
KRONIKA MĚSTA PROSTĚJOVA 2019 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KRONIKA MĚSTA PROSTĚJOVA 2019 

2 
 

1. OBSAH A ÚVOD 
 
1. Obsah a úvod    str.  1 - 2 
2. Obyvatelstvo, demografie  str.  2  
3. Počasí      str.  3 
4. Kaleidoskop života ve městě  str.  4 - 133 
5. Rok 2019 z pohledu kronikářky str.  133 
 
 
 
 
 
Kronika města Prostějova byla zpracována zpětně od 1. ledna do 31. prosince 
2019 kronikářkou Olgou Katolickou. Kronika obsahuje informace o 
demografickém vývoji obyvatel města, meteorologické informace, údaje o 
hospodaření města včetně stavebních investic a činnosti některých firem, 
politický a veřejný život dokládají stručné výstupy z jednání Rady města 
Prostějova a Zastupitelstva města Prostějova.  Dále kronika mapuje informace ze 
života města, kultury, školství, sportu a volnočasových aktivit, zdravotnictví a 
sociální oblasti, také dopravě a veřejnému pořádku včetně práce městské policie.  
Závěr kroniky pak tvoří zhodnocení roku z pohledu kronikářky jako obyvatelky 
města Prostějova. 
 
 
2. OBYVATELSTVO, DEMOGRAFIE 
 
K 31. prosinci 2019 bylo v Prostějově evidováno 43 651 obyvatel, z toho muži 
20 494, ženy 23 157. Průměrný věk obyvatelstva byl 43,8 let z toho muži 41,9let, 
ženy 45,6 let. Z demografického vývoje vyplývá, že Prostějovanů dlouhodobě 
ubývá, ovšem rok 2018 byl výjimkou (byť přírůstek tvořili pouze 2 obyvatelé): 
 
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 
2018    43 798 
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3. POČASÍ 
 
Průměrná měsíční teplota v roce 2019 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 průměrně 
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 2018. 
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 nejtepleji bylo 30. července, a to 33,1 °C. 
Nejteplejším srpnovým dnem byl 9. srpen, kdy bylo krásných 34,6 °C, 
nejchladněji 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 mínus 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. 
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4. KALEIDOSKOP ŽIVOTA VE MĚSTĚ 
 
 
LEDEN 
 
Zdravice primátora města Prostějova 
 
Vážení spoluobčané, 
 
stojíme na prahu roku 2019 a dovolte mi proto, abych vám všem popřál úspěšný 
a šťastný rok. Hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a pracovních úspěchů. A občas 
také nadhledu.  
 
Ne všechny události, které nás potkávají, patří k těm nejšťastnějším, nicméně s 
odstupem času nakonec vždycky přijdeme na to, co je v životě nejdůležitější a 
nejcennější. Jsou to naši blízcí. Zkusme jim občas věnovat více pozornosti, než 
věnujeme kdejaké malichernosti, která nás momentálně rozčílí.  
 
Uvědomme si, že žijeme z pohledu dějin v jedné z nejbohatších a 
nejrozvinutějších etap, v jaké se naše společnost kdy nacházela. Žijeme také v 
relativním bezpečí. A ani to není samozřejmé.  
 
Važme si demokracie, kterou se nám podařilo po roce 1989 začít obnovovat, a 
nenechejme se strhnout negativismem. 
 
Vážení spoluobčané, za sebe i Radu města Prostějova Vám přeji ještě jednou vše 
dobré v roce 2019 a neztrácejme optimismus! 
 
Mgr. František Jura, primátor 
 
Za vjezd na nádraží si provozovatelé autobusů připlatí 
 
Novinka platí od 1. ledna 2019.  
 
Doposud bylo užívání autobusové stanice v Prostějově zpoplatněno cenou 
stanovenou pro rok 2018 ve výši 28,00 korun za jeden spoj (plus DPH). Tuto cenu 
nyní mění inflace. Smlouvy uzavřené s jednotlivými uživateli obsahují inflační 
doložku, na základě které je možno zvyšovat cenu pro další rok o meziroční inflaci 
stanovenou na základě cenového indexu spotřebitelských cen uveřejněného 
Českým statistickým úřadem. 
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Na základě tohoto indexu, který v současné době meziročně dosahuje výše 2,2 
procent, bude nově vypočtená cena za jeden spoj v roce 2019 činit po 
zaokrouhlení částku 28,62 korun (plus DPH). 
 
Nová kniha o sběrateli lidových písní Janu Poláčkovi 
 
Jde v pořadí již o třetí titul z edice „Osobnosti lidové kultury na Hané“.  
 
Po titulech Jan Rudolf Bečák a Božena Langová je nová publikace věnována dr. 
Janu Poláčkovi, který je na Hané známý především jako sběratel hanáckých 
lidových písní. 
 
Kniha přináší prostřednictvím vybraných článků, statí, recenzí a dokumentů 
ucelený pohled na život a dílo dr. Jana Poláčka. Dobové fotografie a dokumenty 
ze soukromých archivů, ale i muzejních sbírek dotváří celkovou atmosféru knihy, 
která čítá bezmála 70 stran textů a na čtyři desítky obrázků a fotografií.  
Pro čtenáře bude jistě také zajímavé, že v knize najde i část dosud nezveřejněných 
osobních poznámek a statí ze zápisníků Jana Poláčka. Kniha, která vychází 
především díky finanční podpoře Města Prostějova je pro zájemce k dostání v 
knihkupectví Kosmas na náměstí T. G. Masaryka. 
 
Jan Poláček nebyl vystudovaný muzikolog ani etnograf, jako ostatně většina 
sběratelů té doby. Narodil se 12. listopadu 1896 v Jaroměřicích nad Rokytnou. 
Jeho rodina se však již v roce 1897 přestěhovala do Strážnice. A bylo to právě 
strážnické lidové hudební prostředí, které na něho hluboce zapůsobilo a které z 
něho udělalo muzikantkou a sběratelskou osobnost. Ve Strážnici navštěvoval 
místní gymnázium a již během studia, v roce 1912, založil spolu s dalšími 
studenty cimbálovou muziku, která vycházela ze stylu starých strážnických 
hudců. 
V roce 1915 odchází Jan Poláček do Vídně studovat Vysokou školu zemědělsko 
- lesnickou. Zuřila však válka a tak musel již po prvém semestru narukovat do 
bitevního pole. Po válce vystudoval v Praze práva, kde získal titul JUDr.  
V roce 1926 se Poláček dostává jako konceptní úředník k Zemskému soudu v 
Brně a začíná aktivně pracovat ve Slováckém krúžku. Ten se mu stává druhým 
domovem a s jeho činností je úzce spjat i poté, kdy roku 1929 odchází do 
Prostějova na místo ředitele městských úřadů. V letech 1936 až 1947 vycházejí 
čtyři díly jeho zpěvníku nazvaného „Slovácké pěsničky“. Další tři díly vyšly pak 
v letech 1949 až 1960. Celkem je v nich zaznamenáno 1670 slováckých lidových 
písní. 
V červnu roku 1929 nastupuje dr. Jan Poláček zaměstnání u Městské¬ ho úřadu v 
Prostějově, ze kterého odchází ve svých 54 letech do předčasné penze.  
Léta prožitá v Prostějově jsou naplněna organizační prací v Klubu přátel umění a 
v prostějovském Orchestrálním sdružení. Zde působí nejen jako violoncellista, ale 
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řada úspěšných koncertů tohoto sdružení je výsledkem jeho organizační pomoci 
uměleckému vedení Vladimíra Ambrose.  
V Prostějově byl poradcem snad všech kolektivů, které se zabývaly lidovou písní. 
Pomáhá jim při jejich výběru, upravuje je ve vícehlasech, a se zpěváky nacvičuje. 
Tuto aktivní propagaci rozvíjel především jako stálý člen Hanáckého souboru 
písní a tanců Mánes, kde působil od roku 1950 prakticky až do konce svého života 
(zemřel v roce 1968) jako cimbalista a vedoucí pěvecké složky. 
Pobyt v hanáckém Prostějově však nedal Poláčkovi - sběrateli, aby se nevěnoval 
i pilnému sběru písní hanáckých. Za deset let své sběratelské činnosti sesbíral na 
Prostějovsku dr. Poláček cca 3000 písní, z nichž 1250 bylo postupně vydáno v 
letech 1966, 1975 a 2010 ve zpěvnících „Lidové písně z Hané I až III“. Dalších 
přibližně 1000 písní, převážně kramářských a umělého původu, zůstává ve 
sběratelově archivní pozůstalosti. 
 
Knihu vydal spolek Folklorum za finanční podpory města Prostějova. 
 
Děvčata z pokoje 28, L 410 Terezín 
 
Život několika mladých židovských děvčat uvězněných v terezínském ghettu v 
jednom z pokojů, takzvaných heimů, zachytila výstava na základě osobních 
vzpomínek žen vězněných v mládí v Terezíně. Na 12 panelech jsou v úvodu 
přiblíženy politické události 30. let, nástup A. Hitlera k moci, obsazení Rakouska 
a českého pohraničí, Křišťálová noc a vznik Protektorátu Čechy a Morava. Další 
část se věnuje období pronásledování židovského obyvatelstva před deportacemi. 
 
Těžiště výstavy spočívá ve vykreslení každodenního života dětí a mládeže za 
zdmi terezínského ghetta. Závěr výstavy seznamuje s poválečnými osudy děvčat, 
která měla to štěstí a dočkala se konce války. Všechny texty na panelech jsou 
doplněny komentářem nebo výpověďmi jednotlivých pamětnic. 
 
Výstava, která probíhala v období od 1. 2. do 31. 3. 2019, se konala ve spolupráci 
se spolkem Hanácký Jeruzalém. 
 
Připomínáme si 95. výročí úmrtí básníka Jiřího Wolkera 
 
Jiří Wolker, celým jménem Jiří Karel Wolker, se narodil 29. 3. 1900 jako syn 
bankovního úředníka v prostějovské patricijské rodině.  
 
Vyrůstal v prostředí rodinné pohody a blahobytu, chodil do skautingu a cvičil v 
Sokole, prázdniny trávil u babičky na Svatém Kopečku u Olomouce. Po maturitě 
na gymnáziu studoval od roku 1919 v Praze práva a rok navštěvoval na filosofické 
fakultě přednášky F. X. Šaldy a Z. Nejedlého. Horlivě se účastnil pražského 
literárního ruchu (nejbližšími přáteli byli Z. Kalista, K. Biebl a Antonín Matěj 
Píša), v letech 1922-23 byl významným členem uměleckého sdružení Devětsil. V 
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dubnu 1923 byla u něho zjištěna tuberkulóza, v červnu odjel do sanatoria v 
Tatranské Poliance, odkud ho tři dny před smrtí převezli do Prostějova. 
 
Byl bezesporu jedním z nejvýraznějších a nejtalentovanějších českých básníků 
generace, která vstoupila do literatury na počátku 20. let. Jeho počátky jsou spjaty 
s pocity prvních poválečných let, s představou kolektivní jednoty lidských duší. 
Wolker se postavil do čela tzv. proletářské poezie, v níž uplatnil svou 
mimořádnou etickou naléhavost stejně jako stylovou originalitu. Ta navazuje na 
nejlepší tradice české veršované epiky, tj. na Nerudu, Bezruče, Dyka a hlavně 
Erbena. 
 
Dílo: (zdroj Wikipedie) 
 
Proletářské umění (1922, spolu s Karlem Teigem) – programová a teoretická stať, 
zformulována základní východiska tohoto uměleckého směru 
Host do domu – básnická sbírka. Má 3 oddíly: Chlapec – verše vyjadřují důvěru 
v život, optimismus, blízký vztah k nejobyčejnějším věcem (básně Chlapec, 
Poštovní schránka), Ukřižované srdce – tento oddíl si všímá bídy a utrpení; poezie 
solidarity a vzpoury (báseň Dláždění) a Host do domu – touha po harmonii a 
důvěrný pohled na svět připomínají oddíl první, chybí ovšem výrazná dětská 
stylizace, smrt je chápána jako přirozená součást života, brána do nového 
probuzení; básník se vyznává z lásky k tomuto světu (b. Věci). Objevuje se zde 
pokorný pohled na svět, soucit (křesťanský) s chudými a trpícími, lyrizace 
všedních věcí a všedního dne. K věcem kolem sebe přistupuje jako k živým 
bytostem a rozmlouvá s nimi, snaží se je polidštit (např. báseň Poštovní schránka, 
Věci, …). V díle prezentuje názor, že rozpory se mají řešit láskou. V poslední 
básni (Svatý kopeček), nazvané podle místa, kde žili básníkovi prarodiče a kam 
často jezdíval, objevuje bídu, která ovlivnila jeho další tvorbu. Báseň je ovlivněna 
Apollinairovým Pásmem. Wolker chce udělat svět spravedlivějším a lepším. 
Poštovní schránka – v této básni Wolker přirovnává poštovní schránku k nějaké 
zvláštní modře kvetoucí rostlině. Schránky i květiny si lidé váží, přestože to jsou 
zcela běžné věci, ale schránka je zprostředkovatelem jejich myšlenek – psaníček. 
Autor využívá metafory – přirovnání. Psaníčka čekají na vlaky, lodě a člověka, 
pyl čeká na čmeláka, aby je roznesli na správná místa – tam, kde jsou blizny 
červené,  neboli lidská srdce.  Psaní může člověka potěšit, ale i zarmoutit, proto 
na bliznách narůstají plody sladké nebo trpké 
Těžká hodina – jeho nejvýznamnější sbírka, obsahuje nejtypičtější básně 
proletářské poezie. Wolker zde rozvinul sociální baladu, ta má již úplně jinou 
podobu než v 19. stol. (Karel Jaromír Erben). U Erbena je člověk drcen silou 
osudu a nemohl se bránit, naproti tomu u Wolkera je člověk drcen sociálními 
problémy, ale může se bránit. Celá sbírka je velmi silně levicově laděna, je 
pesimistická – zabývá se sociálními problémy. Wolker se v této sbírce ztotožňuje 
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s programem proletářského kolektivismu. Balady se odehrávají v městském 
prostředí, líčí zde špatné sociální poměry. 
Těžká hodina – sbírka sociální poezie, ve které Wolker ukazuje na nutnost zničit 
starý svět, aby mohl být vybudován svět lepší 
Balada o snu – Hlavní hrdinové Jan a Marie jsou představitelé dělnictva. Jan se 
chce uskutečnit svůj sen o lepší společnosti což, podle něj, půjde pouze revoluční 
cestou. 
Balada o očích topičových – Antonín je topič v elektrárně, po letech oslepne a 
zemře, ale žije dál ve své práci. 
Balada o nenarozeném dítěti – milenci nemohou mít z finančních důvodů dítě. 
Umírající – básník vyjadřuje, že po jeho smrti se na světě nic nezmění, smrt je 
spravedlivá – potká každého, bojí se ovšem umírání, v němž je každý sám a 
zároveň se loučí se svou dívkou, kde jí píše dopis na rozloučenou 
Na nemocniční postel padá svět 
U rentgenu – lékař nachází v dělníkově těle „plíce rozežrané hladem a 
tuberkulózou“, „srdce – zdupané semeno, jež strašně chtělo kvést“, ale nejhlouběji 
vidí nenávist. 
O milionáři, který ukradl slunce – pokus o sociální pohádku, která je silně 
ovlivněna myšlenkou bohatý = zloděj a špatný člověk. 
Polární záře – pokus o román – napsal pouze zlomek 
Tři hry – obsahuje tato dramata: 
Nemocnice 
Hrob 
Nejvyšší oběť 
Do boje, lásko, leť – soubor Wolkrových básní (obsahuje např. básně Dívka, 
Nemocný, U rentgenu, Epitaf, Umírající…) a dopisů jeho přítelkyni Máni 
Koldové z doby, kdy vážně onemocněl a byl převezen do sanatoria v Tatranské 
Poljance. 
Zemřel 3. 1. 1924 a je pohřben na Městském hřbitově v Prostějově. 
 
