Církve bratrské, krasický kostel sv. Josefa a kostel sv. Bartoloměje ve 

Vrahovicích. V Prostějově to bylo po roční odmlce, ale návštěvníci nezapomněli, přišlo jich 

opravdu hodně. Brány otevřelo deset kostelů a modliteben. V průběhu večera mezi 

jednotlivými kostely procházelo kolem dvou tisíc návštěvníků. 

 

ČERVEN 
 

V červnu se ve Společenském domě setkali floristé z Moravy, aby se zúčastnili 7. ročníku 

zemského kola Floristické soutěže. Slavnostního zahájení se ujala organizátorka soutěže, 

místopředsedkyně Českého zahrádkářského svazu pro práci s mládeží a bývalá dlouholetá 

ředitelka základní školy ve Vrahovicích Vlasta Ambrožová. Z Prostějova získaly 2. a 3. 

místo v kategorii žáků Linda Ambrožová a Eliška Ganzarová.  
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Ve středu 20. června 2018 navštívil Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje ministr 

vnitra ČR Lubomír Metnar. Společně s tajemnicí bezpečnostní rady Olomouckého kraje 

Alenou Hložkovou a vedením HZS Olomouckého kraje v čele s. Karlem Koláříkem, 

ředitelem, navštívili stanice profesionálních hasičů v Prostějově a v Olomouci. V Prostějově 

se k delegaci připojil 1. náměstek primátorky statutárního města Prostějova Zdeněk Fišer. 

Společně si prohlédli prostory stanice, ve které jako v jediné v Olomouckém kraji sídlí 

hasiči společně se zdravotnickou záchrannou službou.  

 

Vstřícnost, přívětivost a kvalita. Tak by se dala popsat „značka“ města Prostějova a jeho 

magistrátu. Bez samotných obyvatel města by například nebylo ocenění za třídění odpadu - 

takzvaná Keramická popelnice. První místo v kraji v soutěži Aktivní obec (v třídění 

elektrozařízení) je také dílem obyvatel města a patří jim za to veliký dík. 

Kromě toho magistrát získal v roce 2018 1. místo ve své kategorii soutěže Zlatý erb za 

nejlepší webové stránky, a bylo také v rámci ratingu vždy hodnoceno jako jedno z 

nejlepších, a to v rámci hodnocených měst České republiky. 

 

ČERVENEC 
 

Česká pošta otevřela 10. 7. 2018 zrekonstruované prostory na Poděbradově náměstí. 

Všechny přepážky jsou nyní v jedné hale, klient si zajistí vše potřebné z jednoho místa. 

Novinkou je vyvolávací systém nové generace. Kromě klasických funkcí nabízí laserový 

snímač čárových kódů, například u výzev na balíky. K dispozici jsou tradiční přepážky 

základních poštovních služeb, podání dopisů, životní pojištění, úvěry na bydlení – hypotéky 

a podobně. Zahájení provozu zrekonstruovaného místa se účastnila také primátorka 

Prostějova Alena Rašková. 

 

Prostějovská knihovna nabízí svým čtenářům k vypůjčení více než 6 000 titulů 

elektronických knih. Výhodou je, že si mohou půjčit i bestsellery, které jsou v knihovně 

aktuálně rozpůjčované. Na své si přijdou i děti a dospívající. Půjčování e-knih probíhá 

jednoduše. Stačí si je objednat přes online katalog knihovny a následně stáhnout z portálu 

www.ereading.cz. Pro registrované čtenáře je půjčení zcela zdarma.  

 

Ve středu 18. července 2018 bylo slavnostně otevřeno zrekonstruované náměstí Spojenců v 

Prostějově. Stavba v hodnotě více než 26 milionů korun probíhala v roce 2017 a 2018 po 

etapách, celková délka realizace byla přesně 119 kalendářních dnů. Náměstí má nyní nově 

opravené komunikace, vybudované zpevněné plochy, hrací plochy nebo podzemní 

kontejnery. Rekonstrukce se dočkaly také kanalizační a vodovodní přípojky a veřejné 

osvětlení. Součástí jsou i dvě nová dětská hřiště, jedno hřiště pro míčové hry a hřiště pro 

seniory. Zhotovitelem stavby byla společnost STRABAG a.s. 

 

V rozpočtu města Prostějova pro letošní rok zastupitelé odsouhlasili finance na projektovou 

dokumentaci pro rekonstrukci bazénu a střechy Základní školy Dr. Horáka. Výběrové řízení 

vybralo jako na zhotovitele projektové dokumentace firmu Rostislav Kolda - K-projekce, 

Prostějov. Rozpočet města na zpracování projektové dokumentace počítal s částkou 350 

tisíc korun. Potřebné finance budou ale vyšší. 

 



68 

 

SRPEN 
 

V pátek 17. srpna 2018 bylo úspěšně otevřeno letní koupaliště ve Vrahovicích. Původní 

objekty byly odstraněny, jelikož byly v havarijním stavu a bylo vybudováno nové koupaliště 

včetně zázemí. Plocha bazénu je 50 x 20 m a hloubka bazénu je od 0,8 m do 1,8 m. Na 

velký bazén navazuje dětský bazén s herními prvky. Součástí stavby byla nová technologie 

úpravy bazénové vody. V rámci stavby bylo vybudováno nové zázemí pro personál, sociální 

zařízení pro veřejnost, prostor pro občerstvení včetně přístřešku a moderní dětské hřiště s 

herními prvky. Součástí rekonstrukce byla i obnova dvou hřišť pro míčové sporty, jedno je 

asfaltové a druhé z plážového písku. Před koupalištěm byla zrekonstruována nezpevněná 

plocha pro odstavení automobilů o kapacitě 57 stání + 4 pro imobilní a odstavná plocha pro 

kola o kapacitě 152 míst. Stavba byla realizována firmou AKVAHELP METAL spol. s.r.o. 

Třinec a poddodavatelem Metrostav a.s. v rekordní lhůtě od ledna do srpna 2018. Finanční 

náklady činily zhruba 85 mil. Kč. 

 

Výsledek výzkumu Spokojenosti obyvatel s místním společenstvím v Prostějově - Index 

obecné míry spokojenosti se dostal v letošním roce 2018 na 6,6. Průzkum, zpracování dat a 

vyhodnocení uskutečnili studenti Střední odborné školy podnikání a obchodu, školy, která je 

již dlouholetým partnerem projektu Zdravé město. Dotazování probíhalo tradičně pomocí 

dotazníkového šetření vybraného vzorku 800 občanů Prostějova. Míra spokojenosti 

vyjádřená v procentech je za sledované období od roku 2008 stabilně na vysoké úrovni, v 

roce 2018 dosáhla 83 procent. Míra spokojenosti občanů s vybranými kritérii se i přes 

pokles některých hodnot blíží k nejlépe hodnoceným městům v České republice. Při 

konkrétnějším pohledu můžeme zdůraznit, že osm z deseti oslovených občanů je spokojeno 

se životem v našem městě. Přehled výsledků výzkumu za celé období sledování ukazuje, že 

kvalita života v Prostějově je hodnocena a vnímána jako velmi dobrá. Respondenti vyjadřují 

spokojenost ve škále od 1 do 10 bodů, kdy 10 je nejlepší hodnocení. Průměrná míra 

spokojenosti v současném volebním období i během celého sledování byla 81 procent. 

 

Do položkového rozpočtu činností na údržbu a opravy městského majetku přibyly nové 

cykloboxy. Jde o zajištění provozování a údržby šesti kusů nových cykloboxů, které byly 

umístěny vedle stávající provozní budovy a veřejných WC na terminálu autobusového 

nádraží. Městu jde o zabezpečení jejich pravidelné kontroly, jako je funkčnost, úklid, 

poškození, vandalismus a zajištění případných záručních a pozáručních oprav. V tomto 

případě šlo o úplně nový specifický druh mobiliáře, sloužícího k úschobě a bezpečnému 

zajištění jízdních kol. Náklady byly vyčísleny na 410 Kč (bez DPH) za měsíc, tj. celkem 4 

920 Kč bez DPH za rok.  

 

ZÁŘÍ 
 

Za účasti ministra školství mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy, hejtmana Olomouckého 

kraje Ladislava Oklešťka, primátorky města Prostějova Aleny Raškové a celé řady dalších 

významných osobností bylo ve čtvrtek 13. září 2018 slavnostně otevřeno Národní sportovní 

centrum. Hala, která vyrostla nedaleko zimního stadionu nákladem téměř 140 milionů 

korun, z čehož státní dotace tvořila 110 milionů korun, bude sloužit zejména mladým 

volejbalistům, basketbalistům, tenistům a žákům prostějovských škol. Kapacita hlediště 
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sportovního centra je 340 diváků a lze ji zvýšit pomocí rozkládacích tribun. 
 

Počátkem září se primátorka města RNDr. Alena Rašková spolu s prvním náměstkem ing. 

Zdeňkem Fišerem zúčastnili společného setkání partnerských měst Prostějova a Vysokých 

Tater. Setkání bylo připraveno při příležitosti 100. výročí vzniku samostatného 

Československa a prezentovalo Vysoké Tatry jako symbol státnosti a spojení obou národů.  

Celé setkání proběhlo v družné atmosféře a všichni zúčastnění se shodli, že je potřeba 

zachovat přátelské spojení i nadále a pokračovat v partnerství obou měst i národů. 
 

Městská policie Prostějov v roce 2018 v období od července do září, kdy probíhala druhá 

etapa značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek syntetickou DNA, označila 270 

předmětů. Jízdní kola, popřípadě kompenzační pomůcky, jsou po označení vyfotografovány 

a zaevidovány v centrální databázi a databázi MP Prostějov. 

 

ŘÍJEN 
 

V pátek 19. října 2018 v dopoledních hodin probíhala v ulici J. Lady výsadba lipové aleje. 

Město Prostějov a zástupci firmy Toray Textiles Central Europe Prostějov, která alej městu 

věnovala, si tak uctili památku stého výročí vzniku republiky. Stromy sázeli jak zástupci 

vedení města, tak firmy Toray. 

 

V říjnu zahájili svou už 23. sezonu loutkáři souboru Pronitka na stálé scéně Sokola I. 

Každou neděli se sál sokolovny plní malými diváky. I tuto sezonu zahájila tradičně pohádka 

O Perníkové chaloupce, která přinesla nečekané rozuzlení a sladké překvapení na závěr. 

 

Dne 28. října 2018 v odpoledních hodinách byla ve Smetanových sadech zasazena, při 

příležitosti 100. výročí vzniku republiky, lípa. O hudební doprovod akce se postaral pěvecký 

sbor Proměny.  

 

V galerii v obřadní síni radnice byl v říjnu umístěn obraz exprimátorky Aleny Raškové.  

Nelze mu upřít prvenství. Jde o první ženu, která získala čestné místo mezi obrazy svých 

předchůdců - mezi muži. Malířkou, která Alenu Raškovou pro budoucí generace zvěčnila, 

byla Adéla Janská. V řadě portrétů, které zdobí obřadní síň, je právě ten její pětadvacátým 

dílem v řadě. Zbývají už jen dvě volná místa. 

 

LISTOPAD 
 

Burzy škol dne 8. listopadu 2018 se zúčastnilo 53 škol, firem a úřadů. Své zástupce vyslali 

také některé firmy, se situací na pracovním trhu radili lidé z úřadu práce. Slavnostního 

zahájení burzy se ujal za vedení města Prostějova náměstek primátora Jan Krchňavý, 

přítomna byla také náměstkyně primátora Alena Rašková. 

 

V pátek 9. listopadu 2018 v 15:30 hodin byl zahájen provoz mobilního kluziště v centru 

města Prostějova. Primátor města František Jura všem popřál prima bruslení. Na ledovou 

plochu spolu s dětmi z klubu Krasobruslení Prostějov vyjeli 1. náměstek primátora Jiří 

Pospíšil a náměstek Jan Krchňavý.  
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Datum 11. listopadu se stalo v demokratických zemích „Dnem veteránů“; stalo se jakýmsi 

mementem či připomínkou padlých ve válkách.Den veteránů se dostal mezi svátky, které 

nabývají na významu a už není připomínán jen ve vojenských kruzích a mezi příznivci 

historie. Stejně tomu bylo i v Prostějově, kde po vzpomínkovém aktu na hřbitově následoval 

slavnostní nástup 601. Skupiny speciálních sil v kasárnách, kterého se účastnil i primátor 

města František Jura. 

 

Částku 451 614,35 Kč město obdrželo v rámci 69. výzvy vyhlášené Ministerstvem 

životního prostředí. Jde o 85 procent z celkových nákladů projektu, jehož cílem je rozšíření 

systému separace bioodpadů ve městě Prostějov. V rámci projektu byly pořízeny a 

rozmístěny sběrné nádoby na biologicky rozložitelný odpad v lokalitách se zástavbou 

rodinných domů a dále byly pořízeny kontejnery na biologicky rozložitelný odpad s 

umístěním v lokalitách sídlišť a bytové zástavby. 

 

Celkový výtěžek celonárodní sbírky Bílá pastelka činil v Prostějově 52 471 korun, v 

celorepublikovém měřítku 2 941 173 korun. Jako již tradičně se zapojily čtyři základní a 

dvě střední školy - ZŠ Dr. Horáka, E. Valenty, Melantrichova a Jana Železného, ze středních 

škol to byla Trivis a Cyrilometodějské gymnázium. Žáci základních škol prodávali pastelky 

ve svých školách a vybrali 29 609 korun. Studenti středních škol nabízeli pastelky v ulicích 

a podařilo se jim vybrat 22 862 korun. 

 

Občanské sdružení Oživení hodnotilo obecní periodika. Podle stanovených kritérií, pomocí 

nichž hodnotilo sdružení celkem 65 obecních periodik v ČR, dopadly Prostějovské radniční 

listy poměrně dobře. Periodikum se umístilo na 26. místě (v celkovém hodnocení 

BENEFIT). Přínos Prostějovských radničních listů je nad 50ti procentní hranicí – 53,71%. 

Pokud je hodnota vyšší než 50%, znamená to, že v periodiku převládají pozitivní ukazatele 

nad negativními. Druhá příznivá zpráva je, že v hodnocení dle indexu IRON, jsou listy 

dokonce na 2. místě (IRON je index různosti názorů, vyjadřuje podíl alternativních názorů 

vůči celkové politické ploše. Čím je vyšší, tím je dané periodikum názorově pestřejší). 

Průměrná hodnota je 2,3%, Prostějovské radniční listy mají tuto hodnotu 10,92%, Liberec 

(který je na prvním místě) 14,40%. 

 

PROSINEC 
 

Po roce se opět přiblížil čas, kdy celé Česko spojí společné zpívání koled. Pod taktovkou 

regionálních Deníků se uskutečnil už osmý ročník akce Česko zpívá koledy. Zpívalo se ve 

středu 12. prosince na hlavním prostějovském náměstí spolu s Pěveckým souborem 

Proměny a sborem Múzy při GJW Prostějov.  

 

Na šedesát dárků pod Strom splněných přání odvezla ve středu do SOS Kompas Prostějov 

předsedkyně Okrašlovacího spolku Milada Sokolová. Spolu s ní je ředitelce Regině 

Šverdíkové předal primátor František Jura. I on se totiž zapojil mezi dárce. Sourozencům 

Kubovi (17 let), Honzovi (13 let), Davovi (11 let), Míšovi (9 let) a Víťovi (8 let) nechal 

připravit dresy i s jejich jmény, lahve na pití a fotbalové balony.  

 

Celkem 895 dětem pomohli v roce 2018 na svět zdravotníci Nemocnice Prostějov. Mezi 
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novorozenci bylo 434 děvčat a 461 chlapců, z toho dva páry dvojčat. Ve srovnání s rokem 

2017, kdy přišlo na svět 859 dětí, porodnost v prostějovské nemocnici o téměř čtyři desítky 

vzrostla. Nejplodnějším měsícem byl červenec, nejméně dětí se naopak narodilo v lednu. 

 

Téměř stovka nových držitelů stříbrné a zlaté Janského plakety převzala zasloužená 

ocenění. Byl mezi nimi i primátor města František Jura. Ocitl se ve dvojí roli. Jednak sám 

převzal z rukou hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka v přednáškovém sále 

Národního domu stříbrnou Janského plaketu a jednak následně předal ocenění dalším 

dobrovolným dárcům krve. Prostějovsko je tak bohatší o téměř stovku lidí, kteří neváhají 

darovat tu nejcennější tekutinu. 

 

Od roku 2013 dostával první občánek města finanční dar ve výši 2 tisíce korun. Vzhledem k 

tomu, že tato částka nebyla dlouhou dobu měněna, přišli radní s navýšením. Konkrétně se 

bude navyšovat finanční dar pro prvního občánka města Prostějova, který se narodí na 

území města Prostějova jako první v pořadí od 1. 1. aktuálního roku matce s trvalým 

pobytem v Prostějově. První občánek tak od města získá částku 10 tisíc korun. 

 

Město Prostějov uzavřelo se spolkem Hanácký Jeruzalém smlouvy o uložení prvních deseti 

Kamenů zmizelých v prostějovských ulicích. Kameny připomínající oběti holocaustu se 

objeví před domy, odkud lidé nedobrovolně odcházeli do transportů. Převážně se jednalo o 

židovské občany, kteří byli masově vražděni kvůli svému původu. Stolpersteine nebo také 

Kameny zmizelých, budou uloženy v ulicích Křížkovského, Erbenova, Kostelní, Rejskova a 

Partyzánská. Připomínky v podobě kostky v chodníku o rozměrech 10 x 10 x 10 cm s 

mosazným štítkem se dočkají Jindřich Mayer, Josefina, Stella, Ruth a Fanni Brennerovy, 

všichni povražděni v Malém Trostinci, dále Pessel Brennerová, která zemřela v Terezíně. 

Pavel Gelb, jehož život skončil v sedmi letech v Osvětimi, stejně jako život tříleté Esther 

Friedmannové. Kámen zmizelých bude uložen i za čtyřletou Evu Gottlobovou a sedmiletého 

Pavla Gottloba, zavražděné v Malém Trostinci. 

 

Statutární město Prostějov získalo z rozpočtu Olomouckého kraje finance na dostavbu a 

rekonstrukci požární zbrojnice pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Vrahovice. Jde o 

450 tisíc korun. 

 

Vánoční cukroví, punč, hudební vystoupení, prohlídka nového Národního sportovního 

centra. To vše bylo 12. prosince 2018 připraveno v nové sportovní hale pro seniory. 

Společně s primátorem Františkem Jurou strávili se seniory předvánoční chvíle v nové hale 

také náměstkyně Milada Sokolová a náměstek Jan Krchňavý. 

 

V obřadní síni prostějovské radnice bylo v roce 2018 přivítáno 387 dětí. Z toho bylo 194 

dívek a chlapců o jednoho méně – 193. Mezi nejoblíbenější jména u děvčat patřila Adéla, 

Eliška, Viktorie (všechna tři jména se opakovala devětkrát), následovala Veronika a Sofie 

(7x), Ema, Karolína, Kristýna, Michaela a Tereza (5x). V případě chlapců byl nejčastějším 

jménem Jakub (21x), Jan (13x), Dominik a Tomáš (9x) a následoval Michal (8x). Zdvojená 

jména se u hojčiček vyskytla šestkrát a u chlapců sedmkrát. 

 

Mezi obyvateli Prostějova najdeme přes 200 Dobrých andělů. Dobrým andělem se stává 
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každý, kdo přispívá nadaci Dobrý anděl a prostřednictvím pravidelných finančních 

příspěvků tak pomáhá rodinám s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Díky těmto darům pak 

mohou jejich rodiče uhradit výdaje spojené s léčbou - například častou dopravu do 

nemocnice, doplatky léků, speciální stravu, zdravotnické pomůcky, rehabilitace a další 

potřebné terapie. 

 

Radní rozhodli o navýšení četnosti vývozu komunálního odpadu – papíru a plastu. Dle 

stávající smlouvy jsou tyto separované složky komunálního odpadu vyváženy jednou týdně 

(plast ve středu, papír v pátek), v mnoha případech to však nestačí. Ve snaze o ještě lepší 

podmínky pro třídění odpadu byl ve městě ve spolupráci se společností EKO – KOM 

navýšen počet kontejnerů na papír (261 ks) a plast (352 ks). Za četnější svoz město zaplatí o 

téměř jeden milion korun více. 

 

Vánoční nadílku předali primátor František Jura a náměstkyně Milada Sokolová. Nejdříve 

přivezli dárky ze Stromu splněných přání pro děti z SOS. Primátor pak následně v roli 

předsedy fotbalového klubu 1. SK Prostějov předal šek na 15 000 korun a drobné dárky 

Domovu seniorů v Nerudově ulici.  

 

Ve velkém sále HZS Prostějov se sešlo 25 zasloužilých hasičů našeho okresu. Na úvod do 

svých řad hasiči přivítali nového člena Stanislava Hušku, který byl na podzim v Přibyslavi 

oceněn titulem Zasloužilý hasič. Na programu byla mimo jiné přednáška Městské policie 

Prostějov o bezpečnosti nejen na cestách, ale i v provozu města, ochraně před podomními 

prodejci a kapesními zloději. Následovaly novinky z BESIPu o nástrahách a zajímavých 

situacích na cestách, vše ve spolupráci s Policií ČR.  

 

Stejně jako v minulých letech, tak i v roce 2018 se hanáčtí otužilci ponořili na Štědrý den do 

ledové vody výpusti Plumlovské přehrady. Nevšední vánoční koupání v podání Oddílu 

dálkového a zimního plavání TJ HANÁ si nenechalo ujít jednadevadesát plavců, přičemž 

jejich obdivuhodnému snažení přihlížela spousta diváků. Plavci si však tentokrát stěžovali 

na na přílišné teplo. Zatímco voda měla 2 stupně, vzduch už celých 5 stupňů Celsia. 

 

Po zastupiteli Jaroslavu Faltýnkovi (ANO), který se mandátu vzdal hned při ustavujícím 

jednání Zastupitelstva města Prostějova, této možnosti využil také poslanec Radim Fiala 

(SPD). Důvodem k rezignaci na tento post je, dle jejich vyjádření, velké pracovní 

zaneprázdnění. Novými zastupiteli jsou tak Vojtěch Burda (ANO) a Martin Křupka (SPD), 

kteří při 2. zasedání Zastupitelstva města Prostějova složili slib. 

 

Celkem 895 dětem pomohli v roce 2018 na svět zdravotníci Nemocnice Prostějov, která 

patří do skupiny AGEL. Mezi novorozenci bylo 434 děvčat a 461 chlapců, z toho dva páry 

dvojčat. Ve srovnání s rokem 2017, kdy přišlo na svět 859 dětí, porodnost v roce 2018 v 

Nemocnici Prostějov o téměř čtyři desítky vzrostla. Nejplodnějším měsícem byl červenec, 

nejméně dětí se naopak narodilo v lednu. 

 

 

Před čtyřiceti lety byl zastřešen zimní stadion 

Zimní stadion patří k Prostějovu nerozlučně již šedesát let. Otevřená ledová plocha však 
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neplnila svůj účel. Po roce 1970 se začalo uvažovat o zastřešení. Zpočátku se jednalo o tzv. 

opakovaném projektu. Mělo být použito zastřešení zimního stadionu z Liberce. Nakonec 

byla zakázka zadána profesoru Fakulty stavební VUT v Brně Ferdinandu Ledererovi, 

přednímu odborníkovi na ocelové konstrukce a mosty. F. Lederer byl hlavním autorem 

projektu zastřešení z let 1972–1973. Investorem bylo město Prostějov s tím, že část prací 

měla být provedena brigádnicky (v rámci tzv. akce Z). 

Konstrukci vyrobily prostějovské Hanácké železárny. Ocelová konstrukce zastřešení má 

tvar a skladbu lamelové klenby o rozpětí oblouku 80 metrů. Je složena z 218 kusů stejných 

skladebných prvků vyrobených v dílnách prostějovských železáren. Jejich spojení je 

zajištěno přírubovými šroubovanými spoji. Na ocelové klenbě je zavěšen podhled 

umožňující umístění svítidel. Krytinu střechy tvoří tvarované hliníkové tenkostěnné profily 

o skladební šířce 80 cm s výškou vlny 4 cm. Použití krytiny v oblouku na tak velké ploše 

bylo v tehdejším Československu ojedinělé. Zastřešení bylo dokončeno v roce 1976. 

Následovaly další úpravy, například vybudování restaurace s ubytovnou, výstavba 

příjezdových komunikací a parkoviště. Víceúčelová sportovní hala byla zkolaudována a 

převzata do faktického užívání 13. října 1977. Její slavnostní otevření (23. 2. 1978) mělo 

samozřejmě politické pozadí. Bylo jím 30. výročí „Vítězného února“. 

Zimní stadion prošel za uplynulá léta řadou úprav a rekonstrukcí, například modernizace 

ledové plochy, technologie chlazení, nový hlavní vchod, světelné tabule atd. Ocelová 

konstrukce haly je však svým provedením jedinečná a zapsala se i do historie naší novodobé 

architektury. 

 

Bruno Winter a Stanislav Liška se stali novými čestnými občany města 

Zastupitelstvo města Prostějova dne 16. dubna 2018 udělilo dvě čestná občanství. Seznam 

čestných občanů města Prostějova se rozrostl o dvě další významné osobnosti. Bruno 

Wintera a Stanislava Lišku. 

Bruno Winter (15. 10. 1873 Haňovice  – 27. 6. 1942 Prostějov) 
Pocházel ze známé sladovnické rodiny z Haňovic. Do prostějovského pivovaru a sladovny 

vstoupil jako společník dva roky po svém bratru Karlovi v roce 1898. Pivovarnickou výrobu 

byli bratři Winterovi nuceni pod tlakem konkurence v roce 1913 zastavit, ve sladovnictví 

však patřili ke špičce, zvláště v oblasti technologické. Slad vyváželi pod značkou Castello 

do evropských zemí a také do zemí severní a jižní Afriky, Ameriky, východní Asie a 

Austrálie. 

Pivovar a sladovna bratrů Winterových v Blahoslavově ulici měly v tomto oboru velmi 

dobrý zvuk a ještě dnes je jejich jméno známé mnohým pamětníkům a Prostějovanům. 

V roce 1941 byla firma Bratři Winterové arizována a v roce 1942 se výroba sladu zastavila. 

Bruno Winter stál také u zrodu prostějovské „Kornolitky“ – továrny na výrobu knoflíků. 

Založil ji v nevyužitých prostorách bývalého pivovaru. 

Byl ale i nadšeným milovníkem a sběratelem starých hodin. Z obavy před zabavením sbírky 

nacisty ji věnoval v roce 1939 prostějovskému muzeu. Obsahuje celkem šestašedesát hodin, 

hodinek a dva malované porcelánové ciferníky. Najdeme v ní například vzácné gotické 

hodiny z roku 1450. První akvizici z Winterovy sbírky získalo muzeum už v roce 1938, 

darem jedenácti exponátů. Bruno Winter však svoje nadšení pro hodiny prokazoval nejen 

jako jejich sběratel, ale sám také hodiny stavěl a opravoval. Součástí sbírky je Winterem 

zhotovený model dřevěných gotických hodin. Věžní hodinový stroj zachovaný díky jeho 

prozíravosti, kdy uhradil zrestaurování, byl v roce 2011 zapůjčen do expozice prostějovské 
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radniční věže. 

Nástup nacismu znamenal nejen konec jeho podnikatelské a mecenášské činnosti, ale i 

konec jeho života. Bruno Winter se otrávil ve svém bytě společně s druhou manželkou 

Terezií (13. 12. 1890 Prostějov – 27. 6. 1942 Prostějov) v noci před nástupem do transportu 

do koncentračního tábora. Jeho syn Kurt (10. 10. 1911–28. 2. 1943) byl zatčen gestapem a 

zavražděn v Osvětimi. Starší syn Hugo Adolf (18. 9. 1905 – 16. 5. 1989), který žil ve Vídni, 

prchnul včas do Velké Británie. Po emigraci se stal příslušníkem RAF, ale byl vyreklamován 

jako odborník, který pak řídil továrnu na výrobu knoflíků. Jeho rodina žije ve Velké Británii. 

 

Plukovník ve výslužbě Stanislav Liška (18. 3. 1921 Prostějov – 31. 5. 2013 Prostějov) 
Opustil ilegálně dne 7. srpna 1939 republiku a dne 9. srpna 1939 byl prezentován u čs. 

vojska v Krakově. Po výcviku v Agde se zúčastnil bojů ve Francii, Anglii, a při obléhání 

Dunkerque jako velitel tanku 3. tankového praporu. Byla mu udělena čs. vojenská „Pamětní 

medaile se štítkem F, VB“, čs. medaile „Za chrabrost“ a čs. vojenská medaile „Za zásluhy 

II. stupně“. 

Po návratu do vlasti absolvoval Vojenskou akademii. Dosáhl hodnosti poručík a vykonával 

funkci velitele tankové čety. Dne 1. 1. 1950 byl z politických a jiných důvodů propuštěn z 

vojenské činné služby. V roce 1953 byl odsouzen za trestný čin velezrady k odnětí svobody 

na deset let. V roce 1990 byl soudně rehabilitován a v rámci mimosoudní rehabilitace 

mimořádně povýšen do hodnosti plukovníka ve výslužbě. 

 

Denní stacionář Lipka slavil čtvrt století 
 

V roce 2018 uplynulo přesně 25 let, co v Prostějově vzniklo v té době ojedinělé zařízení pro 

děti s více vadami – denní stacionář LIPKA. U jeho zrodu tehdy stála Renata Čekalová, 

která měla zkušenosti ze školství a v devadesátých letech poznala těžkou situaci rodičů se 

zdravotně postiženými dětmi.  

„Podařilo se mi přesvědčit tým skvělých spolupracovníků a vrhli jsme se společně do práce. 

Založili jsme občanské sdružení a v roce 1993 jsme otevřeli první denní stacionář v regionu.  

Kromě zdravotní péče jsme mohli poskytovat  i péči rehabilitační a logopedickou,“ 

vzpomíná na začátky denního stacionáře Renata Čekalová. 

O úspěchu stacionáře více než spousta slov vypovídá především to, že uplynulo pouhých 

pár let a jeho kapacita už zájmu klientů přestala stačit. A zase to byla Renata Čekalová, která 

se se svým týmem pustila do rekonstrukce větší budovy. V roce 1999 se pak stacionář 

přestěhoval do větších prostor.  

„Jsem hrdá na to, že jsem v té době z titulu své funkce místostarostky města Prostějova stála 

u tohoto úžasného projektu. Paní Renatě Čekalové se podařilo vybudovat unikátní zařízení, 

kde potřebnou péči poskytuje  tvůrčí tým profesionálních i dobrovolných pracovníků. Denní 

stacionář s vlastní fyzioterapií, klinickou logopedií, ale třeba i s tréninkovým bytem a 

terapeutickými dílnami dlouhodobě využívá přes 80 uživatelů. Kvalitou, komplexností 

poskytovaných služeb, materiálním i personálním zázemím se zařízení LIPKY řadí mezi 

nejlepší svého druhu v naší republice,“ uvedla senátorka Božena Sekaninová.  

Při každém výročí se nejen bilancuje, ale také plánuje. Občanské sdružení v čele s Renatou 

Čekalovou toho má v plánu ještě mnoho. A každý z jednotlivých cílů LIPKY má jedno 

společné. Usnadnit život lidem, k nimž v okamžiku zrození (nebo i později) nebyl osud 

zrovna příznivě nakloněn.  
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Před sto deseti lety byla otevřena prostějovská sokolovna 

Zajímavou stavbou našeho města je budova sokolovny na Skálově náměstí. V srpnu 2018 

uplynulo sto deset let od jejího otevření.  

Sokol založený v roce 1869 patřil k významným spolkům Prostějova. Sehrál významnou 

roli v oblasti vzdělávací, národnostní i osvětové. Měl velkou členskou základnu, řadu 

nadšených vedoucích, prapor, ale citelně mu chyběla tělocvična. Odbor pro její výstavbu byl 

založen už v roce 1884. Finanční prostředky potřebné pro stavbu se podařilo shromáždit až 

po roce 1900. Byly získány ze sbírek, členských příspěvků a půjček od města a městské 

spořitelny. V dubnu téhož roku byl od města zakoupen pozemek na ploše valů po 

zbouraných hradbách. V lednu 1907 valná hromada Sokola schválila plány a rozpočet 

pražského architekta Otakara Pokorného, který nedávno vedl jako stavbyvedoucí výstavbu 

Národního domu. Stavební práce začaly na jaře 1907. Řídil je stavební odbor v čele s 

předsedou a starostou prostějovské jednoty Josefem Špačkem. Hlavní stavební práce 

prováděla firma Čeňka Venclíka. 

Dvoupodlažní volně stojící secesní budova je tvořena podélným tělocvičným traktem 

spojeným s dispozičně příčnou správní (administrativně-technickou) a spolkovou částí. Zde 

byl umístěn vestibul, šatny, sociální zařízení, kancelář, byt domovníka, knihovna, čítárna a 

archiv. Výrazným stavebním prvkem čelní fasády je vstupní půlkruhový portikus, 

prolomený třemi oblouky. V patře nad vstupem se nacházejí tři trojdílná okna. Nad nimi je 

umístěn stupňovitý štít nesoucí plastiku sokola. Vlastní tělocvična o rozměrech 24x16 m je 

doplněna jevištěm, balkonem a galeriemi. 

Sokolovna byla slavnostně otevřena u příležitosti celostátního sletu sokolstva konaného ve 

dnech 15. a 16. srpna 1908 v Prostějově. Vlastní akt otevření proběhl v neděli 16. srpna 

1908 v 11 hodin za účasti zástupců městské rady, zastupitelstva a hostů.  

Sokolovna Tělocvičné jednoty SOKOL I Prostějov slouží svému účelu dodnes. 

 

Před sto dvaceti lety byl založen Přírodovědecký klub v Prostějově 

Dne 15. prosince 1898 se konala za účasti 185 členů první valná hromada Přírodovědeckého 

klubu v Prostějově. Klub byl prvním českým přírodovědným spolkem na Moravě. Věnoval 

se odbornému bádání, sbírkové činnosti, popularizaci přírodních věd a publikační činnosti. 

Jeho prvním předsedou a zakladatelem byl profesor zdejší reálky, botanik a geolog Václav 

Spitzner.  

Náplň činnosti klubu byla rozsáhlá. Pořádal výstavy přírodnin, přírodovědné vycházky, 

přednášky. Neméně důležitá byla také práce zaměřená na sbírání zkamenělin, nerostů, 

preparování zvířat, pořizování sbírek motýlů, brouků, hmyzu a výsadba stromů a keřů. 

Členové klubu od počátku usilovali o založení botanické zahrady v Prostějově, což bylo 

realizováno až v roce 1934 v Lidické ulici. Klub vydával Věstník, který vycházel do roku 

1940 a dodnes velmi kvalitním a citovaným časopisem. 

 

Před sto lety bylo založeno dívčí reálné gymnázium 

Usnesením zastupitelstva města Prostějova ze dne 30. prosince 1918 bylo zřízeno dívčí 

reálné gymnázium. Otevřeno bylo na začátku školního roku 1919/1920 jako Městské dívčí 

reálné gymnázium. Předsedou kuratoria ústavu byl tehdejší starosta Prostějova Stanislav 

Manhard a prvním dlouholetým ředitelem Karel Maťocha. Škola byla umístěna v první 

měšťanské chlapecké škole v Palackého ulici, později ve Vrahovické ulici č. 12 v budově 
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plynárny a od školního roku 1920/1921 byla umístěna v budově bývalé německé reálky v 

Komenského ulici č. 20 (nyní Komenského 10). Škola sehrála významnou roli v našem 

výchovně-vzdělávacím systému a působila do roku 1949.  

 

Ocenění strážníků, policistů a civilních zaměstnanců  
Zastupitelstvo města Prostějova na svém zasedání 16. dubna 2018 udělilo čestná ocenění, 

konkrétně Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA VĚRNOST I. stupně - za 25 let 

služby, Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA ZÁSLUHY a Čestnou plaketu Městské 

policie Prostějov. 

Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA VĚRNOST I. stupně - za 25 let služby získali 

str. Petr Borovička, který vykonává funkci zástupce velitele 1. směny hlídkové služby, dále 

str.. Oldřich Kovařík, který vykonává funkci vedoucího přestupkového oddělení, v rámci 

možností zastupuje i na operačním středisku při řízení směn hlídkové služby, str. Jiří 

Navrátil, který vykonává funkci zástupce velitele 4. směny hlídkové služby, str. Jan Svozil, 

jež je instruktorem služebního výcviku. 

Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA ZÁSLUHY dostali str. ing. Jiří Tannert, 

který vykonává funkci strážníka okrskové služby, plk. Mgr. Tomáš Adam, zástupce 

vedoucího Územního odboru Policie ČR Prostějov, plk. Mgr. Richard Keclík za 

dlouhodobou aktivní spolupráci z pozic ředitele Celního úřadu Prostějov, zástupce ředitele 

Celního úřadu pro Olomoucký kraj a ředitele Celního úřadu pro Olomoucký kraj se 

složkami IZS Prostějov, npor. Bc. Petr Kočíř, vedoucí obvodního oddělení Policie ČR 

Prostějov 2, por. Mgr. František Kořínek, komisař oddělení tisku a prevence Krajského 

ředitelství policie ČR Olomouckého kraje, mjr. ing. Pavel Tuček z Hasičského záchranného 

sboru Prostějov (vedoucí pracoviště prevence, OOB a KHP na územním odboru Prostějov), 

nprap. Zdeněk Vysloužil, rovněž z Hasičského záchranného sboru Prostějov (samostatný 

odborný inspektor oddělení kontrolní činnosti a zjišťování příčin požárů). 