V Nemocnici Prostějov se v loňském roce narodilo 895 dětí 
 
Ve srovnání s rokem 2017, kdy přišlo na svět 859 dětí, porodnost o téměř čtyři 
desítky vzrostla.  
 
Mezi novorozenci bylo 434 děvčat a 461 chlapců, z toho dva páry dvojčat. 
Nejplodnějším měsícem byl červenec, nejméně dětí se naopak narodilo v lednu. 
 
Tři králové dorazili na radnici 
 
Koledníky prostějovské Charity dnes (4. 1. 2019) přivítal na radnici primátor 
František Jura společně se svými náměstky. 
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"Jsem rád, že mohu přivítat v rámci Tříkrálové sbírky vás, koledníky z 
prostějovské Charity. Práce Charity si vážím a zároveň mám rád tradice, k nimž 
bezesporu svátek Tří králů patří," uvedl primátor František Jura. 
 
Výtěžek adventního koncertu poslouží zrakově znevýhodněným lidem 
 
Akce proběhla za podpory statutárního města Prostějova 
 
Druhou adventní neděli se již tradičně konal v kostele u Milosrdných bratří 
adventní koncert smíšeného pěveckého sbor EXAUDI, který řídila Olga 
Čermáková. 
 
„Podobných počinů jako tento není nikdy dost a jsou mi o to milejší, že pomáhají 
lidem, ke kterým byl osud nepříliš nakloněn,“ uvedla k akci, kterou již desátým 
rokem pro širokou veřejnost uspořádala Sjednocená Organizace Nevidomých a 
Slabozrakých – SONS – Prostějov, a kterou tradičně podpořilo statutární město 
Prostějov, náměstkyně primátora a politička Zdravého města Alena Rašková.  
 
Veškerý výtěžek z dobrovolného vstupného, který činil 7300 korun, poputuje na 
pomoc a služby lidem se zrakovým znevýhodněním. 
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Soutěž Jízda bez nehod má své oceněné 

Vyhodnocení akce proběhlo v sobotu 5. 1. 2019 v areálu akciové společnosti 
FTL- First Transport Lines, Prostějov.  

 

Nové byty v centru města jsou již k mání 
 
Město Prostějov zveřejnilo nabídku pronájmu nových nadstandartních bytů v ulici 
Sušilova. 
 
Lidé mohou vybírat z těchto bytových kategorií: 
 
1) 21 bytů (2+kk o rozměru 45m2) 
2) 6 bytů (1+kk o rozměru 42m2) 
3) garážová stání 
 
Cena pronájmu: 
 
2+kk 6750,- Kč/měsíc + inkaso,  
1+kk 6300,- Kč/měsíc + inkaso, 
cena garážového stání 1 000 Kč/měsíc. 
 
Další podmínky pro přidělení bytu v domě v ulici Sušilova: 
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Podmínkou je, že zájemce 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 zřizovaným organizacím. 
Smlouva bude uzavírána na dobu určitou po dobu jednoho roku a bude 
prodlužována v případě plnění všech povinností, vyplývajících z nájemní 
smlouvy a výše uvedených podmínek přidělení. Dále nájemníkovi, který ovdoví 
a plní si své povinnosti, bude přednostně nabídnuto umístění v menším bytě 
zvláštního určení (DPS) v majetku města Prostějova. Veškeré výjimky z výše 
uvedených podmínek mohou být učiněny pouze na základě doporučení sociálně 
zdravotní komise a schválení Radou města Prostějova. 
 
Městské divadlo v Prostějově připravilo několik mimořádných představení 
 
Diváky čekají velké ženské herecké výkony, představení Moravského divadla 
Olomouc nebo třeba divadelní pohádka. 
 
V lednu je připraveno setkání se Simonou Stašovou v rámci projektu Troják. 
Charismatickou herečku uvidíme ve slavné inscenaci Vězeň na druhé avenue – 
19. ledna 2019 mimořádně v 17 hodin.  
 
Tatiana Vilhelmová oslní v roli Boženy Němcové 10. února 2019 v představení 
NEUMÍM JINAK NEŽ LÁSKOU. Hra vypráví o životě Boženy Němcové s 
Josefem Němcem, který byl plný dramat, vzpoury, souznění i poezie. Byla 
mučednicí lásky, hořela pro ni, neuměla jinak než žít láskou, ale nepotkala ji. A 
především byla velkou spisovatelkou, která pozdvihla naši literaturu k výšinám. 
Uhrančivá tvorbou i životním stylem. Nezkrotitelně svobodná, spanilá duchem i 
zjevem. A vznešená tragickým údělem svého nedlouhého života. 
 
Katarína Ivanková velkolepě ztvární mexickou malířku Fridu Kahlo v původním 
slovenském muzikálu hudebního skladatele Rudolfa Geriho a scénaristů Daniela 
Heviera a Karola Vosátka FRIDA – MALOVAŤ A MILOVAŤ. Životní příběh 
legendární malířky je plný vášně, lásky, humoru, podmanivé hudby a tance.  
Bratislavské hudobné divadlo uvítáme 12. února 2019. 
 
Moravské divadlo Olomouc je v Prostějově oblíbeným hostem, a proto Městské 
divadlo v Prostějově připravilo pro milovníky opery a operety na pondělí 25. 
února 2019 v 19 hodin populární český muzikál Petra Markova a Jindřicha Brabce 
ZVONOKOSY, který byl napsán podle slavného francouzského humoristického 
románu Gabriela Chevalliera. Skandální kronika malého městečka na jihu Francie 
v krajině vína Beaujolais, kterým hýbe postavení pisoáru v jeho centru. Nejde jen 
o „veřejné blaho“, ale především o předvolební tah. Obecní záchodek však rozdělí 
místní obyvatele na dva nesmiřitelné tábory. Brilantní satiru na maloměšťácké 
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mravy a pokrytectví uvidíme v choreografii Lucie Martinákové a režii Dagmar 
Hlubkové. 
 
Dnes již klasická pohádka fantastického autora a vypravěče Jana Wericha 
KRÁLOVNA KOLOBĚZKA PRVNÍ potěší děti a rodiče v sobotu 23. března 
2019 v 15 hodin. Jan Werich pohádku napsal na motivy příběhu Chytrá horákyně 
od Boženy Němcové. Většina z nás si jistě pamatuje její půvabné filmové 
zpracování z roku 1984 s Dagmar Patrasovou a Janem Čenským v hlavních rolích. 
V Prostějově uvidíme Vendulu Novákovou a Lukáše Červenku, dramatizace a 
režie se ujal Jan Ťoupalík. 
 
O příspěvky na kastrace koček je stále větší zájem 
 
Občané s trvalým pobytem v Prostějově mohou opět využít příspěvek (dar) na 
kastraci koček.  
 
Příspěvek na kastraci koček město poskytuje od roku 2009. Celkem jde o 300 
korun na první kočku vykastrovanou v kalendářním roce a 150 korun na každou 
další v témže roce. Podmínky pro poskytnutí příspěvku jsou již několik let 
nezměněné.  
 
K žádosti je třeba přiložit doklad od veterináře, který je vystavený na žadatele. 
Dále se žadatel musí prokázat občanským průkazem. 
 
V současnosti město Prostějov téměř neeviduje stížnosti na volně žijící kočky. 
Každoročně je z rozpočtu města čerpáno zhruba padesát tisíc korun na tento 
příspěvek. Občané města Prostějova si mohou o něj zažádat na odboru životního 
prostředí.  
 
Pozemky pro investory 
 
V současné době jsou k dispozici menší ucelené plochy. 
 
Nové pozemky jsou pro město Prostějov klíčové. Na výkupech intenzivně 
pracujeme, abychom mohli do budoucna přilákat nové investory. S každým 
dalším investorem bude stále více nových pracovních příležitostí, které využívají 
jak místní, tak i dojíždějící lidé. 
 
V průmyslové zóně v ulici Brněnská (východně i západně) vlastní město Prostějov 
pozemky o maximální využitelné ploše cca 2 ha.  Jižně od ulice Kojetínská se 
podařilo městu zatím získat drobné pozemky o maximální velikosti cca 1 ha.  
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Analýza stavu veřejného pořádku 
 
Průzkum byl prováděn k 6. 8. 2018.  
 
Zúčastnilo se ho 800 respondentů ve složení, který představuje reprezentativní 
vzorek obyvatelstva. 
 
V průzkumu, který budeme předkládat zastupitelům, byly zařazeny i otázky 
týkající se spokojenosti se službami městské policie, obavy z kriminality a 
podobně. K hodnocení jednotlivých oblastí byla použita stupnice 1 až 10, kde 0 
je nespokojen a 10 spokojenost, čím vyšší hodnota tím je úměrně vyšší míra 
spokojenosti. 
 
Vyhodnocením průzkumu bylo zjištěno, že spokojenost se službami městské 
policie je od r. 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. 
 
Občané hodnotí stav veřejného pořádku na lepší úrovni než v jiných městech. 
 
Výrazně zvyšuje pocit bezpečí viditelná hlídka policie. Proto jsou hlídky 
směřovány do lokalit, kde je předpoklad narušování veřejného pořádku a to v 
určitých časech, dnech a kde jsou tyto obavy občanů. Zejména se jedná o 
odchodové trasy z barů a restaurací, hluk způsobený hosty před restauracemi a 
podobně.  
 
Celkový počet přestupků v letech 2014 - 2017 je relativně téměř stejný. V r. 2018 
však došlo k poklesu o 21%. Nejvyšší počet byl v r. 2017. 
 
Celkově je dle průzkumu úroveň veřejného pořádku v našem městě dlouhodobě 
stabilizována a na dobré úrovni. I z policejní statistiky vyplývá, že naše město 
patří mezi ta bezpečnější. 
 
Město nenavyšuje nájemné ani pachtovné 
 
V posledních letech nebylo na základě každoročních rozhodnutí Rady města 
Prostějova nájemné a pachtovné o míru inflace navyšováno. Zůstane to tak i letos. 
 
V rámci většiny uzavřených nájemních a pachtovních smluv na užívání a požívání 
majetku ve vlastnictví statutárního města Prostějova (zejména pozemků a 
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nebytových prostor) je smluvně sjednána možnost každoročního navyšování 
nájemného a pachtovného o míru inflace. 
 
Už osm let město k tomuto kroku nepřistoupilo, a to jak s ohledem na výši míry 
inflace (1,0 %, 1,5 %, 1,9 %, 3,3 %, 1,4 %, 0,4 %, 0,3 %, 0,7 % a 2,5 %), tak s 
ohledem na časovou a kapacitní náročnost rozesílání písemných oznámení. 
Dalším důvodem pro nenavyšování částek v předchozích letech byla skutečnost, 
že v rámci Programového prohlášení Rady města Prostějova 2010 - 2014 bylo 
dohodnuto, že v oblasti hospodaření města nebude při pronájmu městských 
nebytových prostor uplatňováno navyšování nájmů o zmíněnou míru inflace. Z 
důvodu zachování rovného přístupu a rovných podmínek pro všechny nájemce a 
pachtýře majetku ve vlastnictví statutárního města Prostějova, se neuplatnění 
navýšení nájemného a pachtovného o míru inflace v předchozích letech 
vztahovalo nejen na nájemce nebytových prostor, ale na všechny nájemce a 
pachtýře veškerého majetku ve vlastnictví statutárního města Prostějova. 
 
Dotační finance pro Azylové centrum Prostějov 
 
Rada města Prostějova uvolňuje z rozpočtu finance, které byly pro azylové 
centrum zastupitelstvem schváleny.  
 