Čestnou plaketu Městské policie Prostějov získal ing. Zdeněk Fišer, první náměstek 

primátorky Statutárního města Prostějova, PaedDr. Jan Krchňavý, ředitel ZŠ a MŠ Jana 

Železného Prostějov a zastupitel města, Jana Halvadžievová, členka rady Statutárního 

města Prostějova a předsedkyně bytové komise. Ceny byly předány 27. dubna 2018 v 

obřadní síni radnice města Prostějova. 

 

 

12. KULTURA A SPOLEČNOST 

 

Fotografka Vendula Burgrová (1993) se ve své autorské tvorbě zaměřuje na sociální témata 

s problematikou subkultur, jako jsou Cosplay či Pinup, mezi její dlouhodobé projekty se 

řadí například časosběrný dokument “Stromečky” (rodiny s jejich vánočními stromy, letos 

již osmým rokem) či témata jako domácí zabijačka (“Posvícení”) a vizuální deníky 

(“Deficit”). Studuje magisterský program v Ateliéru Reklamní fotografie ve Zlíně, v 

závěrečné diplomové práci se věnuje mizející architektuře kulturních domů. Na lednové 

výstavě „Kde domov můj“ viděli návštěvníci domov české rodiny, která v roce 1969 

emigrovala do Kanady a svým interiérem si stále připomíná svou vlast. 

 

Klub historický a státovědný v Prostějově pokračoval se svou přednáškovou činností. První 

klubová akce v roce 2018 se věnovala církevním procesům konce 40. a počátku 50. let, 
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které představují jednu z nejtemnějších kapitol československých dějin. V největším z nich 

byla na počátku listopadu 1952 odsouzena za velezradu a špionáž také pozdější historička 

umění a prostějovská rodačka Věra Běhalová (1922–2010). Sedmiletý trest si odpykala v 

řadě věznic tehdejšího Československa včetně pověstných Želiezovců u Nitry na Slovensku. 

 

Už v předchozím roce nabídla prostějovská knihovna Virtuální Univerzitu třetího věku. Jde 

o nový způsob přednášek, které jsou zprostředkovávány videozáznamem. V únoru začal 

další semestr přednášek. 
 
Projekt Wolker - Šlo o kulturní projekt statutárního města Prostějova pod osobní záštitou 

primátorky Aleny Raškové. Jeho součástí bylo mimo jiné i umístění dememoriální desky v 

Prostějově. Koncept dememoriálních desek si klade za cíl vytvoření energetizujících bodů v 

parteru a celkové oživení atmosféry města. Deska neznámého čtenáře, jak ji autor nazval, 

byla umístěna v Městské knihovně v Prostějově. Výtvarné dílo se nachází ve vstupní hale 

půjčovny knih, naproti informačnímu pultu a vytváří tak dominantu zatím neutrálního 

prostoru. Autorem desky je výtvarník Miloš Karásek. 

 

V knihovně pokračoval projekt Spisovatelé do knihoven. Jeho cílem je propagovat 

současnou českou literaturu a představit zajímavé, známé i méně známé české autory. V 

rámci tohoto projektu přivítala Městská knihovna Prostějov 21. února básníka, prozaika, 

překladatele a publicistu Petra Borkovce,  který je jako básník považován za Reynkova a 

Wernischova následovníka. Jeho básně byly přeloženy téměř do všech evropských jazyků, 

knižně publikoval v Rakousku a Itálii.  

 

Ve výstavním sále Regionálního informačního centra v prostějovském zámku byla ve středu 

7. března vernisáží zahájena výstava obrazů Viléma Krause. Trvala až do 1. dubna. 

 

Cestovatel Jiří Kolbaba v Prostějově představil SEDM DIVŮ ISLANDU. Cestovatelská 

přednáška spojená s diashow proběhla v kině METRO 70 dne 13. března. 

 

Projekt WOLKER pokračoval „RE -  REINKARNACÍ“. Tento projekt nabídl výstavu 

kolekce plakátů pražského výtvarníka Luďka Bárty. „Plakátový cyklus „RE–

REINKARNACE WOLKER“ veřejně oznamovala, že básník žije dál v naší kultuře v 

množství různých podob a Bártovy papírové plochy velkých rozměrů poutaly pozornost, 

propagovaly fascinující různorodost lidského života a jeho nekončící řetězení," uvedl autor 

projektu WOLKER výtvarník Miloš Karásek. Výstava byla zahájena v kině METRO 70 ve 

čtvrtek 15. března 2018 a konala se pod osobní záštitou primátorky Aleny Raškové. 
 

Výstava fotografií Lubomíra Čížka byla 5. dubna zahájena ve výstavním sále Regionálního 

informačního centra. Trvala až do konce dubna. 
 
V Městské knihovně vyprávěl cestovatel a fotograf  Ivo Dokoupil o Severním Rusku a 

Soloveckých ostrovech. V rámci přednášky v podkrovním sále knihovny byly promítnuty 

letecké záběry z jeho expedice. Lidé tak mimo jiné měli možnost zhlédnout část unikátního 

dokumentu ze soloveckého GULAGU natočeného štábem NKVD ve dvacátých letech. 
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V Městské knihovně Prostějov vystoupil v pondělí 16. dubna známý písničkář Jan Burian. 

Legendární je jeho spolupráce s Jiřím Dědečkem, Petrem Skoumalem nebo Janem 

Vodňanským. Vydal řadu alb, stál u zrodu Festivalu osamělých písničkářů, ale věnuje se 

také literární tvorbě, píše básně, cestopisy i fejetony.  

 

V Třebíči proběhl v dubnu jeden z nejstarších festivalů amatérského loutkářství - Třebíčské 

loutkářské jaro. Ve velkém divadelním sále tamějšího Národního domu se už po několikáté 

představil i host z Hané – prostějovské loutkové divadlo Starost.  

 

V rámci projektu Spisovatelé do knihoven přivítala Městská knihovna Prostějov básníka, 

redaktora a publicistu Milana Ohniska, který dosud vydal deset básnických sbírek. Na svém 

autorském čtení v Prostějově představil obsáhlý výbor ze své básnické tvorby Oh! a také 

svoji poslední sbírku Světlo v ráně, za kterou v roce 2017 získal prestižní cenu Magnesia 

Litera. 

 

Výstava Život v Prostějově byla zahájena 10. května 2018 v Regionálním informačním 

centru - zámek Prostějov.  

 

Dne 14. května 2018 byly v obřadní síni radnice předány Ceny města Prostějova za rok 

2017 sportovnímu novináři Vlastimilu Kadlecovi, zpěváku, skladateli, hudebníkovi a 

moderátorovi Jaroslavu Knejpovi, Mgr. Haně Lužné, zástupcům loutkového divadla 

Pronitka při TJ Sokol I. a in memoriam Dagmar Smékalové. Slavností ceremoniál byl 

poprvé přenášen živě. 

 

Dne 6. srpna odstartoval prodej předplatného pro čtyři divadelní skupiny, koncertní abonmá, 

dětské předplatné Čtyřlístek a scénické čtení LiStOVáNí v Městském divadle v Prostějově. 

Před prázdninovou přestávkou si svá místa v divadle na příští sezonu zajistilo 1 586 diváků.  

 

Výstava uměleckých sbírek města byla slavnostní vernisáží zahájena v nově otevřených 

výstavních prostorách zámku dne 5. září 2018.  

 

Klub historický a státovědný v Prostějově ve spolupráci se statutárním městem Prostějovem 

připravil na podzim výstavu k 50. výročí úmrtí malíře Oldřicha Lasáka. Obrazy ze 

soukromých sbírek byly vystaveny až do 2. 12. 2018. 

 

Sportovní klub Maccabi Olomouc uspořádal ve spolupráci se spolkem Hanácký Jeruzalém v 

rámci „Cesty bez návratu“ koncert v cyklu Jazz (ne)jen v synagoze. Jazzovou muziku 

věnovanou dětem, i těm nenarozeným, dospělým, kteří nedobrovolně nastoupili tzv. „Cestu 

bez návratu“, Židům, kteří byli vražděni jen proto, že „byli jiní“, „překáželi“, „mohli za 

vše“, i těm, kteří přežili tuto "Cestu" osudu navzdory, si do auly Gymnázia Jiřího Wolkera 

přišly poslechnout i náměstkyně primátora města Prostějova Alena Rašková a Milada 

Sokolová. 

 

V městské knihovně se za účasti nejvyšších představitelů Prostějova uskutečnil slavnostní 

křest publikace výtvarníka Miloše Karáska Projekt Wolker. V rámci tohoto projektu se už 

uskutečnilo několik akcí, pro veřejnost je zřejmě nejznámější básníkova socha usazená na 
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lavičce naproti jeho rodného domu. Autorem celého projektu i sochy je právě Miloš Karásek 

a při její tvorbě experimentoval s využitím nových 3D technologií. Bez nadsázky lze říci, že 

sedící Wolker, vytvořený podle  dobové fotografie, je unikátním dílem, které nenajdete 

nikde jinde na světě. Dvojjazyčná publikace pojednává o vzniku celého projektu, především 

pak o samotné soše, která je v podstatě ojedinělou autorskou rekonstrukcí historické 

osobnosti. Publikaci Projekt Wolker spolu s Alenou Raškovou pokřtil primátor města 

František Jura. Ocenil jednotlivé části projektu Wolker a poděkoval všem, kteří to 

vymysleli.  

 

Celkem 18 panelů přineslo celou řadu zajímavých informací o životě v městech 

Olomouckého kraje v období 1918 – 2018. Město Prostějov uspořádalo výstavu ve 

spolupráci s Muzeem a galerií Prostějov. Putovní výstava byla určena široké veřejnosti, 

především pak žákům základních a studentům středních škol. Každý panel obsahoval úvod 

do problematiky a následují medailony tří až čtyř osobností, které byly klíčové pro danou 

oblast života společnosti na území Olomouckého kraje – o jeho kultuře a společenském 

životě, sportu, tradiční lidové kultuře, a byly doplněny bohatým ikonografickým 

materiálem. 

 

Město Prostějov poskytlo Divadlu Point dotační výpomoc na účast na divadelní přehlídce 

Melpomena 2018 v Polsku. Po téměř patnácti letech se někteří herci Divadla Point při 

Gymnáziu Jiřího Wolkera vrátili na prkna Kulturního centra ve Środě Wielkopolské, která je 

partnerským městem Prostějova. Tenkrát se hrál muzikál Čajzni škváru, Olivere. Nyní 

Divadlo Point přivezlo do Środy jiný muzikál, a to Finding Amerika: Gangsteři z našeho 

oddílu. Soutěžní přehlídka Melpomena 2018, kde Divadlo Point vystupovalo, slavila shodou 

okolností patnáctileté výročí. Divadlo Point, které mělo v Polsku tu čest festival zahajovat, 

sklidilo za představení samou chválu. 

 

Primátor města Prostějova František Jura převzal od Karla Kavičky novou výpravnou více 

než tří set stránkovou knihu s názvem Jano Kӧhler, vydanou u příležitosti 145. výročí 

umělcova narození. Kniha je věnována životu a dílu tohoto malíře a grafika. Jano Kӧhler 

během svého života vytvořil více než 2 500 děl na území Čech a Moravy. Publikace se 

zaměřuje na tři významné lokality Kӧhlerovy tvorby, konkrétně Prostějov, Olomouc a Svatý 

Hostýn. Právě v Prostějově začala umělcova kariéra, zde našel své celoživotní přátele a 

vytvořil mnoho svých děl. 

 

 

Festival prostějovské dny hudby 

Každoročně druhá polovina dubna patří zahajovacímu koncertu hudebního festivalu 

Prostějovské dny hudby, v roce 2018 se uskutečnil již 26. ročník. Společné pro všechny 

ročníky byla myšlenka propojit všechny generace, tedy představit žáky a studenty, kteří se 

učí hrát na nástroj na „Zušce“, dále představit studenty konzervatoří či vysokých 

uměleckých škol, začínající umělce a každoročně ozdobou festivalu bývají renomovaní 

umělci. Festival zahájil 22. dubna 2018 Dechový orchestr ZUŠ V. Ambrose Prostějov. V 

průběhu festivalu pak vystoupili další umělci - klavírista z USA Eric Zubera, který je 

vítězem prestižní klavírní soutěže v USA, součástí byl koncert Děti dětem, Chrámový 

koncert, Jarní koncert pěveckých sborů Vlastimila a Orlice, Koncert učitelů ZUŠ, Komorní 
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koncert. Představil se Moravia Quintet, což je dechové kvinteto tvořené hráči Moravské 

filharmonie, Pěvecký sbor moravských učitelů a další. Pořadatelé připravili celkem 11 

koncertů na různých místech Prostějova za finanční podpory města. Záštitu převzala 

primátorka Prostějova Alena Rašková. 

 
Prostějovský unikát – Jiří Wolker z bronzu a na lavičce 

Bronzová socha básníka Jiřího Wolkera sedícího na lavičce byla 29. března 2018 slavnostně 

odhalena na náměstí T. G. Masaryka. Plastika básníka v životní velikosti byla zhotovena s 

pomocí moderních 3D technologií, díky které je věrnou rekonstrukcí Wolkerova těla. 

Několikaměsíční výroba sochy stála zhruba milion korun. Základem díla se podle slov 

autora Miloše Karáska stala autentická dobová fotografie Wolkera uvolněně spočívajícího 

na lavičce v nenucené póze. Zachycuje ho v období, kdy již opustil chlapecké roky, dospěl, 

ale ještě nebyl poznačen smrtelnou nemocí. Bronzová plastika byla vytvořena s pomocí 

dobových fotografií, posmrtné masky a soukromých artefaktů. Na základě průzkumu 

archivní fotodokumentace vznikla počítačová rekonstrukce hlavy Jiřího Wolkera, a ta byla 

verifikována porovnáním se skenem posmrtné masky. Tak vznikla maximálně objektivní 

podoba básníka. Následně byl v prostorovém skeneru nasnímán figurant v dobovém 

kostýmu, kterého výtvarník naaranžoval do polohy odpovídající fotografii. Hlava i tělo byly 

počítačově spojeny do jednoho celku, který byl vytištěn ve speciální 3D tiskárně. Tak 

vznikla plastová figura, která byla po autorských úpravách použita jako model pro finální 

bronzovou plastiku. 

Socha básníka byla posazena na běžnou lavičku z mobiliáře náměstí T. G. Masaryka. I nyní, 

desítky let po své smrti, tak může hledět na svůj rodný dům na náměstí.   

„Věřím, že se socha stane lákadlem pro návštěvníky Prostějova,“ prohlásil po slavnostním 

aktu autor díla, sochař Miloš Karásek. Společně s ním se zúčastnila odhalení víc než stovka 

dalších lidí. Nechyběli politici, osobnosti, zástupci muzea, kolemjdoucí či umělci z divadla 

Point, kteří se postarali o o zpěv a hru na kytaru.  

Prostějov  má tak na hlavním náměstí dílo, jehož provedení je svým způsobem unikátní.  
 
Největší úspěch slavili malí Mánesáčci 
V neděli 20. května se uskutečnil již IV. ročník Krojovaných slavností ve Valdštejnské 

zahradě v Praze. Region Prostějovska na nich reprezentoval folklorní soubor Mánes spolu s 

dětským Mánesáčkem. Jejich  účast zaštítila senátorka Božena Sekaninová a na dopravu 

přispělo ze své pokladny Statutární město Prostějov.  

Tato akce, kterou pořádá Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova, si klade za cíl 

prezentovat, ale současně i podporovat a udržovat základní lidské hodnoty – pokoru a úctu – 

k odkazu našich předků. Letos se slavností zúčastnilo celkem dvanáct souborů z celé 

republiky a členové souboru Mánes dokázali  vytvořit fantastickou atmosféru. Mánes vybral 

pro vystoupení ze svého repertoáru písničky, v nichž se zpívá o Prostějovu, o tom, jak je 

naše město krásné. A největší úspěch měli malí Mánesáčci! V zahradě bylo hodně turistů a 

všichni se s nimi chtěli fotit. 

 

Zemřel dramatik a dramaturg Josef Kovalčuk - legendární osobnost HaDivadla 

V sobotu 30. června 2018 zemřel v devětašedesáti letech prorektor JAMU v Brně, dramatik, 

divadelní dramaturg, teatrolog a vysokoškolský pedagog Josef Kovalčuk. 

Rodák z Trutnova (5. 8. 1948) absolvoval v roce 1972 na o Filozofické fakultě UP v 



81 

 

Olomouci obor čeština a historie. V letech 1973–1979 studoval obor dramaturgie na pražské 

DAMU. V dubnu 1974 se stal dramaturgem Hanáckého divadla, poloprofesionální scény 

založené pod hlavičkou tehdejšího Městského kulturního střediska v Prostějově. Společně s 

režisérem Svatoplukem Válou tvořil jeho zakladatelský tandem. HaDivadlo vzniklo jako 

autorské divadlo studiového typu. Představovalo prvky poetické emoce, existenciální 

grotesky. Je samozřejmé, že se divadlo potýkalo s tlakem tehdejších orgánů komunistické 

strany. Tyto se marně snažily vést soubor v duchu angažovaného divadla. PhDr. Josef 

Kovalčuk vnášel do divadla snahu o programově autorský charakter, etiku a aktuální 

filozofický přesah. Připomenout můžeme například jeho dramatizace Švejdovy Havárie, 

Vančurovy Markéty Lazarové, Kubulu a Kubu Kubikulu (podle V. Vančury), Hru na Malého 

prince podle A. de Saint-Exuperyho či Strakatý máslo podle J. Š. Kubína. Josef Kovalčuk 

byl v Prostějově členem redakční rady Štafety (1975– 1985), do níž pravidelně přispíval. 

 

Vzpomínky, výročí 
 

Eduard Skála (1842 - 1918) 
Připomněli jsme si Eduarda Skálu, pedagoga, hudebníka a sbormistra. Narodil se 17. 9. 

1842 ve Věrovanech jako syn učitele, který byl povolán do Prostějova. Reálku vystudoval v 

Olomouci a Budapešti a techniku v Praze. Nějakou dobu působil jako suplující profesor na 

reálce v Opavě, ale pak se začal věnovat cukrovarnické práci, se kterou začal v Bedihošti.  

V roce 1884 přesídlil do Prostějova a po čase se dostal do obecního výboru města, do 

městské rady a nakonec se stal náměstkem starosty města. Byl také předsedou kuratoria 

muzea (které pomáhal založit), předsedou Besedy a Orlice (vynikal jako zpěvák a pianista). 

V zemských volbách roku 1896 byl na šestileté volební období zvolen poslancem za město 

Prostějov. Dne 22. 3. 1907 se stal čestným občanem Prostějova. V roce 1912 na počest jeho 

sedmdesátých narozenin městské zastupitelstvo nazvalo náměstí mezi zámkem a 

sokolovnou náměstím Eduarda Skály. Zemřel 2. 1. 1918 v Prostějově. 

 

Karel Vojáček (1848 - 1899) 
Druhý český starosta, mecenáš kultury a dobrodinec Karel Vojáček, vykonal pro město 

mnoho dobrého. Dne 21. ledna uplynulo sto sedmdesát let od jeho narození. Karel Vojáček 

absolvoval v Olomouci německé gymnázium a farmacii ve Vídni. Po promoci v roce 1869 

matka Vincencie koupila lékárnu U Černého orla a od roku 1870 ji Karel Vojáček vedl. Stal 

se členem národní strany a Českého politického spolku. Už v roce 1874 kandidoval v 

obecních volbách. V červenci 1884 zvítězil ve volbách do zemského sněmu. Mandát 

poslance však měl jen do roku 1889, kdy byl poražen německým kandidátem. Účastnil se 

práce různých českých spolků a hospodářských organizací. Svým aktivním politickým 

vystupováním a názory získal v národní straně vedoucí postavení. Po vítězství národní 

strany v obecních volbách byl na zasedání města 29. 10. 1892 zvolen starostou Prostějova. 

Tuto funkci zastával dvě volební období. Z jeho dobrých počinů můžeme připomenout 

výstavbu kanalizace, dláždění, osvětlení, výstavbu elektrárny, dalších pavilonů nemocnice a 

městského hřbitova. Podporoval také výstavbu českých škol. Byla založena vyšší obchodní 

škola a české státní gymnázium. V roce 1898 se už nenechal zvolit starostou, byl však 

nadále členem rady. Vykonával funkci předsedy Záložny a zastavárny, byl členem správní 

rady městské elektrárny a hřbitovního odboru. Z odkazů manželů Vojáčkových byl 

vybudován sirotčinec, feriální osada na Stražisku a z velké části Národní dům. Další 
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finanční prostředky byly věnovány městskému chudobinci a matici školské. Obecní výbor 

jej 27. 1. 1899 za mimořádné zásluhy o město jmenoval čestným občanem města. Karel 

Vojáček zemřel po těžké nemoci 25. března 1899.  

 

Otakar Hubšil  (1897 - 1928) 
Otakar Hubšil byl žákem Vlada Bukovace a Maxe Švabinského. Prostějovský rodák a 

absolvent tkalcovské školy pracoval jako kreslič u stavební firmy R. Konečný & J. 

Nedělník. Od dětství rád kreslil a jeho přáním bylo studovat malířství na akademii. Tento 

sen však přerušila 1. světová válka, kdy musel narukovat. V roce 1920 pak nastoupil hned 

do 2. ročníku Akademie výtvarných umění v Praze. Po absolvování AVU v roce 1924 získal 

studijní stipendijní pobyt v Paříži. Jeho další umělecké plány však narušila léčba v sanatoriu 

v Pasekách. V roce 1926 nastoupil jako profesor kreslení na prostějovskou reálku. Plicní 

onemocnění však u něj propuklo znovu a Hubšil zemřel v pouhých třiceti letech. Jeho 

obrazy jsou melancholické, v temných barvách, snové až spirituální. Byl výborný portrétista 

a grafik. Vysoce byly hodnoceny jeho ilustrace k Wolkerově básni Svatý Kopeček. Vyšla 

jako bibliofilský tisk u Václava Petra v roce 1926 v Praze.  

 

Vojtěch Měrka (1888 - 1974) 
Dne 5. února 2018 uplynulo sto třicet let od narození hudebníka, překladatele a pedagoga 

Vojtěcha Měrky. Rodák z Vřesovic již od dětství miloval hudbu. Základy hudebního 

vzdělání získal v městské hudební škole v Prostějově u učitelů Ezechiela Ambrose a Tomáše 

Člupka. Ovládal hru na klavír, housle, violoncello a varhany. Už při studiích na 

prostějovském gymnáziu měl pověst nejlepšího hudebníka. V letech 1907–1912 studoval na 

FF UK v Praze češtinu a němčinu se zaměřením na slavistiku a srovnávací jazykovědu. V 

letech 1915–1919 působil jako středoškolský profesor na klasickém a na reálném gymnáziu 

v Prostějově. Jiřího Wolkera učil hrát na klavír a překládal s ním ze slovinštiny. Překlady 

jihoslovanské poezie vydal V. Měrka pod názvem Bratrská poezie. Vydal brožuru Jiří 

Wolker jako skladatel a edici Písně mládí Jiřího Wolkera. V Prostějově výrazně podporoval 

hudební život. Založil studentský orchestr, organizoval akademie a koncerty. Byl členem 

Syndikátu českých spisovatelů, Slovanského ústavu v Praze a čestným členem Spolku 

slovinských spisovatelů v Lublani. Jeho knihovna obsahující 712 svazků beletrie, odborné 

literatury, učebnic, almanachů a časopisů je uložena v Muzeu a galerii v Prostějově. 

 

Vladimír Souček (1898 - 1969) 
Narodil se 7. února 1898 v rodině stavitele ing. Václava Součka. Po studiích na brněnské 

technice začal pracovat v otcově stavební firmě, později ve firmě se svým švagrem. Podílel 

se především na stavbách železobetonových mostů přes Moravu a její přítoky, byl 

vynikajícím znalcem zemních prací a zakládání staveb. Po druhé světové válce se podílel na 

obnovách a rekonstrukcích mostů a dalších stavbách. Jeho velkou láskou byla příroda. Byl 

blízkým spolupracovníkem Okresního vlastivědného muzea v Prostějově a od roku 1956 byl 

konzervátorem ochrany přírody. S řadou odborníků a nadšenců založil přírodovědný 

kroužek. Vytvořil instalaci nové geologické a paleontologické expozice muzea. 

Čelechovický devon, Velký Kosíř, rudné doly u Stínavy, chráněné oblasti v čechovických 

Dolních Vinohrádkách, záchrany památek a statický průzkum plumlovského zámku a 

kostela ve Stařechovicích.  

 



83 

 

I. V. Netušil (1850 - 1928) 
Před devadesáti lety zemřel rodák, klasický filolog a historik dějin starověku I. V. Netušil.  

Narodil se 14. května 1850 (jako Jan Netušil) v rodině Václava Netušila, barvíře na 

Floriánském náměstí č. 92 v Prostějově. Po studiích na kroměřížském gymnáziu začal 

studovat řečtinu a latinu na bohoslovecké fakultě v Olomouci. Protože se chtěl věnovat také 

srovnávací jazykovědě, předešel na filozofickou fakultu Karlo-Ferdinandovy univerzity do 

Prahy. Využil studijního stipendia v Rusku a od roku 1875 učil na středních školách v 

Charkově. Tehdy se také začal podepisovat Ivan Vjačeslavovič Netušil. Za svoje vědecké 

zásluhy byl jmenován dopisujícím členem Petrohradské akademie věd. Je autorem kolem 

sto padesáti vědeckých prací. Zabýval se v nich latinskou a řeckou mluvnicí, římskou 

literaturou, dějinami a kulturou starověkého Říma. Významnou jeho prací je Obzor rimskoj 

istorii (později vydaná pod názvem Očerk rimskoj istorii) zachycující politické, vojenské a 

sociální dějiny starého Říma. I. V. Netušil zemřel 21. února1928 v Charkově. V Prostějově 

památku tohoto významného vědce připomíná název ulice. 

 

Josef Horák (1848 – 1914) 
Připomněli jsme si advokáta, komunálního politika a starostu Prostějova Josefa Horáka. 

Narodil se před sto sedmdesáti lety, 22. února 1848 v rolnické rodině v Dobromilicích. 

Vystudoval práva a v roce 1887 si v Prostějově otevřel advokátní kancelář. Zároveň se začal 

zapojovat do veřejného a kulturního dění města jako člen Sokola, Měšťanské besedy a 

Českého politického spolku. V roce 1892 byl zvolen do obecního výboru a v roce 1898 se 

stal členem městské rady. Dne 5. 12. 1902 byl zvolen starostou Prostějova. Tuto funkci 

zastával do prosince 1913, kdy rezignoval ze zdravotních důvodů. Do historie našeho města 

se zapsaly především tři jeho významné počiny: výstavba městského vodovodu, národního 

domu a nové radnice. S Horákovým starostováním je také spjatá rozsáhlá výstavba města, 

především olomouckého a plumlovského předměstí. Připomenout můžeme výstavbu obecné 

a měšťanské školy v Kollárově ulici, na Skálově náměstí, budovy okresního soudu, 

okresního hejtmanství, Sokola a Živnobanky. Zemřel 14. listopadu 1914 v Prostějově. Za 

svoje zásluhy byl oceněn titulem rytíř Řádu Františka Josefa. Jeho osobnost a dílo 

připomíná v Prostějově od roku 1928 název ulice. 

 

Radomír Kubáník (1928 - 1986)  
Houslista a pedagog Radomír Kubáník se narodil 3. dubna 1928 ve Zlíně. Na Státní 

konzervatoři v Brně absolvoval hru na housle. Po krátkém působení ve zlínském orchestru 

začal od roku 1948 učit na hudební škole v Uničově. Od roku 1953 byl jejím ředitelem. Do 

Prostějova přišel na jaře roku 1964, aby se ujal vedení zdejší Lidové školy umění Vladimíra 

Ambrose. Jeho příchod znamenal změnu v koncepci pedagogické a umělecké práce. Se 

svým elánem a nadšením budoval školu otevřenou kulturnímu životu města a regionu. Pod 

jeho vedením znovu ožily tradice amatérského muzicírování, vzniklo Ambrosovo trio, 

komorní orchestr Collegium musicum navazující na Orchestrální sdružení (R. Kubáník byl 

jeho uměleckým vedoucím a dirigentem), dětský folklorní orchestr Muzička a tradice 

veřejných koncertů učitelů Lidové školy umění. Byl nadšeným příznivcem a 

podporovatelem hanáckého folkloru a řadu let působil jako umělecký vedoucí souboru 

Mánes. 

Radomír Kubáník zemřel po těžké nemoci ve svých osmapadesáti letech 10. června 1986. 
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Eugen Vencovský (1908 - 1999) 
Dne 9. dubna 1908 se narodil v Prostějově lékař, vědec, vysokoškolský pedagog, zakladatel 

naší psychiatrie a čestný občan Prostějova Eugen Vencovský. Po maturitě na klasickém 

gymnáziu v Prostějově v roce 1927 vystudoval medicínu na Lékařské fakultě UK v Praze.  

Zpočátku pracoval jako internista v Praze, potom získal specializaci v oborech neurologie a 

psychiatrie. V letech 1939–1951 působil jako primář neurologicko-psychiatrického oddělení 

nemocnice v Plzni. Byl spoluzakladatelem Lékařské fakulty a psychiatrické kliniky v Plzni. 

Kliniku potom řídil třiadvacet let. Profesor Eugen Vencovský je autorem 350 odborných 

publikací a studií. Mezi jeho stěžejní práce patří učebnice Psychiatrie a Klinická 

psychofarmakologie. Zabýval se také historií psychiatrie. Z této oblasti můžeme uvést knihy 

Psychiatrie dávných věků: od Hippokrata k Pinelovi, Duševní život Rudolfa II. a jiných 

osobností, Čtení o psychiatrii. Věnoval se také klasifikaci a testování psychofarmak. Byl 

členem mnoha společností, například České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Světové 

psychiatrické asociace, čestným doktorem Humboldtovy univerzity v Berlíně a Jagellonské 

univerzity v Krakově. 

 

Edmund Husserl ((1859 - 1938) 
V bádenském Freiburgu zemřel v roce 1938 ve svých devětasedmdesáti letech jeden z 

největších filozofů 20. století, zakladatel fenomenologie Edmund Husserl. Narodil se 8. 

dubna 1859 v rodině židovského obchodníka se střižním zbožím Adolfa Abrahama Husserla 

v Křížkovského ulici č. 15 v Prostějově. V našem městě strávil své rané dětství. 

Navštěvoval zde městskou školu. Gymnázium začal studovat ve Vídni. Brzy přešel do 

Olomouce, kde v roce 1876 maturoval. Následovala studia matematiky, fyziky, astronomie a 

filozofie na univerzitách v Lipsku, Berlíně a ve Vídni. Během studií v Lipsku se seznámil s 

T. G. Masarykem, který ho nasměroval k filozofii. E. Husserl potom působil jako 

vysokoškolský učitel na univerzitách v Halle, Göttingenu a od roku 1916 až do své smrti ve 

Freiburgu. Ve Freiburgu založil fenomenologickou společnost. Jeho žákem a nástupcem zde 

byl filozof Martin Heidegger. Husserlovým žákem byl také filozof Jan Patočka. 

 

Karel Rychnovský (1918 - 1942) 
Narodil se 9. května 1918 v Konici. Byl aktivním skautem a členem pobočky Masarykovy 

letecké ligy. V Prostějově absolvoval Vojenské letecké učiliště. Byl odveden v roce 1939, 

nejprve působil ve Francii a od roku 1940 ve Velké Británii jako příslušník 311. 

bombardovací československé perutě RAF. Jako letec navigátor prováděl řadu náletů nad 

průmyslovými objekty říše. V noci z 10. na 11. dubna 1942 byl velitelem letounu Vickers 

Wellington. Nevrátil se z náletu na Essen. Nad cílem bylo letadlo poškozeno 

protiletadlovým dělostřelectvem a na zpáteční cestě napadeno německou stíhačkou. Letoun 

se zřítil na holandské pobřeží u Kolhornu. V jeho troskách poručík Karel Rychnovský 

zahynul s celou posádkou.  

 

Gideon Brecher (1797 – 1873)  
Narodil se 14. ledna 1797 v Prostějově, kde získal základní vzdělání. V osmi letech odešel 

studovat na ješivu do Ivančic, později do Mikulova. Zde studoval u vrchního zemského 

rabína Mordechaje Beneta. V roce 1817 odešel na pozvání svého strýce do Budapešti, kde v 

letech 1818–1824 studoval lékařství. Byl tehdy prvním židem z Prostějova, který studoval 

na vysoké škole. V roce 1824 získal titul magistra v oboru chirurgie a porodnictví. Potom se 



85 

 

vrátil do rodného města, kde si otevřel soukromou lékařskou praxi. Od roku 1831 až do své 

smrti působil Gideon Brecher jako lékař v nemocnici židovské obce. Nacházela se v domě 

číslo 15 v Křížkovského ulici. V roce 1849 získal na univerzitě v Erlangenu doktorát za 

práci o magii a způsobech léčby. V roce 1869 založil ve svém nadačním domě v ulici Sádky 

č. 2 starobinec a chorobinec určený pro čtyři osoby židovské národnosti. Fungoval ještě ve 

20. a 30. letech 20. století a průměrně zde žilo 12 – 14 židovských občanů. Potom dům 

sloužil jako modlitebna do roku 1973. V roce 1981 ji Židovská obec prodala křesťanským 

sborům. V roce 1866 obdržel písemné poděkování městského zastupitelstva v Prostějově za 

svou práci v době epidemie cholery za prusko-rakouské války. Gideon Brecher zemřel 12. 

května 1873 v Prostějově a byl pohřben na starém židovském hřbitově. 

 

Karel Hejdušek (1918 - 1978) 
Před 100 lety (21. července 1918) se v Prostějově narodil sbormistr a pedagog Karel 

Hejdušek. V letech 1930–1938 studoval na zdejším gymnáziu, maturoval z jazyka českého, 

latiny, řečtiny a matematiky. Ve vzdělávání pokračoval na učitelském ústavu v Kroměříži, 

kde roku 1939 maturoval mj. z nauky o hudbě a hry na housle. Současně se u regenschoriho 

Aloise Hanuše učil hrát na housle, klavír, varhany a zpívat. Dirigentské zkušenosti získal od 

prostějovských sbormistrů Aloise Grumlíka a Leopolda Laníka. K. Hejdušek jako student 

zpíval v gymnaziálním sboru, založil a dirigoval studentský orchestr. Od roku 1935 zpíval v 

chrámovém sboru kostela sv. Petra a Pavla a roku 1938 se stal členem mužského pěveckého 

sboru Orlice. Pedagogicky působil K. Hejdušek v letech 1940–1950 na sedmnácti 

základních školách prostějovského okresu. Vyučoval matematiku, dějepis a hudební 

výchovu. Jako sbormistr se roku 1938 stal v chrámovém sboru kostela sv. Petra a Pavla 

zástupcem dirigenta L. Laníka a roku 1946 hlavním dirigentem. V roce 1953 byl zvolen 

druhým sbormistrem Orlice a Vlastimily a od roku 1955 prvním sbormistrem. Za 25 let 

absolvoval s těmito sbory 188 koncertů a dirigoval při 323 vystoupeních. V roce 2007 mu 

zastupitelstvo města Prostějova posmrtně udělilo Cenu města Prostějova. 

 

Adolf Wolf (1858 - 1929) 
Rodák z Lázní Mšené spojil svůj osobní a profesní život s Prostějovem. V roce 1893 zde s 

mladším bratrem Aloisem založil továrnu na výrobu houněné obuvi, papučí, dek a 

soukenného zboží. Firma fungovala pod názvem Wolf a Franže, továrna na obuv. 

Oblíbenými výrobky byly hlavně houněná (později i kožená) obuv a papuče z velbloudí 

srsti pod názvem KOTVA. Adolf Wolf také nechal zřídit vlastní přádelnu a tkalcovnu v 

Krasicích. V době hospodářské krize v roce 1933 továrna zanikla.  

Adolf Wolf byl v letech 1913–1919 radním města Prostějova a jeho jméno najdeme také na 

pamětní desce ve vestibulu radnice v souvislosti se stavbou nové radnice. Zemřel 23. září 

1929 v Prostějově. Místem jeho posledního odpočinku je rodinná hrobka rodiny Wolfových 

a Havránkových v arkádách prostějovského hřbitova. Zdobí ji bronzové reliéfy od sochaře 

Julia Pelikána a žulová deska od kameníka Jana Havláska. Zajímavým artefaktem je Anděl 

smrti s umírající v náručí, který pochází pravděpodobně z kamenosochařské dílny 

Beckových. 

 

Oldřich Beránek ( 1912 - 1998) 
Prostějovský rodák Oldřich Beránek absolvoval teologická studia v Olomouci v roce 1936 a 

v roce 1936 byl vysvěcen na kněze. Primiční mši sloužil v kostele Povýšení sv. Kříže v 
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Prostějově 12. 7. 1936. Potom působil v duchovní správě na řadě míst střední a severní 

Moravy,  v letech 2. světové války byl katechetou v Prostějově. V roce 1950 byl zatčen a 

obviněn z vykonstruované protistátní činnosti. Byl odsouzen k trestu odnětí svobody a pět 

let potom strávil ve třinácti věznicích. K historii ho přivedl prostějovský nemocniční a 

hřbitovní kněz František Starý. Ve všech místech svého kněžského působení se zajímal o 

církevní historii a památky, sepisoval je a fotografoval. Jen malá část Beránkových prací 

vyšla tiskem v devadesátých letech 20. století. Nejcennější práce zůstala v rukopise. Jedná 

se o práci Katolické kostely a kaple v Prostějově (Prostějov 1989, 365 stran), která obsahuje 

podrobné popisy památek včetně fotografií, plánků a náčrtků. Oldřich Beránek zemřel 13. 6. 