Konktrétně se jedná o finance ve výši půl milionu korun, které mají sloužit na 
letošní dofinancování provozu Azylového centra. Dotaci lze využít v souladu se 
sjednaným účelem do 31. 12. 2019, stejný termín se týká vyúčtování. 
 
Azylové centrum Prostějov poskytuje široké spektrum služeb. Největší zájem je 
o ně tradičně v zimním období. 
 
Potřebným slouží Azylový dům pro muže a ženy, Azylový dům pro osamělé 
rodiče s dětmi, Noclehárna pro muže a ženy, Nízkoprahové denní centrum pro 
muže a ženy a lidé mohou využívat různé takzvané terénní programy. 
 
Před osmdesáti lety zemřel prostějovský kulturní a spolkový činitel Kamil 
Zahradník 
 
Dnes nám tuto pozoruhodnou kulturní osobnost připomínají některé dobové 
publikace, archivní dokumenty a rodinný hrob na prostějovském hřbitově. 
 
27. ledna 1939 umírá v Prostějově náhle ve svých šestačtyřiceti lety na infarkt 
prostějovský rodák, obchodník, hudebník, divadelník a sportovní činitel Kamil 
Zahradník.  
Pocházel z rodiny Bedřicha Zahradníka, který v domě na Pernštýnském náměstí 
č. 4 provozoval obchod se železářským zbožím. Kamil byl jeho nejmladším 
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synem. Měl sedm starších sourozenců (Kateřina, Karel, Otakar, František, Rudolf, 
Josef, Bohumil). Kamil byl velmi nadaný. V roce 1911 maturoval na 
prostějovském klasickém gymnáziu. Původně chtěl jít studovat matematiku, ale z 
důvodů uplatnění odešel studovat klasickou filologii. Studia však nedokončil. V 
roce 1915 mu zemřel otec a Kamil musel převzít rodinný obchod. 
 
Po sedmileté studentské známosti se oženil s Květou Krapkovou, dcerou 
novináře, sociálně demokratického činitele, literáta a překladatele Josefa Krapky 
- Náchodského. Měli tři dcery (Linda, Květa a Mileva). Kamil Zahradník byl tedy 
otcem Lindy Wichterlové. Od roku 1915 byl členem Jednoty divadelních 
ochotníků Tyl, ve které zastával také funkce pokladníka, jednatele a v letech 1925 
– 1939 předsedy. Sám také aktivně hrál. Vytvořil kolem sto padesáti rolí. Mnohé 
hry režíroval. Především hrál vážné role (pod pseudonymem K. Musil). Byl také 
pokladníkem Ústřední Matice divadelních ochotníků českých v Praze. Byl 
výborný hudebník. Hrál na housle, klavír, fagot a varhany. Jako klavírista 
spolupracoval s pěveckými spolky Orlice a Vlastimila. Na housle hrál v 
Orchestrálním sdružení. 
 
Další jeho velkou láskou byl sport. Věnoval se lyžování a především tenisu. Tenis 
hrál závodně za SK Prostějov. V letech 1923–1926 byl předsedou tenisového 
klubu SK Prostějov. Byl rovněž aktivním členem a funkcionářem prostějovského 
Sokola.  Rád cestoval. Poznal Itálii, Německo, Francii, Rusko a severní Evropu.  
 
Dnes nám tuto pozoruhodnou kulturní osobnost našeho města připomínají jen 
některé dobové publikace, archivní dokumenty a rodinný hrob na prostějovském 
hřbitově. 
 
Den památky obětí holocaustu 
 
V neděli 27. ledna si celý civilizovaný svět připomíná památku lidí, kteří se stali 
oběťmi nenávistného vraždění během druhé světové války. 
 
Tento den připomíná utrpení přibližně šesti milionů židovských obětí, 220 tisíc 
Romů, 15 tisíc homosexuálů a milionů dalších nevinných obětí v době holokaustu 
(šoa) za druhé světové války. Datum 27. ledna bylo vybráno záměrně; v tento den 
roku 1945 byl Rudou armádou osvobozen jeden z nejhorších nacistických 
koncentračních a vyhlazovacích táborů Aschwitz - Birkenau (Osvětim-Březinka). 
 
Konkrétně z Prostějova a okolí bylo transportováno do koncentračních a 
vyhlazovacích táborů 1259 lidí židovského původu. Povražděni byli v Baranoviči, 
Malém Trostinci, Osvětimi, Raasice, Treblince a v jiných koncentračních a 
vyhlazovacích táborech. Mnozí zemřeli v Terezíně. Stali se tak oběťmi největší 
genocidy v průběhu 20. století. Domů, do Prostějova, se vrátilo 109 osob. 
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Hasiči dostali nová auta 
 
Hned tři kusy moderní techniky začaly pomáhat hasičům v Olomouckém kraji.  
 
Dvě nová auta se postarají například o efektivnější odklízení následků větrných 
smrští. Speciální kontejner zase vyhoví požadavkům na likvidaci nebezpečných 
látek. Celková částka, kterou na pořízení technických automobilů uvolnil ze svého 
rozpočtu Olomoucký kraj, činila 14.4 milionu korun. Hasičský záchranný sbor 
Olomouckého kraje doplnil do každého technického automobilu výbavu v 
hodnotě 2.8 milionu korun, na kterou přispělo statutární město Prostějov částkou 
400 tisíc korun, město Mohelnice 90 tisíc a město Zábřeh 50 tisíc korun. Moderní 
techniku nasadí profesionální požárníci do služby okamžitě. 
 
 
ÚNOR 
 
Před sto sedmdesáti lety se narodil prostějovský komunální a spolkový činitel 
Hugo de Saint Privée 
 
Narodil se 3. února 1849 v Prostějově, v domě č. 90 na tehdejším brněnském 
předměstí. 
 
Jeho jméno nám ukazuje na francouzský původ (zároveň měl šlechtický titul  
chevalier – rytíř). Jeho členové přišli do našich zemí v době Velké francouzské 
revoluce koncem 18. století. 
 
Otec Eduard (1821–1851) působil jako hodinář v Brně a po přestěhování do 
Prostějova zde byl soudním sluhou. Matka Terezie rozená Machová se po smrti 
manžela podruhé provdala. 
Hugo byl profesí kominický mistr. 
 
Vlastenectví a zájem o spolkové dění jej přivedly do veřejné správy města. Od 
roku 1901 byl členem obecního výboru a od roku 1906 až do své smrti v roce 
1915 byl členem městské rady. Byl členem policejního a stavebního odboru, dále 
odboru správy městského hřbitova a pohřebního ústavu, kuratoria feriální osady 
Karly Vojáčkové, veřejné nemocnice a členem správní rady městské vodárny a 
elektrárny. Jako člen výboru Sadařského spolku se věnoval péči o městské sady a 
úpravu hřbitova. Dále byl členem různých komisí (sociální, bytové, zdravotní, 
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požární, komise pro dostavbu radnice). Jeho jméno najdeme na pamětní desce 
umístěné do vestibulu radnice po její dostavbě 15. 4. 1914. 
Byl zakládajícím členem výboru Družstva spolkového domu. Po převzetí objektu 
do správy města v roce 1907 zastával funkci administrativního správce divadla a 
měl dohled nad provozem v budově. 
 
Jeho velkou láskou bylo hasičství. Byl členem německého hasičského sboru v 
Prostějově založeného v roce 1869. V roce 1894 stál u založení Dobrovolného 
hasičského sboru města Prostějova. Zastával v něm funkce jednatele, pobočníka, 
podvelitele a v letech 1897–1909 velitele. Podílel se významnou měrou na 
organizování sboru a jeho materiálním vybavení. Jeho zásluhy v této oblasti byly 
oceněny udělením funkce čestného velitele sboru (1909) a čestnou medailí od 
ústředí Moravské zemské jednoty hasičské (1911). 
 
Hugo de Saint Privée zemřel 29. srpna 1915 ve svých šestašedesáti letech v 
Petrské ulici č. 14 v Prostějově. Jeho ostatky byly zpopelněny v Žitavě a uloženy 
do čestného hrobu na prostějovském hřbitově. 
 
AKTIVNÍ OBCÍ kraje je Prostějov 
 
Druhý ročník krajské soutěže o titul AKTIVNÍ OBEC zná vítěze. 
 
V Olomouckém kraji zvítězilo město Prostějov. O vítězi rozhodovala celková 
výtěžnost sběru v červených kontejnerech za dané období a intenzita medializace 
témat souvisejících s recyklací elektrozařízení v tisku nebo v online médiích. 
 
Výstava přibližuje život nejen v terezínském ghettu 
 
Děvčata z pokoje 28, L 410 Terezín. To je název výstavy, která byla v únoru a 
v březnu k vidění v prostějovském Špalíčku, Uprkova 18. 
 
Život židovských děvčat uvězněných v terezínském ghettu zachycuje výstava 
vytvořená na základě jejich osobních vzpomínek. Celkem 12 panelů přibližuje 
politické události 30. let minulého století, nástup Adolfa Hitlera k moci, i vznik 
Protektorátu Čechy a Morava. Další část se pak věnuje období pronásledování 
židovského obyvatelstva před deportacemi.   
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Zbývající panely popisují poválečné osudy děvčat, která přežila. Všechny texty 
na panelech jsou doplněny komentářem nebo výpověďmi jednotlivých pamětnic.  
 
Panely zapůjčilo prostějovskému muzeu Židovské muzeum v Praze. V Prostějově 
jsou vystaveny poprvé. Jedna z výstavních síní ve Špalíčku je upravena jako 
kinosál a návštěvníci zde mohou zhlédnout dokumenty o holokaustu – šoa. 
Poslední sál je věnován speciálně Prostějovu.  
 
Na sedmi panelech byly k vidění fotografie prostějovských občanů židovského 
původu, kteří zde před válkou žili a z nichž drtivá většina byla povražděna ve 
vyhlazovacích táborech nebo zemřeli v Terezíně. Návštěvníci si mohou 
prohlédnout i fotografie těch, kterým se přežít podařilo a dále například žádosti o 
cestovní pasy. Jednou z nich je i žádost Elišky Kleinerové, která odcestovala do 
Velké Británie a studovala tam uměleckou školu. Na rozdíl od jejích rodičů 
(maminka zemřela v Osvětimi, tatínek v Buchenwaldu) přežila a dnes ji známe 
jako malířku Alžbětu Zelenou. Mimochodem, právě výstava jejích obrazů začíná 
v polovině února letošního roku v hlavní budově muzea. Výstavu pořádáme k 
nedožitým stým narozeninám této známé výtvarnice.  
 
Panely přibližující dění v Prostějově obsahují i ukázky novinových článků, které 
v té době přinášely zejména Hlasy z Hané. Pozornost si zaslouží i texty a 
fotografie prostějovské rodačky a laureátky Ceny města Prostějova Maud 
Beerové, tehdy Steckelmachrové, autorky knihy Co oheň nespálil, z níž částečně 
výstava čerpá. 
 
Primátor Jura a náměstek Krchňavý pozdravili letce 
 
Primátor města Prostějova František Jura společně s náměstkem Janem 
Krchňavým pozdravili na jejich výroční schůzi členy Svazu letců generála 
Škarvady.  
 
Před sto deseti lety se narodil astronom a první ředitel prostějovské 
hvězdárny Adolf Neckař 
 
Adolf Neckař se narodil 11. února 1909 v Prostějově.  Astronomie jej zajímala už 
od dětství. Přivedl ho k ní dědeček Adam Neckař, první prostějovský fotograf.   
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Společně si prohlíželi dalekohledem od firmy Emil Busch oblohu, pozorovali 
Měsíc, různé planety, galaxii v Andromedě a mlhovinu v Orionu. V šestnácti 
letech si zhotovil první větší dalekohled rozmontováním pětipalcového objektivu. 
Byl poháněn hodinovým strojem. 
 
Pět let studoval na prostějovské reálce. Potom ze studií odešel. Pracoval jako 
obchodní zástupce obchodu s krátkým pleteným zbožím a u pasíře. Za 2. světové 
války se stal zástupcem a nákupčím ve velkoobchodu Bedřicha Scholera v 
Krnově. Zde se seznámil s výrobcem optických zrcadel pro astronomické účely 
Oskarem Adamem. Objednal u něj zrcadlo o průměru 28 cm a ohnisku 210 mm a 
na střeše svého domu ve Wolkerově ulici č. 33 v Prostějově si postavil dřevěný 
dalekohled s jemným pohybem. 
 
Jeho soukromá hvězdárna zaujala zdejší astronomické nadšence, především 
propagátora astronomie a učitele na základní škole na Husově náměstí Františka 
Snášila. S pomocí techniků a dělníků prostějovského Agrostroje, Průmstavu, 
Moravskoslezských železáren, Vulkanie a strojní průmyslové školy byl postaven 
velký dalekohled o hmotnosti sedmi metrických centů včetně kopule. 30. října 
1949 byla tato konstrukce umístěna na střeše Husovy školy a předána veřejnosti 
jako astronomická pozorovatelna. 
 
Adolf Neckař stál také u zrodu budovy hvězdárny – postavené svépomocí v akci 
Z v letech 1955–1961 v Kolářových sadech v Prostějově. Především se podílel na 
stavbě dalekohledu o průměru 60 cm. Byl také prvním ředitelem Lidové 
hvězdárny v Prostějově. Tuto funkci zastával do roku 1971. 
 
Uskutečnil přes 3 tisíce přednášek, pořídil přes 5 tisíc snímků planet, meteorů a 
proměnných hvězd. Psal také příspěvky do odborných časopisů, astronomii 
popularizoval v regionálním tisku a v časopise Štafeta. Byl členem poradního 
sboru ministerstva kultury v oblasti astronomie, odborným poradcem staveb 
lidových hvězdáren, členem České astronomické společnosti, Akademie J. A. 
Komenského a Vereinigung der Sternfreunde Mnichov.  Mezi jeho zájmy patřilo 
kreslení, fotografování planet a hudba. Od roku 2001 nese jeho jméno jedna z 
planetek objevená 23. 3. 1998 Petrem Pravcem v Ondřejově. 
 
Adolf Neckař zemřel 6. listopadu 1995 v Prostějově a je pohřben na zdejším 
hřbitově. 
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Sportovcem města Prostějova roku 2019 
 
Sportovec roku  Gečnuk   parašutista  
 
Mezi týmy jsou nejlepší volejbalistky Prostějova 
 
Ocenění za rok 2018 se udělovala v pondělí 11. února v rámci slavnostního večera 
v prostějovském Městském divadle. Slavnostní udílení cen zahájil hejtman 
Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk společně s primátorem města Prostějova 
Františkem Jurou. Večerem provázel Petr Salava. 
 
Sportovec Olomouckého kraje 2018 – VÝSLEDKY 
 
Nejlepší sportovec  1. Jiří Gečnuk   parašutismus, ASO Dukla  
        Prostějov 

2. Barbora Krejčíková  tenis, TK PRECHEZA 
    Přerov 
3. Vojtěch Král   orientační běh, SK Severka 
    Šumperk 

 
Nejlepší družstvo  1. VK Prostějov    volejbal 

2. – 3. VK UP Olomouc  volejbal,  
TOMI-REMONT 
Prostějov (rafting) 

 
Nejlepší junior  1. Jakub Šťastný   cyklistika, SKC PARDUS 

TUFO Prostějov 
2. Tereza Janošíková  orientační běh, SK Severka 

Šumperk 
3. Barbora Dimovová  kanoistika, TJ VS Litovel 

 
Nejlepší juniorské družstvo 1. SK Sigma Olomouc    fotbal 

2. TK Agrofert Prostějov   tenis 
3. TOMI-REMONT Prostějov rafting 
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Nejlepší trenér   1. Jiří Teplý   volejbal, VK UP 
Olomouc 

 
Nejlepší handicapovaný sportovec 

1. Tomáš Pešek   sportovní střelba, SK 
TPS Olomouc 

 
Nejlepší handicapovaná sportovkyně 

1. Kateřina Korgerová  atletika, TJ Šumperk 
 
Čestná cena    Ivan Bank 
 
Cena Olomouckého kraje Lucie Šafářová  tenis 
 
 
Wolkerovy verše v novém vydání 
 
Město Prostějov přispělo částkou 200 000 korun na vydání výboru veršů Jiřího 
Wolkera. 
 
V roce 2020 si připomeneme 120. výročí narození tohoto básníka. Prostějovská 
městská knihovna by ráda při této příležitosti vydala výbor jeho veršů. Ředitel 
knihovny Aleš Procházka proto podal žádost o dotaci z jednoho z dotačních titulů 
Olomouckého kraje, na dofinancování však potřebuje zhruba padesátiprocentní 
spoluúčast města. 
 
Wolkerovo dílo v mnohém utrpělo manipulací minulého režimu. 
 
„Naštěstí mnoho současných recitátorů a milovníků poezie pochopilo podstatu 
díla věčně mladého básníka a svou interpretací oživují původní myšlenky v díle 
obsažené. 
 
Nové ucelené vydání doprovázené ilustracemi mladých umělců tak bude výzvou 
nejen pro vydavatele, ale i pro čtenáře. 
 
 
 



KRONIKA MĚSTA PROSTĚJOVA 2019 

22 
 

Před sto osmdesáti lety se narodila národní a kulturní činitelka Prostějova 
Josefína Chmelařová 
 
Tato vlastenka, kulturní činitelka, podporovatelka spolků, hudebnice, vynikající 
klavíristka, členka Vlastimily, ale také vzdělaná, noblesní dáma a manželka 
spolkového a národního činitele a majitele palírny Eduarda Chmelaře (1828–
1885) patří neprávem mezi zapomenuté osobnosti našeho města. 
 
Narodila se 16. února 1839 v domě č. 115 na brněnském předměstí v Prostějově. 
Otec Ignác Markvirt (též Marquet) byl mydlářem. Jeho předkové pocházeli z 
francouzského Dijonu a na Moravu se dostali v 16. století. Matka Josefa 
Kostelecká byla dcerou prostějovského měšťana Josefa Kosteleckého a Anny 
rozené Šestákové. 
 
Chmelařovi byli vlastníky právovárečného domu U Modrého lva (Pernštýnské 
náměstí č. 9), kde Eduard Chmelař provozoval zájezdní hostinec a výrobnu 
kořalky.  Z důvodů vážného nervového onemocnění musel živnosti zanechat. 7. 
12. 1868 koupili manželé Chmelařovi od Hofmannových prostějovský zámek. V 
prvním poschodí si upravili byt. Zámek se stal centrem národního a kulturního 
života Prostějova. Pořádaly se zde koncerty, schůze spolků. Zde byl v roce 1869 
založen ženský pěvecký spolek Vlastimila. Prostějovský Sokol zde měl zimní 
tělocvičnu a na nádvoří pořádal gymnastické soutěže. Scházeli se zde členové 
Měšťanské besedy. 
 
Na zámku se jim narodily děti – nejstarší Olga (provdaná za továrníka a 
spolumajitele továrny Wichterle & Kovářík a veřejného činitele Františka 
Kováříka), Marie (provdaná za zubního lékaře Antonína Valentu) a Ivan (lékárník 
ve Vídni). Josefina Chmelařová v roce 1893 prodala zámek prostějovské záložně 
a zastavárně. 
 
Řadu zajímavých vzpomínek na Josefínu Chmelařovou zachytil její vnuk, novinář 
a spisovatel Edvard Valenta v knize Život samé psaní. V jejím bytě v ulici Pod 
Kosířem č. 5 byl kouzelný svět jeho dětství – se spoustou knih, časopisů (např. 
Zlatá Praha či Lumír). V nich například objevil i šachové partie a propadl své 
velké zálibě – šachu. Stařenka Chmelařová ho také naučila číst a psát ještě před 
školní docházkou. „Její smrtí odešel krásný kus mého dětství, hlavně mého 
citového života,“ napsal v knize Život Samé psaní Edvard Valenta. Na tetinku 
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Chmelařovou vzpomínal také překladatel a kritik Hanuš Jelínek. Byla nevlastní 
sestrou jeho maminky Emy Kaiserové, dcery prostějovského řídícího učitele a 
hudebníka Jana Kaisera.  Hanuš Jelínek do Prostějova jezdil za příbuznými a řadu 
vzpomínek zachytil v knize Zahučaly lesy. Na tetinku vzpomínal jako na krásnou, 
ušlechtilou ženu jemného vystupování. 
 
Josefína Chmelařová zemřela 9. srpna 1913 v Prostějově.  Byla pohřbena na 
městském hřbitově. Její hrob se však nezachoval. 
 
Podnikatelé, pozor 
 
na neoficiální zpoplatněné rejstříky! 
 
Na Magistrát města Prostějova, odbor obecní živnostenský úřad se obrátili nově 
zaregistrovaní podnikatelé s tím, že je oslovují určité firmy s požadavkem na 
zaplacení složenky za uvedení v "Rejstříku obchodu a živností". Za to požadují u 
fyzických osob např. 1.677,- Kč a u právnických osob 1.800,- Kč (pozn. částky 
se mohou lišit).  
 
Dopisy rozesílají soukromé firmy, které nemají s výkonem veřejné správy nic 
společného. Dopisy mají v hlavičce velkými písmeny uvedeno REJSTŘÍK 
OBCHODU A ŽIVNOSTÍ. Údaje o nových podnikatelích tyto firmy získávají z 
veřejně dostupných údajů na internetových stránkách www.justice.cz (obchodní 
rejstřík) a www.rzp.cz (živnostenský rejstřík).   
 
Magistrát města Prostějova, odbor obecní živnostenský úřad se od těchto aktivit 
důrazně distancuje a prohlašuje, že jediným zákonem stanoveným správním 
poplatkem za ohlášení živnosti (nebo podání žádosti o koncesi) je pro začínajícího 
podnikatele zákonem stanovená částka 1.000,- Kč. Tento správní poplatek hradí 
začínající podnikatelé hotově na přepážce Magistrátu města Prostějova, odboru 
obecního živnostenského úřadu. 
 
Připomínáme si sto let od narození malířky, grafičky a pedagožky Alžběty 
Zelené 
 
Byla to pozoruhodná umělkyně, žena nelehkých osudů, ale také žena, pro niž 
malování představovalo celý její život. 
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Narodila se 19. února 1919 v Prostějově v rodině drobných židovských 
živnostníků Salomona Kleinera a Anny Kleinerové rozené Spitzerové. Rodiče 
vlastnili malý obchod s látkami a krejčovskou přípravou na rohu Školní ulice a 
Pernštýnského náměstí. Malovala už od dětství stejně jako její starší sestra 
Markéta (figurální a portrétní malířka Margith Kleinerová-Eisenberg). 
 
Po maturitě na dívčím reálném gymnáziu pracovala jako zahraniční 
korespondentka v kanceláři starosty města Prostějova Oldřicha Johna. V říjnu 
1938 byla s ohledem na židovský původ z kanceláře propuštěna. Rozhodla se 
odjet před blížícím se fašistickým nebezpečím do zahraničí. Získala vízum k 
pobytu ve Velké Británii, kam odjela 13. 5. 1939. Válku prožila v Bristolu. Zde 
vystudovala uměleckou školu Royal West of  England College of Art. 
Absolvovala ji v září 1943 s výborným prospěchem. Získala oprávnění vyučovat 
estetickou výchovu ve všech stupních anglických škol. Stala se členkou Royal 
Birmingham Art-Society. Učila na dívčí škole v Dudley u Birminghamu. 
Přihlásila se na londýnskou Royal Academy of Art a byla přijata. Nakonec sem 
nenastoupila. 
 
V Anglii se seznámila s prostějovským rodákem a leteckým mechanikem u RAF 
Josefem Zeleným. Za něj se provdala a narodil se jim syn Ilja. 13. 5. 1946 se 
rodina vrátila do Prostějova. V Prostějově ale už neměla příbuzné a přátele. 
Rodiče zahynuli v koncentračním táboře. Sestra Markéta sice přežila Terezín, ale 
odcestovala v roce 1947 do Ameriky. Manžel byl invalidním důchodcem, a aby 
uživila rodinu se třemi syny, musela začít pracovat. Šila šaty, barvila látky, 
pracovala jako grafička v Agrostroji a Oděvním průmyslu.  Diplom z Anglie jí 
byl uznán až v roce 1964. Musela si však doplnit vzdělání na Pedagogickém 
institutu v Olomouci. Teprve potom mohla učit výtvarnou výchovu, ale jen na 2. 
stupni základních škol.  Učila na dívčí odborné škole při zemědělském učilišti a 
na ZDŠ  v Přemyslovicích. 
 
V každé volné chvíli stále malovala. Svůj čas dělila mezi péči o rodinu, 
zaměstnání a umění. Její ateliéry v Jihoslovanské ulici (po akademickém sochaři 
Janu Třískovi) a později na Újezdě 9a byly zajímavými tvůrčími místy. V její 
tvorbě najdeme průmyslové městské motivy, květiny, stylizovaná zátiší, figurální 
a portrétní náměty, akty a hanácký folklór. Najdeme zde i řadu prostějovských 
námětů, např. olejomalbu Cikorka, portrét hudebního skladatele Vladimíra 
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Ambrose a kresby Národního domu a žudru. Barvy její palety se postupně 
vyjasňovaly od šedivých ponurých motivů z Anglie či Ostravska po zátiší a 
motivy plné barev. Malovala také vitráže a pamětní listy. Podílela se na výzdobě 
obřadních síní. Umělecky ji ovlivnili Jan Bauch, Jan Zrzavý, Paul Cézanne a Marc 
Chagall. Svoje dílo vystavovala samostatně v Prostějově v letech 1948, 1949, 
1951, 1955, 1957, 1968, 1970, 1977, 1979, 1989, 1994 a naposledy v roce 2002 
v Muzeu Prostějovska. V roce 2000 vystavovala své obrazy také v Anglii – v 
Manchesteru a Leedsu. Výstavy připravil historik umění a obdivovatel její tvorby 
John Keith. Její díla se dnes nacházejí v soukromých sbírkách, ve vlastnictví 
rodiny, dále v Muzeu a galerii v Prostějově a v městské obrazové sbírce. 
 
„V tom, co maluji, musím vždy něco cítit a musím mít klid a pohodu. Stále hledám 
sama sebe, stále experimentuji, každý přístup k obrazu pro mě stále znamená 
velké dobrodružství,“ řekla o smyslu své tvorby malířka. 
 
 Alžběta Zelená zemřela 23. srpna 2004 v Prostějově. Je pohřbena v rodinném 
hrobě na židovském hřbitově. 
 
Před sto třiceti lety se narodil prostějovský rodák, malíř a grafik Josef 
Paterna 
 
Narodil se 21. února 1889 v Panské ulici č. 31 (nynější Kostelecká) v Prostějově 
Josefu Paternovi a Anastázii rozené Snídalové. Otec Josef pocházel z tkalcovské 
rodiny. 
 
Od dětství rád kreslil. Vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze u 
profesora Hanuše Schwaigera. Pracoval u prostějovského rodáka, výtvarníka a 
scénografa Národního divadla Roberta Holzera. Před 1. světovou válkou odjel do 
Ruska. Pobýval v Moskvě, kde měl ateliér. Ruský pobyt pro něj přinesl řadu 
námětů, např. chrám Vasila Blaženého, Velké divadlo, Kreml. V roce 1914 se 
vrátil do Prostějova. 
 