1998 ve Šternberku. 

 

Jaroslav Šebestík (1948 - 1997) 
Absolvent oboru hra na housle na kroměřížské konzervatoři působil jako učitel na tehdejší 

LŠU v Konici. V letech 1990–1997 byl ředitelem Základní umělecké školy Vladimíra 

Ambrose v Prostějově. Zemřel náhle ve svých devětačtyřiceti letech. Letos by se dožil 

sedmdesáti let. Jaroslav Šebestík se svou láskou k hudbě, pracovitostí a trpělivostí zapsal do 

myslí stovek žáků, amatérských i profesionálních hudebníků a dalších kulturních činitelů. 

Vlastní výuka, řízení školy, účast na koncertech a zahraničních zájezdech Moravské 

filharmonie Olomouc a umělecké vedení komorního orchestru Collegium musicum – to vše 

tvořilo náplň jeho práce. Zrál u zrodu Prostějovských dnů hudby, festivalu pořádaného ZUŠ 

ve spolupráci s Městským divadlem v Prostějově. Jeho další láskou byl hanácký folklor. Byl 

vedoucím a primášem muziky národopisného souboru Mánes.  

 

Jan Sedláček (1888 - 1960) 
Rodák z Tršic po maturitě na kroměřížském gymnáziu vystudoval na UK v Praze obor 

čeština, němčina a tělesná výchova. Od února 1918 začal učit na zdejším reálném gymnáziu 

tělesnou výchovu. Vedl hry mládeže, řídil a organizoval veřejná žákovská cvičení. Byl 

nadšeným příznivcem střelectví, turistiky, šermu, letectví a motorismu. Zakládal a 

organizoval skautské oddíly. Jeho žákem a pozdějším kolegou na ústavě byl skautský činitel 

Rudolf Plajner.  

Jako vynikající řečník a přední činitel národně demokratické strany v Prostějově byl v roce 

1929 zvolen do zastupitelstva, stal se členem rady a náměstkem starosty města, 17. ledna 

1933 byl zvolen starostou Prostějova. Tuto funkci zastával do listopadu 1935, kdy z důvodů 

politických sporů bylo zastupitelstvo rozpuštěno. Za starostování Jana Sedláčka byly 

budovány pevné komunikace, betonové chodníky, rozšiřovala se výsadba zeleně 

(Spitznerovy a Kolářovy sady). Byla založena botanická zahrada a postavena budova pro 

odborné živnostenské školy.  V parlamentních volbách roku 1935 byl Jan Sedláček zvolen 

poslancem Národního shromáždění za Národní sjednocení. Poslanecký mandát měl až do 

rozpuštění parlamentu v roce 1939. 

Jeho druhé starostenské období od 3. 2. 1939 do 12. 2. 1940 na začátku protektorátu bylo 

nesmírně složité. Zastupitelstvo bylo podruhé rozpuštěno a do čela města se dostal komisař 

Hermann Böss. Sedláček se jako krajský vedoucí Národního souručenství (jediné povolené 

tehdejší politické organizace) zapojil do podzemního odboje vytvořením tzv. pořadatelských 

sborů, 8. 2. 1940 byl gestapem zatčen a obviněn z velezrady a vlastizrady. Byl odsouzen a 

od dubna do října roku 1940 byl vězněn.  

Jan Sedláček přispíval svými články z oblasti tělovýchovné, vlastivědné a 
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národohospodářské do tehdejšího tisku, například Národních listů, Lidových novin, Hlasů z 

Hané, Kulturních zpráv.  

 

Dušan Janoušek (1928 - 1996) 
Připomínáme si devadesát let od narození akademického malíře, grafika a vysokoškolského 

pedagoga Dušana Janouška. Narodil se 13. srpna 1928 v Prostějově v rodině 

středoškolského profesora a regionálního historika Vojtěcha Janouška. První kroky k 

výtvarnému umění učinil na zdejší reálce pod vedením Antonína Kameníka, Jiřího Votýpky 

a Jaroslava Porta. V letech 1945–1950 studoval u profesora Karla Langra na Vyšší škole 

uměleckého průmyslu v Brně. Dále pokračoval ve studiu na katedře výtvarné výchovy 

Komenského univerzity v Bratislavě u Eugena Nevana. Po krátkém učitelském působení v 

Čadci se v roce 1955 vrátil do rodného města. Učil na pedagogické škole v Olomouci. 

Jeho učitelské působení je spjaté s katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UP v 

Olomouci. V roce 1984 byl jmenován profesorem pro obor kresba, grafika a kompozice. 

Řadu let byl také vedoucím katedry. 

Byl vynikajícím výtvarníkem. Jeho doménou byla hlavně grafika. Uplatňoval v ní techniku 

dřevorytu, dřevořezu, linorytu, linořezu, leptu a suché jehly. Je autorem desítek grafických 

listů, bibliofilských tisků a drobné grafiky. Pro festival Wolkerův Prostějov navrhoval 

plakáty, katalogy a různé tisky. Výtvarně doprovodil díla Jiřího Wolkera, Vítězslava 

Nezvala, Vladimíra Holana a Josefa Kainara. 

Jeho díla jsou zastoupena v městské obrazové sbírce, v Muzeu a galerii v Prostějově a v 

soukromých sbírkách a galeriích. Zemřel 31. ledna 1996. 

 

Otto Wichterle (1913 - 1998) 
Připomněli jsme si dvacet let od smrti O. Wichterleho. Byl to světově proslulý český vědec 

a vynálezce, pracující zejména v oblasti makromolekulární organické chemie, mezi jejíž 

zakladatele patřil. Proslulý je především svými objevy a vynálezy, které vedly k zásadnímu 

zdokonalení a celosvětovému rozšíření měkkých kontaktních čoček. Tyto výsledky 

vycházely z jeho původní vědecké práce v oblasti hydrogelů. Wichterle se proslavil též 

objevem umělého polyamidového vlákna – silonu. 

 

Václav Souček (1867 - 1938) 
Stavitel, kulturní a veřejný činitel ing. Václav Souček se narodil 24. 2. 1867 v Praze v 

rodině zednického mistra Františka Součka. V raném dětství se přestěhoval s rodiči do 

Prostějova. Zde v roce 1884 maturoval na reálném gymnáziu. Potom studoval na technice v 

Praze stavitelství a zeměměřictví. Po ukončení studií se vrátil do Prostějova, kde působil 

jako stavební podnikatel a stavitel. Václav Souček byl také členem stavebního odboru 

města. Jeho politické názory a sociální cítění jej přivedly do řad sociální demokracie. V 

letech 1901–1902 si nechal postavit dům v ulici Hanačka 2 podle projektu Vladimíra 

Fischera. Rohový měšťanský dům na rozhraní ulic Hanačka, Pod Kosířem a Rejskova 

představuje kvalitní měšťanskou architekturu ve stylu novorenesance. Sgrafita a fresky 

provedl přítel rodiny, malíř Jano Köhler. Václav Souček byl rovněž zakladatelem a 

podporovatelem prostějovského muzea – Národopisného musea města Prostějova a Hané. V 

letech 1904–1905 se podílel na stavebních úpravách musea v prostorách bývalé radnice. V 

letech 1902–1905 byl správcem muzea, od roku 1925 místopředsedou muzejního kuratoria. 

V roce 1907 město Prostějov ocenilo jeho zásluhy jmenováním čestným členem městského 
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muzea, kterému věnoval rozsáhlou sbírku majoliky, skla a porcelánu. 

 

Edvard Valenta (1901 - 1978) 
Před čtyřiceti lety zemřel spisovatel, novinář a prostějovský rodák Edvard Valenta. Narodil 

se 22. ledna 1901v Prostějově v domě U Tří zajíců na Pernštýnském náměstí. Rodiče brzy 

zemřeli na tuberkulózu. Byl vychováván v rodině strýce Františka Kováříka, majitele 

prostějovské továrny na hospodářské stroje.  

Po maturitě na prostějovské reálce v roce 1918 nastoupil na studia strojního inženýrství na 

brněnské technice. Po dvou letech však studií zanechal. Působil v redakci Lidových novin v 

Brně a v Praze, zpočátku jako stenograf, později jako redaktor a reportér. Po roce 1945 se 

pracoval v redakci Svobodných novin a Dneška. Po únoru 1948 musel redakci opustit. 

Právě prostřednictvím žurnalistiky se dostal k literatuře. Populárními se staly literárně 

zpracované příběhy polárníka, lovce a dobrodruha Jan Welzla (spoluautor Bedřich 

Golombek). Vyšly například v knihách Třicet let na zlatém severu a Trampoty eskymáckého 

náčelníka v Evropě. Zážitky z cest zachytil v podobě cestopisných reportáží a fejetonů v 

knihách Lidé, které jsem potkal cestou, Světem pro nic za nic a Nejkrásnější země. 

Za okupace zpracoval a vydal román o českém cestovateli Emilu Holubovi Druhé housle. V 

roce 1946 vyšly jeho drobné psychologické prózy Kouty srdce a světa. Na rodné 

Prostějovsko konce 19. století zasadil román Kvas. Z dalších Valentových děl můžeme uvést 

například psychologickou novelu Trám a detektivku Dlouhán v okně a vzpomínkovou prózu 

Život samé psaní. Po roce 1989 vyšly knihy Žil jsem s miliardářem (1990) a Žít ještě jednou 

(2000). Za normalizace mohly Valentovy knihy vycházet jen v samizdatových edicích a v 

exilových nakladatelstvích. 

V Prostějově nám osobnost Edvarda Valenty připomíná místo posledního odpočinku na 

prostějovském hřbitově, název ulice a základní školy, pamětní deska od sochaře Bohumila 

Teplého na budově městské knihovny a několik dopisů a dokumentů v Muzeu a galerii v 

Prostějově. 

 

Bartoloměj Navrátil (1848 – 1927) 
Rodák z Tvorovic maturoval na kroměřížském gymnáziu. Na univerzitě ve Vídni 

vystudoval matematiku a fyziku. V roce 1871 začal učit na Zemské vyšší reálce v 

Prostějově. V letech 1880 –1903 byl jejím ředitelem. Škola pod jeho vedením dosáhla 

významných úspěchů. B. Navrátil se zasloužil o zkvalitnění výuky, rozšíření počtu tříd, o 

vybavení školy řadou pomůcek i o rozšíření sbírek. Škola se také přestěhovala do nových 

prostor – z Palečkovy ulice do budovy Na Baštách (Palackého třída) a od roku 1894 do 

budovy na Rudolfově náměstí (nynější SOŠ, nám. E. Husserla). V roce 1903 byl na vlastní 

žádost penzionován. Poslední léta svého života strávil v Plumlově, kde 12. 4. 1927 zemřel. 

Byl také autorem řady odborných statí a článků publikovaných například v Časopisu pro 

pěstování matematiky a fyziky ve škole, Osvětě, Kroku a Výročních zprávách reálky. 

Rovněž byl autorem několika hesel v Ottově naučném slovníku. 

Do historie naší vědy se zapsal objevem elektrografie. Jedná se o zobrazování povrchu 

předmětů na citlivou fotografickou vrstvu pomocí elektřiny. Objev popsal v odborných 

časopisech v letech 1889 – 1890. Prvenství objevu bylo prokázáno až v roce 1976 na 

Mezinárodní konferenci o elektrografii v italském San Remu. Objev Bartoloměje Navrátila 

byl oceněn udělením stříbrné plakety in memoriam. 

 



89 

 

Jan Šverdík ( 1938 – 2004) 
Připomněli jsme si nedožité osmdesátiny pedagoga a starosty Jana Šverdíka. Jan Šverdík se 

narodil 26. září 1938 v krejčovské rodině ve Vrahovicích. Po maturitě na prostějovském 

gymnáziu vystudoval na Vysoké škole pedagogické v Olomouci obor čeština a ruština. 

Absolvoval v roce 1960. Jeho první učitelské působiště bylo na ZDŠ v Bedihošti. Odtud 

odešel v roce 1963 jako středoškolský profesor na prostějovské gymnázium. V roce 1969 

odešel z vlastního rozhodnutí z KSČ. Po politických prověrkách byl v roce 1972 z gymnázia 

propuštěn. Pracoval pak jako technik a jako vedoucí oddělení vědecko - technických 

informací v Dopravních stavbách v Olomouci. Sametová revoluce roku 1989 ho vynesla na 

místo ředitele Gymnázia Jiřího Wolkera. Tuto pozici zastával řadu let. Podílel se významně 

na výchovně - vzdělávacím procesu, ale i na celkovém směřování školy v duchu hodnot 

demokracie, humanismu a tolerance. Ve volbách 1990 byl zvolen do zastupitelstva města 

Prostějova. Jeho členem byl do roku 2002. V letech 1994 – 1998 zastával funkci starosty 

města. Osobně se podílel společně se Sokoly a ředitelem Muzea v Prostějově na obnově 

sochy T. G. Masaryka. Stál u zrodu publikací o dějinách Prostějova a také u orientačního 

plánu osobností pohřbených na prostějovském hřbitově. Zemřel 17. dubna 2004 v 

Prostějově.  

 

 

13. ŠKOLSTVÍ 

 

Žáci ZŠ Palackého opět pomáhali – tentokrát psímu hospicu. Na přelomu roku 2017 a 2018 

se ve škole konal další ročník již tradiční akce „VOŘÍŠEK“. V rámci této akce se žáci 

rozhodli pomoci starým, opuštěným a nemocným pejskům z psího hospicu „Dejte nám 

šanci“ v Bukovince nedaleko Vyškova. Do 15.  ledna 2018 organizátoři této sbírky (třída 8. 

C) vybírali od ostatních žáků různé psí krmivo - granule, konzervy, pamlsky, paštiky, dále 

pak i přikrývky a hračky. Díky opravdu většinovému zapojení žáků a dětí školy se vybrala 

naprosto neuvěřitelná, téměř jedna tuna psích dobrot – zhruba 300 kg granulí, 300 velkých 

masových konzerv (1 250g/ks), asi stovka menších konzerv (415 g/ks), 200 ks paštik, 50 kg 

piškotů, nespočet menších paštik, psích masových kapsiček, obrovské množství psích 

pamlsků, hraček a přikrývek potřebných pro nemocné pejsky. Školu navštívila i Česká 

televize a natočila reportáž do pořadu „Chcete mě“. 

 

Do soutěže škol ve sběru separovaného papíru ve školním roce 2017 - 2018 přihlásilo osm 

škol. Soutěž připravila společnost FCC Prostějov ve spolupráci se statutárním městem 

Prostějovem. Účelem sběrové soutěže je vychovávat děti ke třídění odpadů. Školy touto 

formou získají finanční prostředky na činnost. Společnost FCC Prostějov nabízí školám 

výkupní cenu papíru 1 Kč za 1 kg a svoz, vážení a nakládku zdarma. První kolo proběhlo v 

měsících září až prosinec 2017 a děti sesbíraly 94,841 tun. Druhé kolo pak v období od 

ledna do května 2018. 

 

Vítězkou ankety Zlatý Ámos o nejoblíbenějšího učitele v Olomouckém kraji se v roce 2018 

stala Karolína Mlčochová ze střední školy Trivis. Regionální kolo soutěže proběhlo v úterý 

13. února 2018 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Vítězce k prvenství pomohli sami 

studenti. Ti museli porotou přesvědčit o tom, proč je právě jejich kantorka nejoblíbenější. 

Připravili si k tomu recitaci básně, písničku a také projev. 
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Olomoucký kraj ocenil u příležitosti Dne učitelů celkem patnáct pedagogických pracovníků 

a Cenu náměstka hejtmana obdrželi další tři pedagogové. Z Prostějova to byli: Mgr. Renata 

Moudrá z Gymnázia J. Wolkra, Pavel Porteš ze Švehlovy střední školy polytechnické a Mgr. 

Alice Švalbová ze Střední školy designu a módy. Cenu náměstka hejtmana obdržel ing. 

Michal Šmucr z Gymnázia J. Wolkra za mimořádné práce spojené s rozvojem středního 

školství v Olomouckém kraji. 

 

Nové odborné učebny ZŠ J. Železného podpořily dotační peníze. Doputovaly z 

Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 15,3 milionu korun. Město 

Prostějov o dotaci zažádalo v roce 2017 v rámci 66. výzvy Infrastruktura pro vzdělávání – 

Integrované projekty ITI Integrovaného regionálního operačního programu. 

 

Už sedmnáctý ročník celostátního žákovského klání s názvem Práce s grafickými programy 

na stavební průmyslovce proběhl v Českých Budějovicích. David Rozehnal, student 

čtvrtého ročníku Střední odborné školy průmyslové a středního odborného učiliště 

strojírenského v Prostějově, zvítězil v soutěži v projektování pozemních staveb. Žáci měli 

ve 3D vymodelovat celou secesní část místní průmyslovky a z modelu vygenerovat 

jednotlivé pohledy na zadaný výkres. David se během tří hodin, které měl na práci určeny, 

se zadáním v konkurenci padesátky soutěžících ze sedmadvaceti škol vypořádal nejlépe. 

Barvy prostějovské průmyslovky hájil ještě student třetího ročníku Ondřej Laník. Ten 

nakonec obsadil deváté místo. 

 

Výstava Planeta Země od malička odstartovala spolupráci žáků a učitelů výtvarných oborů 

ZUŠ Litovel a ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov. Zahájena byla vernisáží v dubnu 2018 v 

Turistickém informačním centru Litovel. K vidění byla do 26. dubna a poté se přestěhovala 

do prostor výtvarného oboru ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov. Lidé si ji mohli prohlédnout do 

konce května. Na výstavě se podíleli žáci ve věku 6 - 14 let, jejichž díla vznikala pod 

výtvarným vedením vyučujících Jany Šromové (ZUŠ Litovel), Markéty Vykoukalové 

Dvořákové, Markéty Šindelářové, Lucie Hradilové a Hany Palacké (VO ZUŠ Prostějov). 

Spolupráce obou škol pokračovala pozváním na prostějovskou ZUŠku, jejíž vyučující 

zorganizovali pro žáky a učitele ze ZUŠ Litovel prohlídku prostor výtvarného oboru a 

společný výpal keramiky technologií Raku.  

 

V pátek 20. dubna se do prostějovských základních škol vydala se svými nejbližšími dítka, 

která by v září měla poprvé usednout do školních lavic. Letos jich bylo vůbec nejméně za 

poslední roky. K zápisu se dostavilo 581 dětí, 111 jich dostalo roční odklad.  