Za 1. světové války maloval krajinné náměty z Prostějovska. Později působil v 
Brně. Při jedné malbě v plenéru v Králově Poli byl nedorozuměním obviněn z 
velezrady a rusofilství a byl internován. Do Prostějova se vrátil psychicky 
zlomený a těžce nemocný. 
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Byl vynikajícím krajinářem. V jeho díle najdeme řadu námětů z Prostějova. 
Například různé pohledy na Prostějov, Grulichovu baštu, stará zákoutí, hlavní 
náměstí. Cenné jsou linoryty Prostějova z roku 1912. Je také autorem oltářních 
obrazů. Pro kostel v Újezdě u Luhačovic namaloval Křížovou cestu. Jeho obrazy 
najdeme v městské obrazové sbírce, v depozitáři Muzea a galerie v Prostějově a 
v soukromých sbírkách. 
 
Dílo tohoto pozoruhodného umělce se předčasně uzavřelo v pětatřiceti letech. 
Zemřel 22. března 1924 v Prostějově a je pohřben na městském hřbitově. 
 
Město bude aktivnější v oblasti cestovního ruchu 
 
Město Prostějov se stalo členem Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu. 
 
Sdružení mimo jiné realizuje projekty, ze kterých lze čerpat finanční prostředky 
třeba na propagační materiály. 
 
Dále poskytuje svým členům propagaci služeb v cestovním ruchu a kulturních 
akcí, bezplatnou účast na veletrzích cestovního ruchu, resp. tato účast je hrazena 
z členských poplatků, partnerství a spolupráci v cestovním ruchu na základě 
společného odsouhlasení koncepce cestovního ruchu v regionu nebo 
zprostředkovávání informací o dotačních projektech v oblasti cestovního ruchu. 
 
Roční členský poplatek činí 132 600 Kč. 
 
Členy Sdružení cestovního ruchu Střední Morava jsou dnes například města 
Konice, Litovel, Šternberk, Tovačov, Mikroregion Plumlovsko, Muzeum umění 
Olomouc nebo Olomoucký kraj. 
 
BŘEZEN 
 
Informační centrum se odstěhovalo na zámek 
 
Důvodem je rekonstrukce stávajících prostor. 
 
Dne 1. 4. 2019 proběhlo přestěhování stávajícího Informačního centra vedle 
radnice do prostor RIC v zámku na Pernštýnském náměstí. 
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Rekonstrukce měla být hotova 1. 7. 2019, protáhla se až do konce prázdnin. 
 
Důvodem oprav byla snaha vedení města o zřízení moderního informačního 
stánku odpovídajícímu 21. století. Město jako člen Střední Morava - Sdružení 
cestovního ruchu a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska bude 
aktivnější v oblasti cestovního ruchu. Snahou je do Prostějova přilákat co nejvíce 
turistů, vždyť přece máme co nabídnout! 
 
Před padesáti lety zemřel pedagog, vlastivědný pracovník a regionální 
historik Vojtěch Janoušek 
 
V centru jeho zájmu byla regionální historie. 
 
Narodil se 13. 7. 1897 ve Slatinicích v rolnické rodině. Studoval na gymnáziích v 
Olomouci a v Prostějově. V letech 1918–1922 studoval obor dějepis a zeměpis na 
Filozofické fakultě UK v Praze a na Masarykově univerzitě v Brně.  Jeho zájem 
o regionální historii podnítili historici Julius Glücklich a Rudolf Urbánek. 
Navštěvoval také Státní archivní školu v Praze. Doktorát filozofie obdržel až v 
roce 1950. 
 
V letech 1922 – 1949 (s výjimkou válečných let, kdy byl vězněn v koncentračních 
táborech Dachau a Buchenwald) působil jako středoškolský učitel na reálném 
gymnáziu v Prostějově. V letech 1946–1949 byl správcem školy. V roce 1949 byl 
na úřední zásah ze školských služeb propuštěn. 
 
V centru jeho zájmu byla regionální historie. Věnoval se dějinám obcí, vývoji 
selského stavu, protireformaci, dělnickému hnutí, historii škol, spolků i 
průmyslového podnikání. Z této oblasti také publikoval v odborných časopisech 
a sbornících (např. Selský archiv, Vlastivědný sborník střední a severní Moravy, 
Výroční zprávy prostějovské reálky, Ročenka Národopisného a průmyslového 
musea města Prostějova a Hané, Kulturní kalendář).  
 
Je autorem monografií – Okres plumlovský (1932) a Dějiny Prostějova. 
Prostějovský okres (1938) vydané v rámci edice Vlastivědy moravské.  Janoušek 
nebyl syntetizujícím historikem.  Navíc zde byly i metodologické nedostatky. Byl 
především popularizátorem historie, nadšeným archivním badatelem (finanční 
podpora tehdejšího ministerstva školství a národní osvěty mu umožnila studovat 
v lichtenštejnském archivu ve Vídni, studoval také v lobkovickém archivu v 
Roudnici) a osvětovým činitelem.  Zajímavé byly jeho přednášky a exkurze. 
Věnoval se také metodice dějepisu. 
 
Byl dlouholetým členem Kuratoria prostějovského muzea, metodikem pro 
kronikářskou práci a konzervátorem Státního památkového úřadu v Brně pro 
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soudní okres plumlovský. V letech 1953–1957 byl kronikářem města Prostějova. 
Rovněž byl kronikářem Sokola I v Prostějově. Od roku 1962 spolupracoval s 
Ústavem pro historickou vlastivědu Univerzity Palackého v Olomouci při 
přípravě Historického místopisu Moravy a Slezska. 
 
 
Rady městské policie k začátku cyklistické sezóny 
 
Cyklistická sezóna začíná, máme svá práva, ale i povinnosti.  
 
V současné době je možno v městě Prostějov od 1. března letošního roku využít i 
novou službu. Jedná se o sdílení jízdních kol. Aby vaše jízda byla bezpečná a 
plynulá, je důležité dodržovat pravidla silničního provozu. 
 
Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přílbu schváleného 
typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou 
na hlavě. 
Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové 
komunikaci jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let; to neplatí 
pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně. 
Na jednomístném jízdním kole není dovoleno jezdit ve dvou; je-li však jízdní kolo 
vybaveno pomocným sedadlem pro přepravu dítěte a pevnými opěrami pro nohy, 
smí osoba starší 15 let vézt osobu mladší 7 let. Osoba starší 18 let může vézt 
nejvýše dvě děti mladší 10 let v přívěsném vozíku určeném pro přepravu dětí, 
který splňuje technické podmínky stanovené zvláštním předpisem, nebo dítě na 
dětském kole připojeném k jízdnímu kolu spojovací tyčí. 
Cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé 
jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by 
znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu na 
pozemních komunikacích. Při jízdě musí mít cyklista nohy na šlapadlech. 
Cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s 
bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo 
přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle 
osvětlena, může cyklista použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s 
přerušovaným světlem. 
Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro 
cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a 
vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít. 
Na pozemní komunikaci se na jízdním kole jezdí při pravém okraji vozovky; 
nejsou-li tím ohrožováni ani omezováni chodci, smí se jet po pravé krajnici. 
Jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i 
koloběžka. 
Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou. 
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Cyklista nesmí za jízdy telefonovat, držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní 
přístroj, kouřit 
Cyklista by neměl požívat alkoholické nápoje před jízdou, během jízdy, nebo jiné 
návykové látky 
Cyklista je povinen jako řidič nemotorového vozidla podrobit se na výzvu 
policisty, strážníka obecní policie vyšetření zda není ovlivněn alkoholem či jinou 
návykovou látkou. 
 
Brány památek dokořán 
 
Město Prostějov se v roce 2019 poprvé v širším rozsahu připojilo k 
Mezinárodnímu dni památek a sídel.  
 
Po celý duben se v rámci tohoto projektu otevíraly památky v jednotlivých 
městech, pořádají prohlídkové okruhy, výstavy, koncerty, přednášky apod. 
 
Brány památek se v Prostějově otevřely konkrétně ve dnech 6., 14. a 27. dubna 
2019. 
 
6. dubna se představila moderní architektura, konkrétně Národní dům, zámek na 
Pernštýnském náměstí a prostějovská radnice. Národní dům je národní kulturní 
památkou a je první skutečně monumentální stavbou Jana Kotěry. Patří ke 
skvostům české a moravské moderní architektury 20. století. Renesanční zámek 
je dominantou Pernštýnského náměstí, byl vystavěn v první polovině 16. století 
na místě bývalé Kostelecké městské brány. Otevřena byla i zámecká kavárna, kde 
se mohli návštěvníci občerstvit, nebo projít do městské galerie a zhlédnout část 
výtvarných děl z městských uměleckých sbírek. A co se týče prostějovské radnice, 
tak ta se svou 66 m vysokou věží dominuje náměstí T. G. Masaryka.  Budova byla 
postavena ve slohu zvaném historismus podle projektu Karla Hugo Kepky. 
 
14. dubna se návštěvníkům představil Prostějov židovský, kdy si zájemci mohli 
prohlédnout například bývalou novou synagogu – dnešní Husův sbor, seznámit se 
s historií objektu, osudem první synagogy i tzv. empírové synagogy v Demelově 
ulici. Následovala procházka Demlovou ulicí kolem někdejšího nadačního domu 
Feitha Ehrenstamma, v němž dnes sídlí odbor dopravy, návštěvníci nahlédli do 
atria Muzea ve Špalíčku, prošli se starým židovským hřbitovem, který byl v roce 
2016 vyhlášen kulturní památkou. Komentovaná prohlídka byla připravena i na 
novém židovském hřbitově za Brněnskou ulicí. 
 
A konečně 27. dubna to byl Prostějov duchovní, kdy se otevřely brány kostelů 
Povýšení sv. Kříže, sv. Petra a Pavla, sv. Cyrila a Metoděje, kaple sv. Anny, sv. 
Andělů strážných a sv. Lazara s volnými prohlídkami. Návštěvníci se mohli těšit 
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také z komentované prohlídky klášterního kostela sv. Jana Nepomuckého s 
varhanním koncertem a na prohlídky refektáře a bývalé klášterní lékárny.  
Akce pořádalo město Prostějov ve spolupráci s Městským divadlem, Střední 
odbornou školou podnikání a obchodu, Muzeem a galerií Prostějov, p. o. a 
spolkem Hanácký Jeruzalém. 
 
Připomínáme si výročí Josefa Fanderlíka 
 
Před sto osmdesáti lety se narodil právník, národní a spolkový činitel a poslanec 
Moravského zemského sněmu a Říšské rady Josef Fanderlík. 
 
Olomoucký rodák (*4. 3. 1839), syn úředníka arcibiskupské kapituly, vystudoval 
ve Vídni práva. Potom působil jako advokátní koncipient v Brně u svého 
bratrance, advokáta, moravského politika a poslance Aloise Pražáka. Zde získal 
nejen právnické zkušenosti, ale i zájem o veřejné a politické dění. 
 
1. ledna 1869 přišel do Prostějova, kde se usadil a v domě U Slunce (Masarykovo 
náměstí 12) otevřel advokátní kancelář. V Prostějově se zapojil do společenského 
a veřejného dění. Byl zakladatelem Sokola. 13. 6. 1869 byl zvolen jeho 
místopředsedou. Byl také zvolen protektorem ženského pěveckého spolku 
Vlastimila a předsedou Měšťanské besedy. V srpnu 1870 stál u zrodu prvního 
českého prostějovského časopisu – týdeníku Občan. Zasadil se o založení 
pobočky Živnostenské banky a Občanské záložny. 18. května 1869 poprvé 
veřejně vystoupil při slavnosti položení základního kamene ke stavbě rolnické 
sladovny v Prostějově. 
 
Největší jeho zásluha spočívala v založení vyšší české reálky v Prostějově. Byla 
založena v říjnu roku 1871 pod finančním zajištěním záložny. Po jejím zrušení 
tuto roli převzala Matice školská pod vedením Fanderlíka. V roce 1873 inicioval 
založení Českého politického spolku. 14. 8. 1872 odešel, jako advokát do 
Olomouce Od roku 1879 působil v Uherském Hradišti. Nadále však měl s 
Prostějovem kontakty jako poslanec. Interpeloval vládu například v souvislosti s 
rozpuštěním některých spolků a záložny. Vystupoval na táborech lidu, například 
6. června 1869 u Smržic a 2. července 1871 na vojenském cvičišti za Žešovskou 
ulicí. 
 
Josef Fanderlík patřil k první generaci vlastenců a bojovníků za český Prostějov 
vedle Františka Možného, Floriána Nováka, Aloise Pořízky, Eduarda Chmelaře a 
Hynka Čecháčka. Na ně navázala Vojáčkova generace. Do naší historie se zapsal 
jako člověk vzdělaný, vtipný, bystrý, temperamentní, jako dobrý řečník a ostrý 
polemik. 
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Josef Fanderlík zemřel 8. května 1895 v Uherském Hradišti. V Prostějově jeho 
památku připomíná název ulice. 
 
Sdílení kol odstartovalo! 
 
Celkem 100 kol, 9 oficiálních stanic, desátá je v jednání, a další tzv. virtuální 
stanoviště nabídla od 1. března 2019 pilotní etapa projektu sdílení kol v 
Prostějově. 
 
Kromě oficiálních stanovišť vybudovaných společností nextbike Czech Republic 
je možno využít i takzvané virtuální stojany. Virtuální stanoviště jsou vlastně naše 
stojany, tedy městský mobiliář, kam bude možno zapůjčená kola odložit.  
 
Pro společnost nextbike je to první bikesharingový projekt v České republice, 
ačkoliv sdílená kola již úspěšně provozuje ve více než 200 městech po celém 
světě.  
 
 
Místa, kde jsou nové stojany pro sdílení kol rozmístěny: 
 
1) ulice Mathonova, u autobusových zastávek, 
 
2) ulice Janáčkova, u autobusového nádraží, 
 
3) ulice Kojetínská, u autobusové zastávky, 
 
4) na nám. T. G. Masaryka, před domem č. 125/15, 
 
5) ulice Plumlovská, u Penny marketu, 
 
6) ulice Janáčkova, naproti vlakovému nádraží, 
 
7) ulice Kralická, naproti vjezdu do areálu společnosti Windmöller & Hölscher 
Czech s.r.o., 
 
8) ulice Melantrichova, u hlavního vchodu do základní školy, 
 
9) ulice E. Valenty, u hlavního vchodu do základní školy. 
 
10) v jednání 
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REVOLUTION TRAIN – protidrogový vlak přijel již potřetí do Prostějova 
 
Vlak v Prostějově zastavil v železniční stanici hlavního nádraží ve čtvrtek 4. 4. 
2019. V době od 8.00 do 18:00 hodin. 
 
Tzv. protidrogový vlak REVOLUTION TRAIN již poněkolikáté vyráží na jarní 
turné a již potřetí zastaví i v Prostějově. Jde o speciálně upravenou a vybavenou 
stříbrnou vlakovou soupravu, v jejímž interiéru návštěvníci projdou 5D projekcí, 
která ukazuje hrozby závislostí a vede k zamyšlení o hodnotě lidského zdraví. 
Vnitřní design vlaku svou konstrukcí odpovídá křehkosti a genialitě lidského těla 
a kontrastuje s vnější „ocelovou agresí“. Nejsložitější živý stroj, lidské tělo, v 
kombinaci s nejmodernější technologií se jeví jako ideální spojení pro tento 
interaktivní projekt zacílený na lidské smysly. 
 
Výjimečné koncerty v Městském divadle pokračovaly 
 
Městské divadlo v Prostějově zařadilo do své nabídky mimořádné koncertní 
skvosty! 
 
Dne 18. března 2019 zavítal do divadla i nejmladší Don Giovanni na festivalu v 
Bambergu a nejmladší Oněgin v Divadle J. K. Tyla v Plzni – barytonista, člen 
Junge Ensemble v drážďanské Semperoper JIŘÍ RAJNIŠ. 
Jiří Rajniš je absolutním vítězem soutěže Pražský pěvec 2008 a byl také 
semifinalistou v mezinárodní soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech 
2008. 
 
V podání sólisty drážďanské Semperoper JIŘÍHO RAJNIŠE & NAPOLITAN 
KVARTETU zazněly písně Funiculi funicola, O sole mio, Serenata Melanconica, 
Notturno Senza Luna a mnoho dalších slavných italských písní v originálních 
úpravách pro baryton, dvě kytary, akordeon a mandolínu. 
 
Závěrečným titulem abonentních koncertů bylo 10. dubna 2019 ČESKÉ 
SAXOFONOVÉ KVARTETO& DAVID EBEN& KRISKROSKVINTET. 
 
České saxofonové kvarteto tvoří hráči, kteří ovládají hru na všechny typy nejvíce 
užívaných saxofonů. Jejich společnou motivací je nejenom dlouhodobý zájem o 
saxofon, ale i o hru v komorním ansámblu podložený dlouholetými zkušenostmi 
v klasické i jazzové hudbě. 
 
David Eben společně se svými dvěma bratry aktivně působí ve skupině bratří 
Ebenů a pravidelně vystupuje jako host s Českým saxofonovým kvartetem. 
Absolvoval na pařížské konzervatoři obor dirigování gregoriánského sboru, vede 
vokální soubor Schola Gregoriana Pragensis. Vedle středověké duchovní hudby 
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se věnuje také dalším hudebním žánrům. Vokální skupina KrisKros a cappella v 
roce 2009 získala první místo na soutěži duchovní hudby Canti veris Praga, o rok 
později první místo a cenu Grand Prix na soutěži populární hudby Prague Voices 
2010, v roce 2012 si KrisKros přivezl ocenění za třetí místo na mezinárodní 
soutěži „A Cappella Contest Leipzig“ v Lipsku. 
 
Dynamickou a nadžánrovou hudbu přivezla do Prostějova zpěvačka a skladatelka 
Vladivojna La Chia. Počátkem roku 2017 obrodila svou doprovodnou kapelu, 
přizvala bubeníka Luboše Pavlíka a pod názvem VLADIVOJNA LA CHIA & 
4TRIO absolvovala řadu jednotlivých klubových a festivalových vystoupení a 
zejména pak úspěšné turné 8 hlav šílenství. Vladivojna přistupuje k tvorbě a 
koncertování svérázně, se svojí kapelou rozehrává na koncertech velkou hru od 
křehké intimity po zběsilý punk. 
 
V Městském divadle 13. dubna 2019 v 19 hodin představil exkluzivní koncertní 
recitál věnovaný tvorbě ruské básnířky a novinářky Anny Barkovové, která za 
svou tvůrčí i osobní nekompromisnost zaplatila 22 lety v pracovních táborech 
Gulagu a ve vyhnanství.  
Na naší hudební scéně působí tisíce kapel a umělců, ale jen málokterý z nich je 
tak nezaměnitelný, originální a vyčnívající z řady, jako zpěvačka VLADIVOJNA 
LA CHIA.  
 
80. výročí vzniku Protektorátu Čechy a Morava 
 
Vedle významných slavných výročí v historii naší země, bychom si měli 
připomínat i ta neslavná, a právě likvidace zbytku naší země nacistickou Třetí říší 
před 80 lety v březnu 1939 patří mezi ně. 
 
Rozpadem tehdejšího Česko-Slovenska dne 14. března, okupací Čech, Moravy a 
Slezska německými vojsky 15. března a vyhlášením protektorátu 16. března 1939 
dosáhl Adolf Hitler zdárného cíle zlikvidovat poslední demokratický stát ve 
středu Evropy. Povodeň, která uchvátila historické hranice naší země, spustil již 
v září 1938 v Mnichově a Prostějovsko zasáhla až záborem brodeckého 
jazykového ostrůvku 24. listopadu 1938, kdy se naše město ocitlo pouhých 19 km 
vzdušnou čarou od hranic s Německem. 
 
I naše demokracie se v měřítku druhé republiky začala dusit v kleštích sousedních 
států. V tisku se začalo objevovat proněmecké smýšlení a protižidovská hesla. 
Spisovatel Karel Čapek, jenž se vzniku protektorátu nedožil, tehdy nadčasově 
vystihl tyto změny ve společnosti: „Ano, mnoho se změnilo, ale lidé zůstali stejní, 
jenomže teď víme líp, kdo je kdo. Kdo je slušný, byl slušný vždycky, kdo byl 
věrný, byl věrný i teď. Kdo se točí s větrem, točil se s větrem i dřív. Kdo myslí, 
že teď přišla jeho chvíle, myslí vždycky jenom na sebe. Nikdo se nestává 
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přeběhlíkem, kdo jím nebyl vždycky. Kdo mění víru, neměl žádnou. Člověka 
nepředěláš, jenom se Ti vybarví.“ 
 
80 let už je natolik dlouhá doba, že je mezi námi už jen pár lidí, kteří si na příchod 
německých vojsk do Prostějova pamatují. Vesměs se jedná o drobné vzpomínky 
dětí školního věku, jimž utkvěly ve vzpomínkách kolony německých vojsk 
přijíždějících do našeho města od Vrahovic a Držovic, jimž ztěžovalo postup 
nevlídné počasí v podobě sněhové plískanice. 
 
Podobně vzpomínal na okupaci i Josef Šťastný: „15. března 1939 jsem se šel z 
domova ve Vodní ulici podívat, co se děje ve městě. Byla zima, poletoval sníh, 
na cestách byla sněhová břečka.  Na radnici v Prostějově vlála vlajka s hákovým 
křížem. Ulicemi projížděli němečtí vojáci v šedých uniformách. Bylo mi z toho 
špatně. Zastavil jsem se v Olomoucké ulici. Sledoval jsem v davu lemující po 
obou stranách silnice projíždějící bojová vozidla, která jela od Olomouce. 
„Svině,“ nadávali někteří lidé polohlasně. Připadal jsem si jako na pohřbu. 
Chvílemi se šedavý, ocelový proud musel zastavit. Viděl jsem, jak vojáci 
vyskočili z bojového vozidla a zmizeli v jednom z místních koloniálů. 
Zanedlouho zase vyběhli ven a nesli si s sebou máslo, do kterého se zakusovali. 
Vypadalo to, jako by tohle doma nikdy neměli a sem se přišli najíst. 
 
Ta nejhorší však mělo teprve přijít. Měl jsem dobrého kamaráda Fricka Langera. 
Byl stejně vlastenecky smýšlející jako já. Jeli jsme se dokonce spolu i s jinými 
spolužáky z reálky v září 1937 poklonit zesnulému prezidentovi T. G. Masarykovi 
do Prahy. 
 
Když bylo 15. března 1939, tak jsem jej zahlédl s kamarády skauty na náměstí, 
jak se promenáduje podél obchodů. Nebylo by to nic neobvyklého. Mládežníci 
takhle po náměstí chodili v těch letech často. Jenže tentokrát jsem si všiml, jak se 
mu leskně na klopě saka odznak s hákovým křížem. Skočil jsem mu po klopě a 
začal jím třást, abych mu ten hakenkrajc utrhl: „Fricku, co blbneš?!“ Chytl mne 
za ruku a odtažitě mi sdělil: „Já jsem Němec!“ Bylo mi, jako bych dostal ránu 
pěstí. Ten den se tak musel cítit ovšem každý vlastenecky smýšlející Čech.“ 
 
Pohnuté okamžiky přímo na radnici zachytil ve svých vzpomínkách redaktor 
prostějovského týdeníku Hlasy z Hané Josef Sacher, bratr budoucího 
generálporučíka Viléma Sachera: „Probudil jsem se velmi brzy, byla ještě tma. 
Venku poletoval sníh s deštěm. Rychle jsem se obléknul a šel na radnici, kde již 
byl starosta prof. Jan Sedláček. Zařizoval, co bylo třeba. Mluvili jsme spolu ve 
starostenské kanceláři. Byl jsem silně rozrušen a nestydím se říci, že jsem se dal 
do pláče. Pocítil jsem plnou silou náhle tu tíhu a beznadějnost doby a musel jsem 
si ulevit. Starosta Sedláček mne uklidňoval, i když jemu nebylo asi o mnoho lépe: 
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„Chlapče, ještě není všem dnům konec. Je to kruté, ale musíme zůstat a dělat vše, 
abychom se toho zbavili a přežili to. Čeká nás mnoho práce a mnoho odvahy“. 
 
Mezitím se před radnicí řadili místní nacisté opatřeni hákovými kříži na rukávech. 
Sníh s deštěm stále padal a nacistická vojska do města nepřicházela. Později jsem 
se dozvěděl, že německá vojska čekala v Prostějově odpor a zůstala stát na 
držovickém kopci. Čekala na zprávu od svých soukmenovců. Teprve když se jim 
od nich dostalo ujištění, že je ve městě klid, přitáhli. Lidé se dívali chmurně na 
jejich pochod městem, kde se utábořili. Slyšel jsem poznámky o plechových 
tancích, o nedostatečné výzbroji a o tom, že jsme se jim mohli ubránit. 
Zanedlouho obléhali nacisté naše obchody a vše skupovali.“ 
 
Samotné noviny Hlasy z Hané informovaly o průběhu obsazení Prostějova 
německými vojáky dne 15. března takto: „ Brzy ráno se dostavili zástupci 
místního Bund der Deutschen na radnici, kde od časných hodin dlel starosta prof. 
Jan Sedláček, a žádali vyvěšení říšskoněmecké vlajky. Ta byla vyvěšena, a vedle 
ní byla umístěna naše státní vlajka. O půl desáté dopoledne přijelo k radnici 
říšskoněmecké auto s důstojníky. S okamžitou platností nařídil německý velitel 
nadporučík von Platen, aby byla veškerá doprava zavedena vpravo. V 10.15 
projely před radnicí první motorizované oddíly. Před jednou hodinou odpolední 
se naplnilo náměstí vojenskými nákladními automobily, které projížděly městem 
celé odpoledne. V Prostějově zůstalo přes 2000 mužů říšské obrany. Velitelem 
vojsk ve městě se stal podplukovník Gustav Denger.“ 
 
Pro zajímavost je třeba dodat, že Němcům spadlo v Prostějově do rukou 
strategické vojenské letecké učiliště a dne 17. března 1939 projel naším městem 
ve zvláštním vlaku samotný Adolf Hitler. Cestoval od Olomouce dále na Brno s 
drobnou zastávkou v Nezamyslicích. 
 
Během následujících šesti let krvavé okupace se datum 15. března 1939 vedle 
narozenin Adolfa Hitlera demonstrativně oslavovalo. Dnes by se mělo stát 
mementem útlaku malého národa s velkou touhou po znovunabytí svobody.  
 
 MVDr. Zdeněk Bezrouk 
 
Cyklobus Prostějov 
 
Cyklisté tuto službu budou moci využít i letos. 
 
V minulých letech byl od dubna do září o víkendech provozován na trase 
Prostějov – Protivanov a Prostějov - Jedovnice cyklobus. Tato služba se setkala s 
velmi kladným ohlasem cykloturistů a byla v hojné míře využívána,“ uvedla 
náměstkyně primátora Alena Rašková. 
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TRASA Prostějov – Protivanov: 
 
Cyklobus je provozován na autobusových linkách 780434 Prostějov – Buková – 
Protivanov a 780432 Prostějov – Protivanov – Boskovice, které provozuje 
dopravce Arriva Morava, a.s. 
 
TRASA Prostějov – Rozstání – Jedovnice: 
 
Provoz tohoto cyklobusu byl objednán u společnosti FTL – First Transport Lines, 
a.s., Prostějov, která jako jediná je držitelem licence na provozování autobusové 
linky na požadované trase a dále disponuje autobusovým přívěsem s potřebnou 
kapacitou kol a splňuje další požadavky, jako např. možnost nákupu jízdenky s 
využitím dálkového přístupu. 
 