 

Sedmnáctý ročník soutěže a módní show Zlatá jehla 2018 proběhl v květnu ve 

Společenském domě Prostějov. Smyslem soutěže bylo porovnat odbornou úroveň prací 

mladých módních tvůrců, rozvíjet tvořivost i zručnost studentů, navazovat spolupráci mezi 

školami, posilovat prezentační a organizační dovednosti studentů a propagovat umělecko - 

řemeslné obory. Soutěž navázala na tradiční zaměření regionu a prezentovala tvůrčí 

potenciál nastupující generace mladých módních návrhářů. Generálním partnerem akce bylo 

Statutární město Prostějov. 
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Celkem 557 žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bylo evidováno v mateřských 

školách zřizovaných městem Prostějovem. V předchozím roce bylo celkem 609 podaných 

žádostí. Žádost o přijetí na více mateřských školách podalo 66 zákonných zástupců dětí, 

celkem bylo evidováno 468 zapsaných dětí. Město Prostějov zřizuje devět mateřských škol 

s celkem 18 pracovišti. 

 

Vedení města základním školám opět poskytlo peníze, které mají alespoň trochu ulevit 

peněženkám rodičů budoucích prvňáčků. Jde o navýšení městského příspěvku školám pro 

žáky prvních tříd ve výši jednoho tisíce korun pro žáka, na pořízení školních pomůcek pro 

školní rok 2018/2019. Na základě zápisu dětí do 1. ročníků základních škol v Prostějově v 

dubnu 2018 bylo zapsáno a nastoupí ve školním roce 2018/2019 do 1. ročníků základních 

škol 445 dětí. Město takto vynaloží částku 445 tisíc korun. 

 

Slavnostním přestřižením pásky byl dne 28. června 2018 uveden do provozu nový pavilon 

mateřské školy v Čechovicích. Budování objektu započalo 1. 7. 2017, práce byly dokončeny 

15. 6. 2018. Byl zbourán starý objekt a na jeho místě vybudován nový, jehož kapacita se 

nyní zvýšila o 25 dětí.  

 

Bývalý student prostějovského gymnázia Jiří Doseděl se zúčastnil vědecké soutěže CASTIC 

2018 a z Čchung - Čchingu v jihozápadní Číně přivezl zlatou medaili. CASTIC (China 

Adolescents Science and Technology Innovation Contest) je jednou z největších světových 

studentských vědeckých soutěží, které se tento rok účastnilo více než 500 čínských studentů 

a okolo 100 studentů z 24 zemí celého světa, a jedná se tedy o mimořádný úspěch. Jiří 

Doseděl reprezentoval své gymnázium s prací Úloha proteinu WRNIP1 při udržování 

genomové stability, která byla na celostátní přehlídce středoškolské odborné činnosti v 

Olomouci vyhodnocena jako druhá nejlepší práce v oboru BIOLOGIE.  

 

V pátek 9. listopadu 2018 oslavila Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, 

o.p.s. Prostějov již 25. výročí od svého založení. K této příležitosti škola připravila v 

Městském divadle v Prostějově AKADEMII svých žáků. Děti na podiu předvedly tanečky, 

scénky i hudební vystoupení. Sál divadla byl téměř zaplněn a na představení se přišli 

podívat také zástupci vedení města Prostějova - náměstkyně primátora Alena Rašková, 

náměstkyně Milada Sokolová, náměstek Jiří Rozehnal nebo členka Zastupitelstva města 

Prostějova Božena Sekaninová. 

 

Škola J. Železného získala větší kapacitu. Nová nadstavba skýtá prostor pro tři odborné 

učebny a přednáškový sál. Využitelnost přednáškového sálu bude směřována na odborné 

přednášky a kurzy, jazykové a přírodovědné projekty, případně díky variabilnímu 

uspořádání a možnosti oddělení prostor může sloužit také jako další dvě odborné učebny. 

Součástí stavby bylo i vybudování výtahu, který zajistí bezbariérový přístup do objektu 

školy. Kromě stavebních prací bylo zajištěno i nové vybavení zbudovaných učeben.  

 

Základní škola Jana Železného - oddělení školní družiny, pořádala dobročinný jarmark. 

Výtěžek byl použit na pomoc týraným pejskům z Útulku v Žerotíně u Olomouce, pro akutní 

stavy týraných a handicapovaných psů a koček (Zastavme utrpení z.s.). Vyráběl každý, kdo 

chtěl přispět svým kouskem na dobrou věc. Děti tvořily v rámci školní družiny, ale také v 
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rámci vyučování. Velké množství výrobků dodali i rodiče žáků. Na jarmarku bylo možné za 

symbolické ceny koupit vánoční dekorace, šité tašky, šperky, vonné nebo plovoucí svíčky, 

obrázky, štěstíčka, pečený čaj, přáníčka, něco dobrého na zub a spoustu dalšího, také si děti 

mohly adoptovat malého pejska v krabičce, kterého společně vyrobily dvě věkové kategorie 

žáků z druhé a šesté třídy. Kdo chtěl, mohl se občerstvit teplým punčem, kávou, čajem nebo 

kakaem. O výrobky byl obrovský zájem a žáci byli nadšeni. Výsledkem dobročinného 

jarmarku bylo 20 622 korun a hned následující den byla celá částka převedena na 

transparentní účet banky. 

 

U příležitosti Dne učitelů převzali ocenění pedagogičtí pracovníci 
 

Dana Skopalová, ZŠ a MŠ Prostějov, MŠ Čechovice za dlouholetou vynikající práci 

učitelky v mateřské škole  

Mgr. Dita Krpcová, ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, za dlouhodobé nadstandardní 

plnění zadaných úkolů v práci s dětmi i mimo vyučování  

Mgr. Radomír Palát, ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty, za velmi dobré výsledky ve vzdělávání, 

moderní způsoby výuky, vedení ekologických a počítačových kroužků a účast na soutěžích 

Mgr. Jana Novotná, ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka, za velmi zodpovědnou a svědomitou 

organizaci plavecké výuky pro 1. stupeň, ale i pro ostatní ročníky základních a mateřských 

škol okresu Prostějov, jakož i plaveckých soutěží  

Mgr. Jitka Hrůzová, ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského, za dlouhodobě výbornou práci 

při výuce žáků 1. stupně  

Sylvia Wildová, MŠ Prostějov, Moravská, za tvořivý a kreativní přístup při práci s dětmi, 

hledání nových a zajímavých aktivit  

ing. Olga Krpcová, SŠ, ZŠ a MŠ JISTOTA, za výborné výsledky a inovativní činnosti, 

nové metody práce s handicapovanými žáky, prezentaci školy na veřejnosti 

Mgr. Zuzana Hancková, Dětský domov a školní jídelna Prostějov, za dlouhodobě 

nadstandardní výsledky při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami  

Gabriela Ambróšová, Základní umělecká škola Vl. Ambrose, za přípravu žáků na talentové 

zkoušky na střední školy a na soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu, z nichž přiváží 

vždy ocenění  

ing. Iveta Stískalová, SOŠ Prostějov, nám. E. Husserla, za přípravu žáků oboru číšník na 

odborné soutěže, jejímž dokladem je výborné umístění žáků na regionální i republikové 

úrovni  

Mgr. Alena Kvapilová, Švehlova střední škola polytechnická, za vybudování a správu 

odborné knihovny na škole, úspěšnou projektovou činnost, kreativní přístup k výuce  

Mgr. Lenka Hádrová, Gymnázium Jiřího Wolkera Prostějov, za podíl na přípravě olympiád 

a soutěží v anglickém jazyce, realizaci divadelního představení se studenty v angličtině, 

přípravu studentů na zasedání Evropského parlamentu mládeže  

Mgr. Hana Zbořilová, RG a ZŠ města Prostějova, za mimořádnou odbornou činnost a 

prezentaci školy – lektorskou činnost s AV Media, práci v Mense – organizaci testování IQ, 

každoroční Deskohraní pro žáky  

Mgr. Alena Spurná, CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově, za její poctivý přístup ke studentům, 

vlídnost, ale i náročnost, práci garanta projektu výměny zahraničních studentů a projektu 

Edison  

Mgr. Eva Veselá, Střední zdravotnická škola, za práci odborné učitelky s nevšedním 
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lidským přístupem, aktivní zapojení do projektů – Comenius  

Mgr. Jana Mohrová, SOŠ podnikání a obchodu, za letitou obdivuhodnou práci ve výuce 

německého jazyka, kdy dokáže nadchnout studenty a zároveň dosáhnout vynikajících 

výsledků v soutěžích a olympiádách  

Mgr. Jarmila Buriánková, Stř. škola automobilní Prostějov, za práci hlavního garanta 

organizování kulturních besed a akcí, funkci výchovného poradce  

Mgr. Lenka Skalíková, Střední škola designu a módy Prostějov, za inovativní a kreativní 

přístup k výuce tělesné výchovy, vedení žáků ke zdravému životnímu stylu  

 

Zlatý Ámos Olomouckého kraje 

Mgr. Karolína Mlčochová, Trivis – Střední škola veřejnoprávní 

 

„Dvorana slávy“ prostějovského školství  
Cena za mimořádný přínos v oblasti rozvoje prostějovského školství  

Mgr. Milan Soukup za dlouholetou pedagogickou a manažerskou práci učitele základní 

školy, ředitele Sportcentra a ředitele Střední odborné školy Prostějov  

PaedDr. Jan Krchňavý - je uznávaným ředitelem nadřízenými orgány, mají ho v úctě 

rodiče, žáci se s důvěrou na něho obracejí se svými starostmi, a co je nepochybně 

vyznamenání pro každého nadřízeného – respektují a milují ho jeho podřízení  

 

 

14. ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ  SLUŽBY 

 

Ve čtvrtek 1. března uspořádala Nemocnice Prostějov osvětovou akci - Den prevence 

zeleného zákalu a Den otevřených dveří očního oddělení. V rámci akce si mohli všichni 

příchozí nechat zdarma a bez doporučení vyšetřit nitrooční tlak, prohlédnout si oční 

oddělení a v případě potřeby domluvit následné vyšetření. 

 

Nemocnice spustila na svých webových stránkách online bezplatnou mamární poradnu, 

která má za cíl posloužit jako rádce a zdroj informací. Pacientky mohou s týmem odborníků 

konzultovat veškeré své problémy.  

 

Budoucí rodiče z Prostějovska si mohli ve čtvrtek 5. dubna prohlédnout prostory porodního 

sálu i novorozeneckého oddělení, seznámit se osobně s porodními asistentkami a navíc si i 

zdarma vyslechnout přednášku týkající se přípravy k porodu. Součástí Dne otevřených dveří 

byl kromě prohlídky prostor i výklad porodních asistentek ohledně chodu porodnice, 

potřebné výbavy do porodnice, průběhu a možností porodu či péče o novorozené miminko. 

 

Gastroenterologické oddělení Nemocnice Prostějov uspořádalo 2. května 2018 pro všechny 

zájemce Den otevřených dveří. Lidé měli možnost konzultace s lékaři a sestrami 

gastroenterologického oddělení, prohlédli si ambulance a přístroje na vyšetření trávicího 

traktu, zhlédli produkty na přípravu před vyšetřením trávicího traktu a vyzkoušeli produkty 

z oblasti zdravé výživy, výživové koktejly atd. 

 

Kontrola pigmentových znamének, nácvik správné hygieny rukou, konzultace se specialisty 

na rehabilitaci či na karcinom prsu. To je jen zlomek aktivit, které 10. května 2018 
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uspořádala Nemocnice Prostějov. V rámci akce Den prevence zdraví nabídla zájemcům 

zdarma možnost vyšetření i konzultací - bez žádanek či předchozích objednávek. 

 

Důležitý certifikát kvality, bezpečnosti a odbornosti obhájila Nemocnice Prostějov. Udělila 

jej Spojená akreditační komise, která v nemocnici v létě prováděla komplexní audit 

zaměřený na bezpečnost a kvalitu poskytované péče. Výsledkem auditu bylo udělení 

certifikátu a prodloužení akreditace, kterou má nyní nemocnice až do roku 2021. Získání 

akreditace je důležitým ukazatelem především pro pacienty. Je totiž zárukou, že je 

nemocnice prověřená a splňuje požadavky na poskytovanou zdravotní péči i související 

procesy – od vybavení a kvalifikovaného personálu přes moderní medicinské postupy a 

vyšetření, až třeba po úklid. 

 

Několik nových přístrojů získalo gastroenterologické oddělení Nemocnice Prostějov. Díky 

novým moderním přístrojům se pacientům dostane rychlejšího, ale zároveň i kvalitnějšího 

vyšetření trávicího traktu. Investice přišla na zhruba dva miliony korun. První novinkou v 

přístrojovém vybavení je gastroskop zaváděný nosem, který slouží k vyšetření jícnu, 

žaludku a dvanáctníku. Nahradil dosavadní starší typ, patří mezi nejmodernější endoskopy a 

je vybaven celou řadou funkcí, které umožňují lepší diagnostiku a léčbu. Další novinkou na 

oddělení je Argon plazma koagulátor, což je přístroj k ošetření krvácení, cévních anomálií a 

dalších onemocnění trávicího traktu. Třetím nově pořízeným přístrojem je sušící skříň, která 

všechny endoskopy uchovává ve sterilním prostředí. 

 

Od 1. září 2018 mají v Prostějově držitelé Zlaté Janského plakety městskou hromadnou 

dopravu zdarma. Město touto formou poděkovalo všem, kteří se rozhodli udělat něco pro 

druhé a věnovat tu nejcennější tekutinu pro záchranu lidského života. 

 

Den otevřených dveří připravili na 18. září 2018 pracovníci gynekologicko-porodnického 

oddělení Nemocnice Prostějov. Budoucí maminky a tatínkové si mohli prohlédnout porodní 

sály, ambulanci i celé novorozenecké oddělení a dozvěděli se spoustu potřebných informací, 

souvisejících s porodem. 

 

Nemocnice Prostějov v pondělí 1. října slavnostně otevřela nově zrekonstruované dětské 

oddělení, které prošlo po téměř třech desetiletích významnou obměnou. Oddělení získalo 

během půlroční rekonstrukce za téměř 20 milionů korun větší prostor i zcela nový vzhled, 

díky kterému je pro dětské pacienty i jejich doprovod příjemnější a také komfortnější. 

Během rekonstrukce došlo k úpravě dispozičního řešení, k výměně vzduchotechniky, 

inženýrských sítí i podlahových krytin. Díky změně dispozic jsou přitom nově prostory pro 

pacienty větší. Díky modernizaci se mohl také navýšit i počet lůžek na standardním 

oddělení, a to na celkových 25. Novinkou, kterou malí pacienti ocení zejména v letních 

měsících, je klimatizace, která na oddělení dosud chyběla.  

 

V budově léčebny dlouhodobě nemocných Nemocnice Prostějov začala rozsáhlá stavební 

akce, která dá vzniknout nové, čtvrté stanici s kapacitou 24 lůžek, z nichž pět bude určeno 

pro pacienty paliativní péče. Všechny pokoje budou bezbariérové, vybaveny vlastním 

sociálním zařízením, klimatizací a televizory. Finanční rámec celé investiční akce činí 25 

milionů korun a finance poskytl Olomoucký kraj. Nemocnice Prostějov má v současnosti tři 
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stanice LDN, ve kterých poskytuje komplexní hospitalizační a ambulantní péči pro pacienty 

seniory, která vychází z principů geriatrie a medicíny chronických stavů. Léčebna 

dlouhodobě nemocných je primárně určena pro spádovou oblast Prostějovska. Pacienti jsou 

přijímáni překladem z akutního oddělení po stabilizaci zdravotního stavu, případně na 

doporučení praktického lékaře nebo na doporučení z geriatrické ordinace. 

 

Novou laparoskopickou věž za 1,8 milionu korun pořídila na svůj chirurgický operační sál 

Nemocnice Prostějov. Díky této investici mají zdravotníci k dispozici aktuálně již dvě věže 

a mohou tak operovat laparoskopickou metodou na dvou sálech současně. 

 

SOCIÁLNÍ OBLAST 
 

V rámci červnového Dne otevřených dveří v Kontaktním centru a Centru komplexní péče se 

lidé mohli seznámit s drogovou problematikou v Prostějově, cílovou skupinou, nabízenými 

službami centra a prostředím, ve kterém jsou poskytovány. Podívat se přišlo více než 

padesát lidí, a to nejen zástupců institucí, magistrátu, ale také návštěvníků z řad laické i 

odborné veřejnosti. Posláním Kontaktního centra v Prostějově je usilovat o snižování rizik u 

osob ohrožených návykovým chováním, podporovat je a motivovat ke změně životního 

stylu a zlepšení kvality jejich života po zdravotní, sociální a psychické stránce, a to 

prostřednictvím poskytování ambulantní a terénní sociální služby v prostějovském regionu. 

Centrum, které sídlí v Domě služeb ve Vrahovicích již 17 let, využilo v předchozím roce 

333 osob z řad uživatelů drog, ale také rodičů a osob blízkých. 

 

Nezisková organizace Nejste sami-mobilní hospic, z.ú. uspěla s žádostí o mimořádnou 

dotaci na zajištění chodu mobilní specializované paliativní péče poskytované na území 

města Prostějova a jeho okolí. Nejste sami prostřednictvím služeb mobilního hospice 

umožňuje nepřetržitou, čtyřiadvacetihodinovou péči o nevyléčitelně nemocné a umírající 

děti a dospělé doma, v jejich přirozeném prostředí, a nabízí podporu jejich blízkým včetně 

doplňkových registrovaných služeb – odborného sociálního poradenství a terénní 

odlehčovací služby. V rámci podpořeného projektu tak došlo na území Prostějova k 

vytvoření širšího prostoru pro důstojné a kvalitní doprovázení umírajících a těžce 

nemocných v jejich vlastním domácím prostředí. 

 

Již druhým rokem probíhala spolupráce Azylového centra s potravinovou bankou a 

místními supermarkety. Účastníky potravinové sbírky bylo letos Azylové centrum dvakrát. 

Při první sbírce pro potřebné, hlavně osamělé rodiče s dětmi, nashromáždili 525 kilogramů 

potravin a 20 kilogramů drogerie. Při druhé Národní potravinové sbírce bylo darováno 425 

kilogramů potravin a 65 kilogramů drogerie, vše určeno pro maminky a děti z 

prostějovského azylového domu. Finanční podporou ve výši půl milionu korun přispělo i 

město Prostějov. 

V rámci potravinové pomoci probíhalo také v prvních dvou měsících roku vydávání 

horkých polévek u místního nádraží.  

 

Azylové centrum se připravilo na zimu, ta totiž bývá pro lidi bez domova velkým 

problémem. V Azylovém centru zakoupili rozkládací matrace pro dobu trvání velkých 

mrazů pro bezdomovce, kteří žijí na ulici, a zabezpečili i potravinovou pomoc pro všechny 
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klienty Azylového centra. Na každého nově příchozího klienta zde čekal balíček 

potravinové pomoci a první noc na noclehárně zdarma. To bylo pro ty, kdo to opravdu 

potřebovali, velkým přínosem, stejně jako možnost využití sociálního zázemí, hygienické 

očisty, možnost vyprání prádla i jeho okamžité usušení a v neposlední řadě konzultace a 

pomoc v řešení složité situace ze strany sociálního pracovníka. Každý den byla klientům 

nízkoprahového denního centra poskytnuta káva nebo čaj a také instantní polévka. 