Města a obce v Olomouckém kraji opět soutěžily o Zlatý erb 
 
Letos se jich do klání o nejlepší webové stránky a elektronickou službu přihlásilo 
osmnáct. 
 
Statutární město Prostějov se v kategorii měst umístilo na druhém místě. 
Nejlepší internetovou prezentaci ze všech přihlášených měst mají v Mohelnici. V 
kategorii obcí zvítězila Lipová - lázně. Cenu za Smart City a nejlepší 
elektronickou službu obdržel Šumperk, který lidem nabízí katalog sociálních a 
navazujících služeb. 
 
Výsledky krajského kola soutěže Zlatý erb: 
 
Smart City a nejlepší elektronická služba 
1. Šumperk: Katalog sociálních a navazujících služeb města Šumperk 
2. Olomouc: Sportuj v Olomouci 
3. Šumperk: Monitoring ovzduší 
 
Nejlepší webové stránky obcí 
1. Lipová – lázně 
2. Velké Losiny 
3. Libina 
 
Nejlepší webové stránky měst 
1. Mohelnice 
2. Prostějov  
3. Zábřeh 
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Připomínáme si 120 let od úmrtí starosty a významného národního a 
spolkového činitele Karla Vojáčka 
 
Odkaz spočívá především v jeho zásluhách v oblasti budování moderního města 
a české samosprávy.  
 
Před sto dvaceti lety – 25. března 1899 – zemřel v Prostějově druhý český starosta 
města, lékárník, mecenáš kultury, sociálních věcí a dobrodinec Karel Vojáček. 
 
Narodil se 21. 1. 1848 v domě U Zeleného stromu (dříve č. 31 na hlavním náměstí, 
nyní č. 20 na Žižkově náměstí) v Prostějově Jakubovi a Vincencii Vojáčkovým. 
V roce 1869 absolvoval ve Vídni studia farmacie. Od roku 1870 vykonával 
lékárnickou praxi v domě U Černého orla. Začal se zapojovat do veřejného a 
spolkového života města. Byl členem Českého politického spolku, Sokola, 
Měšťanské besedy, Občanské záložny a správní rady Rolnické sladovny. Stal se 
vůdčí osobností národní strany a členem obecního výboru. 4. 7. 1884 byl zvolen 
poslancem zemského sněmu. Mandátu se však musel v roce 1889 vzdát v 
důsledku intrik a útoků německého kandidáta Jana Zajíčka.  
 
Po vítězství národní strany v obecních volbách byl 29. 10. 1892 zvolen starostou 
Prostějova. V čele města stál dvě volební období. Jeho cílem bylo v duchu 
volebního programu „povznesení Prostějova na výši, v jaké má býti první a 
největší české město Moravy“. Vybudování odborného úřednického aparátu, 
výstavba kanalizace, dláždění a úpravy silnic, elektrifikace, výstavba městské 
elektrárny, zřízení knihovny, nového hřbitova a zakládání škol (například 
obchodní akademie, české státní gymnázium, obecná dívčí škola v Rejskově ulici) 
– to všechno přispělo k modernizaci a nové tváři města. 
 
V obecních volbách roku 1898 už nekandidoval na starostu města. Zůstal členem 
rady, byl také předsedou záložny a zastavárny a členem správní rady městské 
elektrárny a hřbitovního odboru. 27. 1. 1899 mu bylo uděleno na zasedání 
obecního výboru čestné občanství města jako výraz ocenění mimořádných zásluh 
o město.  
 
Významnou oporou mu byla manželka Karla Vojáčková.  Oba manželé byli 
podporovateli různých spolkových, dobročinných, sociálních a kulturních aktivit. 
Ve svém odkazu věnovali finanční prostředky pro potřeby města, studentů, 
sirotků, škol a sociálně slabých občanů. Z velké části byl z jejich finančního 
odkazu postaven Národní dům. 
 
Karel Vojáček zemřel 25. března 1899 ve svých jednapadesáti letech na rakovinu 
hrtanu. Byl pohřben 27. března 1899 na starém hřbitově. Na podzim roku 1904 
byly jeho ostatky přeneseny do hrobky na novém hřbitově na Brněnské ulici v 
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Prostějově. Najdeme na ní bronzový náhrobek – anděla žalu kladoucího palmovou 
ratolest na hrob od sochaře Stanislava Suchardy. 
 
Památku Karla Vojáčka nám připomíná také kruhový pískovcový pomník s 
reliéfem od Bohumila Kafky před Národním domem, busta a pamětní deska na 
východní straně prostějovského zámku, název náměstí a portrét od Oldřicha 
Lasáka v galerii starostů na prostějovské radnici.  Odkaz toho velikého, 
ušlechtilého Prostějovana spočívá především v jeho zásluhách v oblasti budování 
moderního Prostějova a české samosprávy. 
 
Taneční čaje opět odstartovaly 
 
… a tradičně proběhnou v Národním domě v Prostějově. 
 
Na přípravě oblíbené akce se opět podílelo Zdravé město Prostějov ve spolupráci 
s Okrašlovacím spolkem a Národním domem. Jde o příjemné zastavení v 
uspěchané době, kdy je třeba také trochu relaxovat. 
 
Střed města opět ozdobily jarní stromky 
 
Náměstí T. G. Masaryka ozdobilo 65 velikonočních stromečků. 
 
Akce, která se v Prostějově již stala tradicí je lidmi vnímána jako již nedílná 
součást Velikonoc. 
 
Stavbou roku je rezidence i zemědělská usedlost 
 
Rezidence, sportovní centrum, silnice nebo administrativní budova a měšťanský 
dům – to jsou objekty, které uspěly v soutěži Stavba roku 2018 Olomouckého 
kraje.  
 
Vyhlášení výsledků proběhlo v pondělí 25. března ve Vlastivědném muzeu 
Olomouc.  
 
Stavba roku 2018 Olomouckého kraje – VÝSLEDKY: 
 
Kategorie 1. Stavby určené k bydlení a rekreaci 
Titul: Rezidence U parku, Olomouc 
Čestné uznání: Rezidenční park Švýcarská – druhá a třetí etapa, Olomouc; 
Rodinný dům ve svahu, Šternberk 
 
Kategorie 2. Stavby občanské vybavenosti a úpravy veřejných prostor  
Titul: Národní sportovní centrum Prostějov 
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Čestné uznání: FN Olomouc – novostavba 2. IK a geriatrie; Výstavba sportovní 
haly, Lipník nad Bečvou 
 
Kategorie 3. Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské 
Titul: I/44 – Červenohorské sedlo - JIH 
Čestné uznání: Ul. 1. máje – rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí, 
Olomouc; III/4436 Tovéř – Dolany 
 
Kategorie 4. Stavby technologické a pro průmysl a zemědělství 
Titul: Administrativní budova Miele v Uničově 
Čestné uznání: Depozitář Vědecké knihovny v Olomouci 
 
Kategorie 5. Rekonstrukce a obnova 
Titul: Rekonstrukce měšťanského domu, Hrnčířská 14, Olomouc 
Čestné uznání: UPOL – Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc; 
Obnova starého palmového skleníku – oranžerie 
 
CENA HEJTMANA OLOMOUCKÉHO KRAJE 
Bývalá zemědělská usedlost v Ústíně 
 
Dobrodružné hledání kraslic 
 
Pro děti mateřinek se konalo ve Smetanových sadech. 
 
Drobotina opět vyrazila na dobrodružnou výpravu do městských sadů.  
 
Velikonoční hledání kraslic pořádal Okrašlovací spolek města Prostějova ve 
spolupráci s Rodinným centrem Lodička a studentkou olomoucké vysoké školy 
Nikol Srostlíkovou, vše pod záštitou Zdravého města Prostějov.  
 
Tato akce se konala již podruhé a uskutečnila se 10. dubna 2019. Drobotina 
hledala všechna vajíčka a to, co našla, bylo její. Předškoláčci, kteří do 
Smetanových sadů dorazili, byli z Mateřských škol Rumunská, Moravská, Šárka 
s pracovišti Žešov, Dvořákova a Libušinka. 
 
Městem pro byznys v kraji se stal Prostějov 
 
Srovnávací výzkum Město pro byznys jednoznačně ukázal, že Prostějov je 
podnikatelsky nejatraktivnějším městem v celém Olomouckém kraji.  
 
Zasloužil se o to vstřícný přístup magistrátu k podnikatelům i výhodné podmínky 
pro podnikání. Na druhé příčce se v kraji umístila Olomouc a na třetí Hranice. 
Srovnávací výzkum, jehož výsledky jsou vyhlašovány na krajských setkáních 
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Svazu měst a obcí, zpracovává analytická agentura Datank a hodnotí v něm všech 
205 obcí s rozšířenou působností v České republice a městské části Hlavního 
města Prahy. 
 
Prostějov se výborně podnikatelsky rozvíjí 
 
Prostějov 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 v rámci 
celého kraje. Pracovní trh vykazuje velmi nízkou nezaměstnanost, podnikatele 
láká dobrá dopravní dostupnost města. V přístupu veřejné správy boduje Prostějov 
zejména kvalitní komunikací s podnikateli. Má nejkvalitnější webové stránky z 
pohledu podnikatele, dále nejkvalitnější elektronickou komunikaci, která je 
ověřována mystery testováním, radnice také nabízí nejvyšší počet úředních hodin. 
 
Podmínky pro podnikatele jsou v Prostějově na vysoké úrovni dlouhodobě, my 
samozřejmě podporujeme lokální podnikání, v tom se snažíme jako magistrát 
vycházet vstříc, ať už se to týká informací, podpory samotné nebo například 
pronájmu některých prostor. Aktuálně pracujeme na tom, abychom dali do 
provozu další, menší průmyslovou zónu. Ta by mohla být zajímavá jak pro naše 
podnikatele, tak i pro občany z hlediska nabídky nových pracovních míst. 
 
Olomouc se vyhoupla na stupně vítězů, v Hranicích mají dobré ekonomické 
výsledky 
 
Oproti minulému roku poskočilo krajské město ze čtvrté na druhou příčku. 
Olomouc má nejvyšší přírůstek obyvatel, velmi vysoký počet studentů a učňů v 
odborném vzdělávání a také nízkou dlouhodobou nezaměstnanost. Krajské město 
rovněž vykazuje nejvyšší podíl výdajů věnovaných na veřejnou dopravu.  Třetím 
nejlepším Městem pro byznys v Olomouckém kraji jsou Hranice. Podnikatele 
lákají nízkými cenami stavebních pozemků a mohou se pochlubit výbornými 
ekonomickými ukazateli. Město má nejnižší dluhovou službu a velmi vysokou 
likviditu. 
 
Výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys jsou vyhlašovány na 
krajských setkáních Svazu měst a obcí. Na již tradičních krajských setkáních pro 
starosty a starostky se odborníci na danou problematiku letos zaměřují například 
na aktuální legislativu, konkrétní projekty Svazu měst a obcí, na přípravu sčítání 
lidu, domů a bytů, které proběhne v roce 2021 nebo na efektivní správu obcí. 
 
Srovnávací výzkum Město pro byznys již jedenáctým rokem hodnotí 
podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou 
podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností v České republice. 
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Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své 
hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné 
správy. Pořadí vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Pro 
pracovníky městských úřadů, podnikatele ale i širokou veřejnost je sestavován 
jedinečný žebříček nejlepších měst s největším podnikatelským potenciálem v 
ČR. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, 
která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. 
 
DEN SE SLOŽKAMI IZS 
 
Oblíbená akce proběhla na velodromu v Prostějov. 
 
Tradičně zde probíhaly soutěže pro děti. Byly k vidění ukázky techniky, výstroje, 
výzbroje, probíhaly ukázky městského kamerového systému s digitálním 
záznamem. Návštěvníci si mohou prohlédnout laserový měřič rychlosti vozidel, 
prostředky IZS a kriminalistickou techniku. 
 
Prostějov byl zvolen do výboru Sdružení historických sídel Čech, Moravy a 
Slezska 
Po čtyři roky máme možnost ovlivňovat budoucí kroky sdružení. 
Sněm Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska proběhl v Třeboni ve 
dnech 28. - 29. 3. 2019, kde byl Prostějov společně s Olomoucí a Přerovem zvolen 
do dvaačtyřicetihlavého výboru sdružení, do předsednictva za Olomoucký kraj 
sněm vynesl Markétu Záleskou, náměstkyni primátora statutárního města 
Olomouce. 
Členství Prostějova je pro město a turistický ruch velice důležité. Budeme zde mít 
možnost podílet se ve větší míře na popularizaci, zveřejňování a propagaci 
významu kulturního dědictví, pořádání veřejnosti přístupných výstav, odborných 
seminářů, konferencí a podobně. Budeme u toho, když se budou řešit specifické 
problémy historických sídel, budeme u úpravy či tvorby právních norem, můžeme 
spolupracovat s organizacemi a institucemi s posláním shodným s cíli Sdružení, 
které působí v České republice i v zahraničí.  
Prvním větším počinem Prostějova jsou Brány památek dokořán, které ve městě 
zahájily 6. 4. 2019. 
 