Potraviny se pak díky spolupráci s potravinovou bankou a nově i obchodními řetězci 

vydávaly všem třikrát až čtyřikrát za měsíc. 

 

 

15. SPORT, VOLNÝ ČAS 

 

V prostorách ZŠ Jana Železného se konal 3. turnaj 7. ročníku Prostějovské žákovské ligy v 

šachu. Celkově se na první příčce s 10,5 body po třech turnajích usadil Ondra Šustr. Stejný 

počet bodů měl na druhém místě Jirka Mikulka a třetí místo po třech turnajích patřilo Jirku 

Blumovi s půlbodovou ztrátou.  Bodovala i děvčata. zvítězila se dvěma uhranými body 

Zuzka Wlasáková, na druhém místě o půl bodu méně skončila Ester Czopniková a s jedním 

bodem na třetím místě Natálka Valkovičová. 

 

Přemožitelka kanálu La Manche, národní i mezinárodní šampionka v zimním plavání, 

prostějovská rodačka a nositelka Ceny města Prostějova 2016 Dana Zbořilová byla v březnu 

2018 úspěšná při „MS IWSA, 450m a kratší Talin“ v Estonsku. V kategorii 450 metrů kraul 

v Talinu vybojovala 3. místo. 

 

Městská policie ve spolupráci s koordinátorkou Zdravého města a dalšími partnery 

uspořádala ve čtvrtek 19. dubna XVI. ročník soutěže „ O pohár Zdravého města“. Záštitu 

nad tímto ročníkem převzala primátorka Alena Rašková. Soutěže se zúčastnilo 18 

čtyřčlenných družstev žáků šestých tříd, z osmi základních škol v Prostějově. Děti musely 

projít osm stanovišť a co nejlépe splnit 16 úkolů. Ty pro ně připravili hasiči, Střední 

zdravotnická škola, záchranná služba, ČSOP Iris, Kontaktní centrum v Prostějově, 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Prostějově, Sportcentrum, Městská policie a 

Policie ČR. Zvítězilo družstvo Základní školy Prostějov, Vl. Majakovského 1, třída 6. A 

ziskem 827 bodů a ve složení Anna Francová, Natálie Kratochvílová, Adam Jiroušek, 

Tomáš Pevný. Žáci se mohli radovat kromě poháru i z vyhlídkového letu sportovním 

letadlem věnovaným AEROKLUBEM Josefa Františka.  

 

Ve dnech 4. - 5. května 2018 se na prostějovském velodromu uskutečnila Velká cena 

Českého svazu cyklistiky/Grand Prix Czech cycling federation 2018  a současně 

Mezinárodní závody v dráhové cyklistice kategorie UCI Class II. Do Prostějova přijel 

dráhový peloton světové úrovně. 

 

Prostějovská taneční škola Pirouette se dostala na špici ve svém oboru. V květnu se 

účastnila celorepublikových kol nejstarší taneční organizace, Svazu učitelů tance. Začátkem 

měsíce se v Litoměřicích probojovala choreografie „Poor mothers“ ze 13 tanečních 

vystoupení do finále disciplíny Taneční a parketové kompozice v hlavní věkové kategorii. 

Tam pak zatančila tak skvěle, že je porota nakonec ocenila kovem nejdražším. Další zlato 
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získala originální choreografie s názvem „Můj život, moje rozhodnutí“. Nejmenší děti ve 

věku 6 – 8 let měly své mistrovství v Brně. A zde si 15 malých šikulek s choreografií „Po 

setmění“ vytančilo krásné 2. místo na Festivalu tanečního mládí. 

 

V květnu se ze cvičení v Jordánsku Abdullah II Special Operations Training Center vrátili 

příslušníci 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka, kteří se zúčastnili 10. ročníku 

cvičení Warrior Competition 2018. Celkem bylo sestaveno 40 soutěžících týmů složených z 

28 národností z celého světa. Soutěž byla náročná, a přes přísné hodnocení amerických 

rozhodčích a tvrdou konkurenci speciálních jednotek různých zemí, se prostějovský tým 

průzkumného praporu umístil na 30. pozici. Cíl tohoto cvičení byl ale jistě naplněn, 

spolupráce týmů z celého světa obohatila soutěžící zkušenostmi v boji proti globálnímu 

terorismu.  

 

Prostějov hostil partnerské město Šródu. Polská návštěva se o víkendu utkala v šachovém 

turnaji s Prostějovem. U šachovnic si poměřili síly jak mladí, tak i letitější borci. Jejich 

soutěžnímu klání přihlížela primátorka města Prostějova Alena Rašková, její náměstek 

Pavel Smetana a radní Jana Halvadžievová. Vítězná ocenění putovala do Polska – kategorie 

do 15 let a jedno zůstalo také doma, a to v kategorii bez rozlišení věku. Součástí turnaje 

byla mimo jiné i prohlídka interiérů stoleté radnice a její věže. 

 

Hala Sportcentra DDM hostila šestý ročník Velké ceny Prostějova judistů. Memoriálu 

Zdeňka Ludvíka se účastnilo celkem 30 oddílů a 220 závodníků. Pořádající oddíl juda při 

Sokolu I Prostějov vyslal na turnaj 28 svěřenců. Byli úspěšní a získali v soutěži družstev v 

kategorii U9 3. místo, v kategorii U11 2. místo a v kategorii U15 1. místo. 

 

Více než tři desítky družstev se dne 22. června 2018 zúčastnily tradiční střelecké soutěže O 

pohár primátorky na střelnici ve Vrahovicích. V kategorii družstev byli první strážníci MP 

PV I, druzí Důchodci PČR Němčice nad Hanou a třetí 102. PP PV I. V jednotlivcích patřilo 

prvenství Josefu Šamalíkovi, 2. místo Martinu Zieglerovi a 3. místo Miloši Šaurovi. V 

ženách zvítězila Soňa Měsícová, druhá byla Věra Bližňáková a třetí Petra Jarošová. 

Nejlepším střelcem se stal Josef Šamalík. 

 

V pátek 21. září 2018 proběhl v lesoparku Hloučela pátý ročník branného závodu. Zúčastnili 

se jej žáci ze všech prostějovských základních škol. Soutěžilo se ve třech věkových 

kategoriích – 7., 8. a 9. třída. Na děti  čekalo na trase sedm stanovišť s nejrůznějšími 

disciplínami, jako například střelba z praku na cíl, poznávání přírodnin, zdolání úseku za 

pomoci lana, zdravověda hrou, diskgolf- štafeta. Závodu se zúčastnilo osm základních škol. 

Akci připravila Městská policie ve spolupráci s ČSOP regionálním centrem IRIS, 

Sportcentrem a Střední zdravotnickou školou. V kategorii 7. tříd zvítězilo družstvo 7. A ZŠ 

J. Železného, v další kategorii patřilo prvenství osmákům 8. A stejné školy a v poslední 

kategorii vyhrál tým 9. A, rovněž ZŠ J. Železného.  

 

Na dvě desítky trenérů, cvičitelů a funkcionářů sportovních klubů z celého regionu byly v 

úterý 6. listopadu oceněny za svoji dlouholetou práci a přínos k rozvoji sportu. Ocenění 

převzali v prostorách krajského úřadu z rukou náměstka hejtmana a primátora města 

Prostějova Františka Jury. Z našeho regionu byli oceněni Danuše Dudková z TJ Sokol 
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Čechovice, Magdalena Majarová z Oddílu lukostřelby Prostějov, Antonín Bůžek z 

Atletického klubu Prostějov, Klubu biatlonu, Zuzana Špačková, Josef Špaček, Bronislava 

Žáčková a Petra Kohoutová ze Sokolské župy Prostějovské a Michal Müller z BCM Orli 

Prostějov. 

 

Na pražském velodromu v Motole se o víkendu 17. a 18.  listopadu 2018 konalo Mistrovství 

republiky v bodovacím a vylučovacím závodě. Tým PARDUS-TUFO Prostějov si ze 

závodu zásluhou Luďka Lichnovského odvezl dva cenné kovy včetně mistrovského titulu. 

Na pátém místě skončil Daniel Babor, šestý byl Marek Dolníček a devátý Tomáš Bárta. 

Následoval bodovací závod, ve kterém Lichnovský ještě vylepšil svůj výsledek a suverénně 

zvítězil.  

 

Účast na světovém šampionátu WADF World Dance dopadla pro prostějovskou Taneční 

školu PIROUETTE více než výborně.  Nejmladší zástupkyně Elen Bendová a Nikola 

Frömlová si se svým duem Králíci z klobouku v show dance mezi dvanácti dalšími čísly 

vytančily rovnou první místo a staly se v osmi letech světovými šampionkami. Podobně se 

vedlo Elen Bendové s jejím sólem It´s boiling, kdy ze 13 choreografií skončila ve finále na 

druhém místě. Vanesa Burdová v kategorii sólo show dance s choreografií Pokojská získala 

rovněž 2. místo. Mezi juniorkami se prosadila další sólistka Anna Vlachová, která v 

kategorii show dance s choreografií Let the predator out obsadila třetí příčku. Show dance 

choreografie My life, my decision zvítězila ve své kategorii a svěřenkyně Ivy Kuptíkové tak 

obhájily titul světového šampiona z loňského roku. Juniorkám se pak vedlo skvěle. V show 

dance si s choreografií The life of tree vytančily nejcennější zlaté medaile. V modern dance 

pak choreografií Srdce uchvátily porotu natolik, že zlato zacinkalo znovu a juniorky jsou tak 

dvojnásobné světové šampionky. 

 

Dorostenec Filip Porteš z Prostějova přivezl z Mistrovství světa v Potchefstroomu v 

Jihoafrické republice hned čtyři medaile! Filip získal stříbro za trojboj, zlato za mrtvý tah, 

stříbro za dřep a bronz za benchpress," pochlubil se otec Milan s tím, že Filip reprezentoval 

Českou republiku. Filip je dalším z řady prostějovských sportovců, kteří své světové 

úspěchy dotují z vlastní kapsy a díky přízni sponzorů. Řadí se tak k dalším mistrům světa, 

Jirkovi Procházkovi, Honzovi Všetičkovi a dalším.  
 

Dvojčata Ivo a Rui Oliveirové z Portugalska se stali vítězi devatenáctého ročníku 

Memoriálu Otmara Malečka, domácí dvojice Luděk Lichnovský - Daniel Babor obsadila 

druhé místo. To byl vynikající výsledek, nejlepší výsledek pro prostějovský tým v historii 

Memoriálu Otmara Malečka. Třetí místo brala ruská dvojice Viktor Manakov - Vladislav 

Kulikov. 
 

Rok 2018 se zapsal jako nejúspěšnější rok klasického parašutismu v podání zástupců České 

republiky. Parašutisté DUKLY Prostějov jako zástupci Armády České republiky, tak státní 

reprezentace, dokázali zvítězit na obou mistrovstvích světa (armádní CISM a civilní FAI) v 

absolutním hodnocení, a to jak v družstvech, tak jednotlivcích, a přidat další medaile včetně 

titulů mistrů světa. Nejprve se v konkurenci zástupců 45 armád světa na 42. armádním 

mistrovství světa v maďarském Szolnoku prosadilo družstvo ve složení - Libor Jiroušek, 

Jakub Pavlíček, Petr Směšný, Oldřich Šorf spolu Miloslavem Křížem a Bonifácem Hájkem 

a vybojovalo hlavní titul armádních mistrů světa v absolutním hodnocení. Další dva tituly 
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armádních mistrů světa doplnili v individuálních disciplínách Oldřich Šorf v celkovém 

kombinačním hodnocení a Libor Jiroušek v akrobacii za volného pádu. Oldřich Šorf přidal 

ke svému titulu ještě bronzovou medaili v přesnosti přistání jednotlivců. 

Na následném 35. mistrovství světa FAI seniorů a 9. MS FAI juniorů v bulharském Erdenu 

se v konkurenci zástupců 36 států světa opět prosadilo tentokrát obměněné družstvo ve 

složení Libor Jiroušek, Oldřich Šorf, Miloslav Kříž, Jiří Gečnuk a Hynek Tábor a 

vybojovalo nejen titul mistrů světa v absolutním hodnocení, ale i v přesnosti přistání. 

Nejstarší, ale i nejzkušenější příslušník DUKLY Jiří Gečnuk se stal absolutním mistrem 

světa a k tomuto titulu přidal stříbro v přesnosti přistání a dosáhl tak na 28 a 29 individuální 

medaili z ME a MS ve své sportovní kariéře. Velmi dobré třetí místo v individuální 

akrobacii za volného pádu získal v juniorské kategorii nejmladší člen oddílu Petr Chládek. 

 

Po úspěšném armádním mistrovství světa (MS CISM) přišlo na řadu stejně úspěšné civilní 

35. mistrovství světa FAI seniorů a 9. MS FAI juniorů v klasickém parašutismu. Tým ve 

složení Jiří Gečnuk, Libor Jiroušek, Hynek Tábor, Oldřich Šorf a Miloslav Kříž veze po 

dlouhých 22 letech do České republiky pohár vítězů v družstvech a rovnou zlatý double (za 

přesnost přistání i kombinaci družstev), parašutisté Dukly Prostějov tak převálcovali 

konkurenci obrovským náskokem. 

 

Ve čtvrtek 29. listopadu 2018 proběhlo v sále Sportcentra v Prostějově tradiční předvánoční 

vyhodnocení a ocenění mladých fotbalových nadějí SK Prostějov. Za město Prostějov se 

akce, k níž patřily dárečky, medaile i poděkování rodičům a trenérům, zúčastnili primátor 

František Jura a náměstek Jan Krchňavý.  

 

Primátor města Prostějova František Jura se 12. prosince 2018 ujal slavnostního otevření 

zrekonstruované tribuny nohejbalového kurtu TJ Sokola I Prostějov. Opravená tribuna za 

750 tisíc korun bude sloužit jak Tělovýchovné jednotě Sokol 1, tak také školám. Podle 

primátora šlo o první etapu oprav.  

 

Ve čtvrtek 20. prosince dopoledne zněla náměstím T. G. Masaryka hudba a skandování. 

Školáci, rodiče i kolemjdoucí si mohli při unikátní hře zimním florbalu pořádně zafandit. Po 

rozlosování jednotlivých sportovních týmů, zimní podobu turnaje škol odstartoval náměstek 

primátora Jan Krchňavý. Dějištěm turnaje pak bylo mobilní kluziště u muzea. 

 

Dne 10. listopadu 2018 se uskutečnily závody ve vzpírání, a to Mezinárodní velká cena 

Holešova v nadhozu. Tento závod se konal v areálu policejní školy v Holešově. Za 

Prostějov se ho zúčastnili tři starší žáci. Tobiáš Vrba ve váze nad 70 kg, byť po nemoci, trhl 

25 kg a nadhodil 28 kg. Váha přes 30 kg byla už nad jeho síly. Václav Šemnický ve váze do 

50 kg trhl 18 kg a nadhodil 20 kg a Samuel Látal ve váze do 50 kg, který byl na svých 

druhých závodech, trhl 16 kg a nadhodil 18 kg. 

 

SPORTOVNÍ KLUB PROSTĚJOV uspořádal 31. prosince 2018 opět Silvestrovský běh - 

tradiční závod v parkovém krosu v Kolářových sadech, vše za podpory ČESKÉ UNIE 

SPORTU v rámci programu „Sportuj s námi“, za podpory Statutárního města Prostějova a 

pod záštitou náměstka primátora města Jana Krchňavého. 
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Sportovec kraje pro rok 2018 

 

Vítězem osmnáctého ročníku ankety Sportovec Olomouckého kraje se stal mistr světa Jiří 

Gečnuk. Padesátiletý reprezentant klubu ASO Dukla Prostějov má na svém kontě 13 752 

seskoků. Parašutismu se věnuje od roku 1984 a za tu dobu nasbíral desítky nejrůznějších 

titulů. Gečnuk se stal armádním mistrem světa v přistání na přesnost (2004) i v individuální 

akrobacii (2006), ovládl světový pohár (2008). Zářil na světové scéně i mimo armádu, 

vyhrál mistrovství Evropy (1993) a v individuální akrobacii i mistrovství světa (2010). K 

tomu sbíral tituly i jako člen úspěšného českého družstva. Chyběl mu jen jediný, ten 

nejcennější, za kombinaci individuální akrobacie a přistání na přesnost. Ten získal na 

mistrovství světa v srpnu 2018 v Bulharsku. Nejvyšší titul tak do České republiky vrátil po 

deseti letech - v roce 2008 jej vyhrál rovněž prostějovský Libor Jiroušek. Před ním to byli 

mimo jiné Ivan Hoššo, Josef Pavlata, ve čtyřiadevadesátém Jan Wantula. 

Jiří Gečnuk tak pomyslné žezlo převzal od tenistky Lucie Šafářové, která titul získala v 

loňském roce. Tentokrát si z Prostějova odvezla Cenu Olomouckého kraje. 

Z Prostějova v anketě dále získali ocenění VK Prostějov (volejbal) jako Nejlepší družstvo, 

Nejlepším juniorem se stal Jakub Šťastný (cyklistika, SKC PARDUS TUFO Prostějov), v 

kategorii Nejlepší juniorské družstvo byli na 2. místě tenisté TK Agrofert Prostějov a na třetí 

místě TOMI-REMONT Prostějov (rafting). 

 

Sportovec města Prostějova roku 2018 

 

Parašutista Jiří Gečnuk zvítězil v anketě Sportovec města Prostějov za rok 2018. Jen před 

pár dny získal i cenu pro Nejlepšího sportovce Olomouckého kraje. K tomu získal od 

fanoušků ocenění „Sportovní hvězda prostějovských médií“. Týmem roku se stali i jeho 

zásluhou parašutisté Dukly Prostějov. 

Druhé místo si odnesl kulturista Jiří Procházka, třetí příčka patří sportovní gymnastce 

Dominice Ponížilové.  
 

Talent roku  
Jakub Flajsar (házená)  

 

Mládežnický tým  
TK Agrofert Prostějov  

 

Trenér roku  
Jaroslav Navrátil (tenis)  

 

Trenér mládeže  
Miroslav Musil (sportovní gymnastika)  

 

Neprofesionální sportovec  
Jaroslava Nedělníková (střelba z kuše) 

 

Cena sportovní komise  
Gabriela Erbenova  (fitness)  
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Cena fair play  
Antonín Dušek  

 

Učitel - sportovní duše  
Dalibor Ovečka (ZŠ Jana Železného)  

 

Sportovní událost  
Mistrovství ČR A SR v orientačním běhu v Kladkách 

 

Síň slávy prostějovského sportu  
Zbyněk Netopil (raft)  

František Slavotínek (atletika)  

 

 

 

16. VEŘEJNÝ POŘÁDEK, BEZPEČNOST 

 

Krajské ředitelství ocenilo policisty a zaměstnance roku 2018 

Dne 28. února 2019 proběhl v sále Slavnostní dvorany Arcibiskupského paláce v Olomouci 

ceremoniál, v rámci něhož byli již tradičně oceněni nejlepší policisté a zaměstnanci 

Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje za rok 2018. Ocenění v podobě služebních 

medailí Policie České republiky „Za statečnost,“ „Za zásluhy o bezpečnost,“ „Čestné 

medaile“ a „Za věrnost“ převzalo z rukou náměstka policejního prezidenta brigádního 

generála Martina Vondráška celkem 12 policistů. 

Mimořádné ocenění - Pamětní bodák Policie České republiky předal brigádní generál 

Martin Vondrášek plukovníku Miroslavu Spurnému, vedoucímu územního odboru v 

Prostějově. Plukovníku Spurnému ho udělil policejní prezident mimo jiné za mimořádné 

zásluhy a trvalý přínos k budování a prosazování dobrého jména policie. V policejních 

kruzích i odborné veřejnosti je Miroslav Spurný znám díky svému velkému zapálení pro 

sběratelskou a publikační činnost propagující zejména historii, ale i současnost české policie 

a četnictva. Je v této oblasti uznávaným a respektovaným odborníkem.  

 

Čin roku 2018 
Ocenění za nejzáslužnější čin roku 2018 si převzali čtyři policisté z obvodního oddělení 

Prostějov 1 nadstrážmistr Rostislav Petržela, nadstrážmistr Ondřej Procházka, nadstrážmistr 

Petr Tesárek a nadstrážmistr Tomáš Tříska. Policisté vyjeli v noci 19. září k nahlášenému 

hořícímu domu u nádraží Českých drah v Prostějově. Během prohledávání zakouřených 

prostor nalezli v objektu spícího muže, kterého vynesli ven. Muži poskytli první pomoc a 

přivolali zdravotnickou záchrannou službu. Svým rozhodným jednáním muži zachránili 

život. 

 

Do celostátní akce Jehla se zapojili i prostějovští strážníci 
Cílem akce Jehla bylo vyčistit město od nebezpečného infekčního materiálu po 

narkomanech. Do celostátní akce se zapojilo celkem 450 strážníků v 38 městech včetně 

Prostějova. V našem městě bylo v průběhu akce nalezeno celkem 31 injekčních stříkaček. 
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Strážníci byli vybaveni ochrannými prostředky, jako jsou boxy na infekční materiál, kleště 

nebo dlouhé pinzety, ochranné rukavice a desinfekční spreje. Zajistili prohlídku dětských 

hřišť a pískovišť, zájmová byla nepřehledná a skrytá místa, málo frekventované stezky, 

domovní výklenky, okolí mostních konstrukcí. Kontrole byly podrobeny také parky a 

odpočinkové zóny, nádražní budovy a jejich okolí. Vedle očisty města bylo smyslem celé 

akce snížit také riziko šíření nakažlivých onemocnění a pomoci k hlubšímu povědomí o 

správném chování při nálezu injekční stříkačky. 

 

Výsledky sociologického průzkumu v roce 2018 z hlediska MP Prostějov 

                  

Průzkum byl proveden k 6. 8. 2018.  Zúčastnilo se jej celkem 800 respondentů ve složení, 

který představuje reprezentativní vzorek obyvatelstva. V průzkumu byly zařazeny i otázky 

týkající se spokojenosti se službami městské policie, obavy z kriminality atd. 

Vyhodnocením průzkumu bylo zjištěno, že spokojenost se službami městské policie je od 

roku 2009 na nejvyšší úrovni. V našem městě dlouhodobě převládá počet spokojených 

občanů – 83%. V detailnějším hodnocení veřejných služeb dosáhla nejvyššího ohodnocení 

spokojenost občanů s komunálními službami. Dlouhodobě je pozitivně hodnocena činnost 

městské policie. Občané hodnotí stav veřejného pořádku na lepší úrovni než v jiných 

městech. Vztah veřejnosti k MP je více pozitivní, což se projevuje i při oznamování událostí 

občany, na základě kterých jsou i zadrženi pachatelé. V tomto trendu je nutné pokračovat 

zejména poskytováním kvalitních služeb veřejnosti a důrazným plněním úkolů. I z pohledu 

statistických údajů lze konstatovat, že počet přestupků skutečně klesá, z analýzy kriminality 

je zřejmé, že počet trestných činů má klesající tendenci.  

 

Hodnocení veřejného pořádku ve městě v porovnání s jinými městy 
Celkem 61 % Prostějovanů hodnotí veřejný pořádek v Prostějově jako lepší než v jiných 

městech. Jedná se o stejné hodnocení jako v předchozím roce. Do pojmu veřejný pořádek 

lidé zahrnují celkový stav včetně kriminality. Objektivně lze tuto kategorii hodnotit jako 

celkové hodnocení pocitu bezpečí. Tento stav ovlivňuje koordinace činností, součinnost 

mezi oběma policiemi, analýzy stavu veřejného pořádku, přijímání účinných opatření atd.  
 

Znalost okrskových strážníků 
Svého okrskového strážníka zná 30% Prostějovanů, téměř stejně jako v předchozím roce 

(29%). Ve městě žije necelých  44 tisíc obyvatel. Celá třetina obyvatel tedy svého 

okrskového strážníka zná, což je dobrý výsledek. Průměrný počet strážníků na počet 

obyvatel se nijak významně za minulý rok nezměnil. Průměrně na jednoho strážníka 

přímého výkonu služby ve statutárních městech je 880 obyvatel. V našem městě je na 

jednoho strážníka v přímém výkonu služby asi 1 154 obyvatel. Na jednoho okrskového 

strážníka pak připadá 4 875 obyvatel.  

 

Spokojenost občanů 
Práci městské policie v Prostějově pozitivně hodnotí 78 % Prostějovanů. Spokojenost se 

dlouhodobě pohybuje kolem 80%. Cílem MP je mimo plnění zákonných povinností, 

poskytovat takovou službu občanům, aby veřejnost měla pocit bezpečí a aby byla 

naplňována vize kvalitní veřejné služby.  

Jak ze statistických ukazatelů MP, které vykazují obdobné tendence jako statistiky PČR v 
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oblasti pouliční kriminality, tak i z průzkumů, ale i reakcí veřejnosti, lze učinit závěr, že stav 

veřejného pořádku je na dobré úrovni. Naše město se potýká s obdobnými problémy jako 

podobná města z demografického hlediska. Veřejnost je dlouhodobě spokojena s jeho 

stavem. Díky dobré spolupráci s veřejností lze účinně reagovat na požadavky a potřeby 

občanů v oblasti zajištění veřejné služby strážníky MP.  

 

Oznámení a události přijaté na linku 156 

Za rok 2018 bylo přijato na linku 156 celkem 9 128 tísňových volání, což je v průměru 25 

oznámení denně. 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. Díky oznámení se podařilo 

zadržet v mnoha případech pachatele a předat policii. Tak tomu bylo ve 40 případech, kdy 

policii byly předány události s podezřením na spáchání trestného činu. Občané oznamují i 

dopravní nehody, kterých bylo hlášeno celkem 22. 

Z celkového počtu bylo evidováno jako událost 4 546 událostí, tj. podezření na přestupek či 

trestný čin, nálezy ostatní jsou žádosti o informace atd. Občané se obracejí na MP i osobně, 

velmi často pak na okrskáře a na jejich mobilní telefony.  

 

Celkový počet přestupků v letech 2014 - 2017 byl relativně téměř stejný. V roce 2018 však 

došlo k poklesu o 21% - celkem jich bylo 6 553.  Pokles počtu přestupků odpovídá i stavu 

veřejného pořádku a je v souladu i s trendem statistiky kriminality. Odráží stav veřejného 

pořádku, zaměření strážníků do různých oblastí a v neposlední řadě i činnost strážníků. Je 

ve shodě s indexem kriminality ve městě, která také klesá – v roce 2015 téměř 1 100 skutků, 

v roce 2018 pouze 800 skutků (zdroj policie). Pokles je dán také snížením počtu dopravních 

přestupků o 1 700.   

I přesto, že je činnost nadále zaměřena zejména na oblast veřejného pořádku, který je 

hlavním úkolem MP, je nadále podíl dopravních přestupků poměrně vysoký a činí 81,5% 

celkového počtu – v roce 2018 jich bylo 5 344. Celkem 359 přestupků bylo proti majetku, 

265 přestupků se týkalo porušení vyhlášek města, 208 jich bylo proti veřejnému pořádku, 

119 proti občanskému soužití a 213 ostatních přestupků.  

 

Mezi přestupky proti veřejnému pořádku se řadí např. rušení nočního klidu, veřejné 

pohoršení, znečištění veřejného prostranství, neoprávněný zábor, založení skládky atd. V 

posledních čtyřech letech se počet těchto přestupků snižoval.  

V průběhu roku bylo provedeno několik společných opatření k zajištění veřejného pořádku s 

Policií ČR. Zejména se jednalo o sportovní utkání v hokeji apod. Dohled je nezbytný 

zejména při hostujících celcích Přerova, Č. Budějovic, Havířova, Šumperka. V případech 

výtržností je proveden zákrok pořádkovou jednotkou PČR, v roce 2018 to bylo ve dvou 

případech. Sedm osob z řad fanoušků Prostějova má vysloven soudně zákaz navštěvovat 

tato sportovní utkání.  Na území města nedošlo k demonstraci či vystoupení extremistických 

skupin.  

Při dohledu na místní záležitosti veřejného pořádku strážníci zjistili a předali Policii ČR 

poznatky k různé trestné činnosti – např. k drogové problematice, majetkové trestné 
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činnosti. Předali 40 případů podezření ze spáchání trestného činu, zadrželi přímo při 

spáchání trestného činu deset pachatelů, předvedli 72 osob ke zjištění totožnosti, vypátrali 

osm osob. Podílí se tak významně i na objasňování kriminality. V mnoha dalších případech 

se podíleli na úkonech společně se složkami IZS, při požárech, dopravních nehodách, při 

záchraně lidských životů apod. 

 

Převážnou část přestupků proti občanskému soužití tvoří schválnosti, hrubé jednání, 

drobné ublížení na zdraví, urážky na cti. V mnoha případech se jedná o návrhové přestupky, 

dále sousedské neshody, vyhrožování újmou na zdraví, verbální napadení atd. Takových 

přestupků bylo řešeno celkem 119, téměř stejný počet jako v předchozím roce.  

 

Počet majetkových přestupků se mírně zvýšil. Převážnou část tvořily drobné krádeže v 

supermarketech a obchodech. Těchto přestupků se dopouštějí osoby bez přístřeší, nezletilí, 

nebo osoby z ubytoven. Další strukturu majetkových přestupků tvořilo poškozování cizí 

věci jako je poškození mobiliáře, dopravních značek, odpadkových košů atd. U těchto 

případů je sestupná tendence. Preventivním působením se MP snažila snižovat počty 

majetkových deliktů. V průběhu různých společenských akcí (vánoční trhy, Pv léto atd.) v 

centru města nebyly evidovány žádné krádeže díky hlídkové činnosti, stejně tak nebyla 

evidována ani zjištěna krádež či vloupání do vozidla při Dušičkách. Do správního řízení 

bylo předáno 240 případů z celkového počtu 359 věcí. 

 

V případě ostatních přestupků tvořily největší část přestupky spočívající v porušení 

vyhlášky o zákazu požívání alkoholu na veřejném prostranství, o čistotě, porušení tržního 

řádu atd. Nárůst byl zaznamenán u požívání alkoholu na veřejném prostranství. Porušení 

vyhlášky o zákazu požívání alkoholu bylo zjištěno ve 135 případech, dále 38 případů 

porušení zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek - zákaz kouření 

a sedm případů podání alkoholu. Ve čtyřech provozovnách bylo zjištěno porušení zákona, 

kdy umožnili kouření hostům s tím, že se jedná o klubové zařízení. Policii byly předány dva 

poznatky podezření na pěstování rostlin obsahující omamnou či psychotropní látku. V roce 

2018 bylo dále řešeno 123 případů nesplnění povinností podle zákona na ochranu zvířat 

(pohyb psů) a dva případy nepřihlášených psů. V průběhu roku strážníci provedli odchyt 

celkem 140 zvířat, z toho 40 psů bylo odvezeno do útulku, 73 psů bylo vráceno majitelům.   

 

Dopravních přestupků bylo vyřešeno celkem 5 344. Na místě bylo vyřešeno v příkazním 

řízení celkem 4 712 přestupků a uloženo celkem 926 000 Kč na pokutách, z toho na místě 

nebylo zaplaceno 777 200 Kč. Na poplatcích za nasazení „botičky“ bylo vybráno celkem 

219 300 Kč. 

Na stanovených úsecích města bylo provedeno měření rychlosti mobilním radarem, kterým 

bylo zjištěno 224 přestupků, z toho 15 předáno do správního řízení, uloženo bylo 106 500 

Kč na pokutách. Celkem osm řidičů bylo zadrženo při řízení pod vlivem alkoholu. V roce 

2018 byl proveden odtah celkem 31 vozidel, které tvořily překážku provozu na 

komunikacích.              

Strukturu přestupků tvořilo převážně nedovolené státní a zastavení zejména v centru města, 

porušení zón s dopravním omezením – pěší a obytné zóny, vyhrazená parkoviště. Při 

blokovém čištění města bylo řešeno celkem 665 přestupků, což je téměř o 50% méně než v 

předchozím roce. Uloženo na pokutách bylo 75 600 Kč. Technické prostředky k zabránění 
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odjezdu vozidla (boty) byly použity v 737 případech. Značná pozornost je věnována i 

chodcům a cyklistům, kteří jsou často ohroženi na komunikacích, mnohdy neuváženým 

chováním a nedodržováním pravidel. Kontroly cyklistů byly prováděny jak při běžném 

výkonu služby, tak cíleným zaměřením na cyklostezkách a v centru města. Celkem bylo 

řešeno 166 přestupků cyklistů a uloženo 34 600 Kč pokut, 33 přestupků chodců a uloženo 6 

700 Kč pokut.  

 

Stručné hodnocení vývoje kriminality v působnosti Územního odboru Policie Prostějov 

 

V roce 2018 došlo ke snížení kriminality v působnosti Územního odboru  Policie Prostějov. 

Celkový počet trestných činů byl 1 574 (v roce 2017 to bylo 1 861 trestných činů).  

Objasněno bylo 1 048 činů (v předchozím roce 1 197), objasněnost v roce 2018 tedy 

dosáhla 66,6 %, zatím co v roce 2017 to bylo 64,3%. 

 

Policisté dále evidovali 99 trestných činů v oblasti násilné trestné činnosti (v předchozím 

roce to bylo 118 tr. činů), z nich bylo objasněno 74 trestných činů.  

 

V oblasti majetkové trestné činnosti došlo k 601 trestnému činu (v roce 2017 to bylo 749), 

objasněno bylo 253, to je 42,1 % objasněnost. V oblasti hospodářské trestné činnosti se 

policisté zabývali 439 trestnými činy (v předchozím roce 590), z nich objasnili 355, což je 

80,9 % objasněnost. 

Z uvedených čísel vyplývá, že kriminalita v naší oblasti má skutečně klesající tendenci. 

 

 

17. ROK 2018 OČIMA KRONIKÁŘKY 

 

Rok 2018 byl rokem poněkud hektickým. Nejen, že se konaly hned troje volby, ale kromě 

toho dostalo město nové vedení, do zastupitelstva byla zvolena řada nových tváří, zrodila se 

nová koalice. Prozatím se jeví jako pro město nanejvýš přínosná. 

Ale vraťme se k událostem, které mě jako občanku města zaujaly. Denní stacionář pro děti s 

více vadami LIPKA si připomněl čtvrt století od svého vzniku. Jako novinářka jsem tehdy 

vznik stacionáře sledovala a psala o něm. Zajímalo mě to ale i z jiného důvodu. Setkala 

jsem se velmi zblízka se dvěma dětmi po mozkové obrně. Bylo to před pětatřiceti lety a v té 

době se o postižených dětech moc nemluvilo. Jedno z těchto mně blízkých dětí už dávno 

zemřelo – jeho mamince nikdo neporadil, jak má se synem cvičit, co s ním má dělat. To 

druhé dítě díky úsilí své matky vyrostlo v sebevědomou a šikovnou mladou ženu. Sice 

upoutanou na invalidní vozík a odkázanou na pomoc i při sebeobsluze, nicméně i tak 

dokázala procestovat půlku světa a přeložit z angličtiny osm knih. A její život je bohatší, než 

život leckterého zdravého člověka. A tak dobře vím, co správná péče dokáže 

handicapovaným lidem umožnit. Proto si nesmírně vážím všech, kteří se na vzniku 

stacionáře podíleli, kteří po celých 25 let pomáhali. A jsem hrdá, že i vedení města nedává 

od těchto aktivit ruce pryč a podporuje je finančně. 

Jsem patriot. Před pár lety jsem svým přátelům hrdě ukazovala malované hradby ve Školní 

ulici, protože to je něco, co se jinde nevidí. Dnes jim se stejnou hrdostí ukazuji Jiřího 

Wolkera na lavičce. Nejde ani o to, že je to unikátní dílo vytvořené pomocí těch 

nejmodernějších technologií. Je to prostě skvělý nápad a socha dnes nesporně patří mezi 
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nejfotografovanější místa ve městě, skoro každý se zde chce vyfotit. A navíc vypadá přesně, 

jako na fotografiích. Moje generace znala Wolkera a jeho verše možná víc, než generace 

dnešní. Můj dědeček se narodil ve stejném roce jako Jiří Wolker a i když byli z rodílných 

společenských vrstev, jejich cesty se velmi často střetly a když jsem byla malá holka, tak mi 

o něm děda hodně vyprávěl. A tak jsem ráda, že je tady na náměstí, a že my máme něco, co 

jinde nemají. 

Vůbec si myslím, že se Prostějov mění do krásy. Máme krásné náměstí zářící barvami. 

Město věnuje péči parkům a zeleným plochám. Změnila se dětská hřiště, už to nejsou 

betonové plochy, ale příjemná místa s prolézačkami a herními prvky pro děti. Kolářovy i 

Smetanovy sady dnes poskytují nejen příjemnou procházku, ale konají se tu i zajímavé 

akce, především pro rodiny s dětmi. Mění se i prostějovský zámek, i ten se zcela určitě 

dočká okamžiku, kdy bude tepat životem. 

Aby to nevypadalo, že všechno je jen růžové, tak osobně mi trochu vadí nesoulad mezi 

koalicí a opozicí v novém zastupitelstvu. Některé záležitosti se mi zdají zbytečně vyhrocené 

a co je nejhorší, místo konstruktivního řešení se píšou stížnosti na ministerstvo nebo se to 

řeší na sociálních sítích. Ty jsou zvlášť fenoménem dnešní doby a nesou s sebou daleko 

negativnější obraz, než je ten skutečný. 
 

     * * *  