Prostějov má další dememoriální desku 
Nová deska „WOLKER VS WOLKER“ je po desce neznámého čtenáře, umístěné 
v Městské knihovně v Prostějově, druhou v pokračující řadě.  
Koncept dememoriálních desek vychází z tradiční formy pamětních tabulí, ale 
jejich podstatou je vytvoření významového paradoxu. Dílo cíleně pracuje s 
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absurdní poetikou výtvarně literárního nonsensu atakujíc svou zdánlivou 
nesmyslností diváka. Smyslem této zápletky je intelektuální útok na jeho vědomí, 
snaha o vtažení do informační hry a následné spuštění volného asociačního 
myšlení.  
V žulové desce vysekaný text formálně tvoří dvě samostatné roviny – informační 
a poetickou. První část je nositelem časoprostorového nonsensu, druhá 
představuje fragment Wolkerovy básně. Poetizuje celkové vyznění a potvrzuje 
vztahovou autenticitu díla. Do textové plochy tabule jsou zakomponovány dvě 
poloviny básníkovy busty ve vzájemném dialogu, jež tvoří vizuální paralelu 
intertextuální hry. Celek tak tvoří výtvarně suverénní objekt s filozofickým 
podtónem nepostrádajícím skrytý humor.  
Umístění dememoriální desky na fasádu městského domu na Pernštýnském 
náměstí č. 4 (p. č. 183) tvoří další magický bod v živém organismu města. 
 
DUBEN 
 
Jubilejní Mateřinka v městském divadle 
20. ročník Mateřinky se 4. 4. 2019 uskutečnil v prostějovském divadle. Děti 
potěšily svým vystoupením rodiče, prarodiče, zkrátka všechny přítomné. 
Dvacet let, to už je pěkná tradice.  
 
SEDM DOBRÝCH DŮVODŮ PROČ NEKRMIT VODNÍ PTACTVO 
Je krmení vodního ptactva smysluplné a užitečné? 
Mnohé lidi těší krmení vodních ptáků v parcích, zahradách a u rybníků, ale je to 
pro ptáky dobré a užitečné? 
 
SEDM DOBRÝCH DŮVODŮ PROČ NEKRMIT VODNÍ PTACTVO: 
1. Lidská potrava není vhodná z hlediska složení pro volně žijící vodní ptactvo. 
Její konzumace vede ke zdravotním problémům ptáků.  
2. Volně žijící vodní ptáci potřebují živiny z vlastních přírodních zdrojů potravy. 
3. Pokud vodní ptáky přikrmujeme, stávají se závislými na této doplňkové potravě 
a nepředávají potřebné dovednosti k obstarání přírodní stravy dalším generacím.  
4. V přírodě je počet volně žijících zvířat závislý na množství dostupných zdrojů 
potravní nabídky. Pokud jsou zvířata dokrmována, dochází k jejich přemnožení, 
které ve svém důsledku vede ke konkurenci a boji o potravu. Zvyšuje se agresivní 
chování mezi ptáky. 
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5. Nespotřebované potraviny znečišťují vodu, což způsobuje pomnožení bakterií 
a zvýšení výskytu nemocí, jako je botulismus, který se může rychle šířit a na jehož 
následky ptáci hynou.  
6. Obvykle nejsme jediní, kdo krmí ptáky. Naše konání vede k nesprávným 
příkladům pro jiné lidi. Krmení se pak stává pro ptáky spíše obtěžováním. 
7. S ptactvem krmíme i potkany, kteří se pak v těchto místech drží a mohou 
přenášet nebezpečné nemoci 
 
Velikonoční jarmark v zámku 
Akce probíhala pod záštitou Zdravého města Prostějova. 
Velikonoce -  svátky jara, plné barev, vůní a radosti z příchodu jara po zimním 
období. Pohled na květy a kvetoucí stromy rozhodně potěší. 
Plážové hřiště zpestřilo akce v centru města 
V roce 2019 poprvé si příznivci zejména míčových her mohli zasportovat v centru 
města. 
V období od 15. května do 9. června bylo v prostoru před muzeem k dispozici 
plážové hřiště s variabilním využitím. Zahrát si tak bylo možné třeba beach 
volejbal, nohejbal, fotbálek nebo badminton. 
 
Před sto šedesáti lety se narodil rodák, filozof a zakladatel fenomenologie 
Edmund Husserl 
Husserl byl uzavřený, nesmírně pracovitý, skromný člověk. Dokázal pracovat až 
deset hodin denně. 
Narodil se v židovské rodině 8. dubna 1859 v domě v Uprkově ulici (dříve 
Brecherova) č. 15.  Dům se nacházel na rozhraní ulic Uprkova, Lutinovova a 
Křížkovského.  Dnes je v těchto místech parkoviště KaScentra.  
Otec Abraham Adolf Husserl byl obchodníkem se střižním a módním zbožím. 
Vyrůstal v liberálním ovzduší. V Prostějově navštěvoval městskou školu. V deseti 
letech odešel studovat na gymnázium do Vídně (pobyl zde jen rok) a potom 
pokračoval na německém gymnáziu v Olomouci, kde v roce 1876 maturoval. 
Studoval matematiku, fyziku, astronomii a filozofii na univerzitách v Lipsku, 
Berlíně a ve Vídni. Zde v roce 1882 promoval. V Lipsku se seznámil s T. G. 
Masarykem, který ho zasvětil do základů filozofie a doporučil mu filozofické 
přednášky Franze Brentana. Husserl si Masaryka velmi vážil a označil ho za svého 
mentora a prvního vychovatele. 
Na univerzitě v Halle obhájil docenturu a napsal spis Filozofie aritmetiky. V 
letech 1901–1916 působil na univerzitě v Göttingenu a od roku 1916 jako řádný 
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profesor na univerzitě ve Freiburgu.  Vytvořil zde fenomenologickou školu, k níž 
patřili jeho žáci Edith Steinová, Martin Heidegger, Max Scheler a Eugen Fink. 
Jeho stěžejní práce zabývající se fenomenologií se jmenovala Logická zkoumání. 
Fenomenologie je popis nebo výzkum světa, jak se ukazuje. Jedná se o proniknutí 
k pravé povaze věcí.  
Husserl byl uzavřený, nesmírně pracovitý, skromný člověk. Dokázal pracovat až 
deset hodin denně. Své myšlenky zapisoval těsnopisem na lístečky. Potom je třídil 
a přepisoval do textů. Byl stále nespokojen s tím, co napsal. Za svého života vydal 
jen dvě dokončené práce – Logická zkoumání a Karteziánské meditace. Většina 
jeho prací zůstala v rukopisech. Před nástupem nacistů k moci zůstalo asi 50 000 
stran rukopisů a přepisů. Celou pozůstalost zachránil františkán Herman Leo Van 
Breda, který ji převezl do belgické Lovaně. Zde sídlí Husserlův archiv, který je 
centrem bádání. Podílí se na vydávání sebraných spisů pod názvem Husserliana.  
Významnou životní oporou mu byla manželka Malvína Steinschneiderová 
pocházející z Prostějova. Pomáhala zařizovat lovaňský archiv. Měli spolu tři děti 
– Elisabeth, Gerharta a Wolfganga. Wolfgang padl v bitvě u Verdunu. 
Díla tohoto velkého filozofa u nás začala znovu vycházet po roce 1989. Výjimkou 
bylo dílo vydané na začátku normalizace (1972) Krize evropských věd a 
transcendentální fenomenologie. Husserlovým vykladačem a stoupencem 
fenomenologie byl filozof Jan Patočka. Patočkova kniha Přirozený svět jako 
filozofický problém navazuje na Husserlovu fenomenologii.  
Co připomíná tohoto slavného rodáka v našem městě? Jeho rodný dům byl v lednu 
1959 zbourán (paradoxem bylo, že se tak stalo v roce 100. výročí narození). 
Nezachovala se ani budova městské školy. Našeho významného rodáka 
připomíná název náměstí, pamětní deska s reliéfem od sochaře Bohumila Teplého 
na budově radnice a muzejní expozice ve Špalíčku. 
Edmund Husserl zemřel 27. dubna 1938 v bádenském Freiburgu. Prostějov v něm 
má krajana, který vstoupil do evropské kultury a vzdělanosti 20. století jako jedna 
z jejích největších postav. 
 
Památný kříž prošel renovací 
Odbor správy a údržby majetku města nechal zrenovovat kříž v Kostelní ulici. 
Odstraněna byla nepůvodní podesta a památka byla celkově zrestaurována. 
Náklady na rekonstrukci památky jsou kalkulovány na 342.500 Kč vč. DPH. 
 
Nezaměstnanost pokračovala v poklesu 
Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých okresech kraje byl podobný – ve všech 
okresech došlo k poklesu nezaměstnanosti.  
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Podíl nezaměstnaných osob (k 31. 3. 2019) vyšší než republikový průměr 
vykázaly tři okresy, nejvyšší byl v okrese Jeseník (5,3 %), naopak nejnižší podíl 
nezaměstnaných byl zaznamenán v okrese Prostějov (2,2 %). Kromě Prostějovska 
vykazuje i okres Olomouc hodnotu podílu nezaměstnaných osob nižší než je v 
ČR. Nejvyšší počet uchazečů o zaměstnání na jedno volné místo (dále jen VM) v 
jednotlivých okresech připadal v okrese Jeseník (4,1), nejméně naopak v okrese 
Prostějov (pouze 0,8 osoby na 1 VM). Prostějovsko a Olomoucko jsou jediné dva 
okresy v Olomouckém kraji, ve kterých počet volných míst převýšil počet 
nezaměstnaných. 
 
Před sto deseti lety zemřel veřejný a politický činitel, novinář a literát Josef 
Krapka - Náchodský 
Vážil si T. G. Masaryka a podpořil jeho kandidaturu do říšského sněmu v roce 
1907. Jeho celoživotním přítelem byl básník Josef Svatopluk Machar. 
Rodák z Pavlišova u Náchoda (*22. 7. 1862) se vyučil truhlářem. Myšlenky 
sociální spravedlnosti, humanismu a svobody jej přivedly do řad sociálně 
demokratické strany. Stává se jejím funkcionářem a redaktorem tiskovin. Působil 
ve Vídni a v Brně.  V listopadu 1903 jej Josef Hybeš vyslal do Prostějova jako 
vedoucího redaktora Hlasu lidu. 
Seznámil se zde s řadou pokrokových a vzdělaných lidí z města a okolí a 
spolupracoval s nimi na zlepšení vzdělání a zvýšení kulturní úrovně dělnictva. 
Zapojil se do činnosti Pokrokového spolku. Vedl diskuse a polemiky s radničními 
politiky i opozicí – Ondřejem Přikrylem, Václavem Perkem, Rudolfem 
Bechyněm. Výrazně bojoval za všeobecné volební právo (uzákoněno roku 1907). 
Sám také kandidoval do zemského sněmu (1905) a říšské rady (1907). Sice 
neuspěl, ale získal cenné politické zkušenosti. Významně zdokonalil práci 
redakce Hlasu lidu. Zavedl místní rubriky, satirickou přílohu, rozšířil jeho vydání. 
Byl nadšeným šachistou. V roce 1903 založil dělnický cyklistický spolek. Stál u 
zrodu spolku pro stavbu levných a zdravých dělnických bytů. Projekt byl 
realizován až po jeho smrti. 
Vážil si T. G. Masaryka a podpořil jeho kandidaturu do říšského sněmu v roce 
1907. Jeho celoživotním přítelem byl básník Josef Svatopluk Machar. 
Byl také literárně činný. Psal básně, črty, fejetony, povídky a divadelní hry (např. 
Z pamětí štváče, Z různých koutů, Obrázky z Valašska). Překládal díla L. N. 
Tolstého, M. Gorkého, H. Heineho a dalších autorů. Byl nadšeným divadelním 
ochotníkem. V Prostějově se podílel na organizování Lidového divadla v 
Dělnickém domě. Přivedl sem významné herecké osobnosti, například Eduarda 
Vojana, Hanu Kvapilovou a dramatika Jaroslava Kvapila. 
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Významnou životní oporou mu byla manželka Běta Krapková. Na jejích 
„bedrech“ nebyla jen starost o domácnost, ale i pomoc v redakci Hlasu lidu a na 
schůzích. Krapkovi bydleli v přízemí domu č. 23 v Petrské (Wolkerově) ulici. V 
Prostějově potom žili Krapkovy děti – dcera Květena (Květa) provdaná 
Zahradníková (1893–1954), synové Květoslav (1897–1983), Běluš (1901–1983) 
a Drahoň (1907–1979).  Aktivně se věnovali amatérskému divadlu ve spolku Tyl 
a sportu, hlavně tenisu. Květoslav Krapka šel ve stopách otce, byl funkcionářem 
sociální demokracie, v letech  1946–1949 byl předsedou Městského národního 
výboru. Za své politické názory byl z veřejného života vyloučen. Syn Čestmír – 
Miloš (1895–1919) zemřel na tuberkulózu a „pohrobek“ Josef (1909–1924) 
zemřel na spálu. Vnučkou Josefa Krapky je vdova po akademiku Otto Wichterlovi 
Linda Wichterlová (roz. Zahradníková, *1917). 
Jeho zdravotní stav se zhoršil na jaře roku 1909. Měl tuberkulózu a nemocné 
srdce. 11. dubna 1909 se zúčastnil v Lidovém domě v Praze konference 
zastupitelů sociální demokracie.  Měl zdravotní problémy, proto v neděli večer 
12. dubna odjel vlakem domů. Zemřel v pondělí 13. dubna 1909 v ranních 
hodinách Prostějově. Poslední rozloučení proběhlo 16. dubna 1909 na Městském 
hřbitově v Prostějově. 
Hrob Josefa Krapky navržený Josefem Nedělníkem v roce 1910 je kulturní 
památkou. Najdeme zde Krapkův epitaf: 
 
Já pochodeň svou se ctí nes, 
já ve tmách světla rozžíhal – 
já kles:teď na vás na všech dnes 
ji vzít a svítit do tmy dál! 
 
Památku této osobnosti v našem městě připomíná od roku 1924 také název ulice. 
Město Prostějov pečuje o rodinný hrob a v roce 2015 finančně přispělo na 
revitalizaci Krapkova pomníku v Náchodě. 
 
Olomoucký kraj rozdal ceny za kulturu 
Bodoval i Prostějov! 
Napínavé bylo od první chvíle hlasování o Cenu veřejnosti Olomouckého kraje 
za výjimečný počin v oblasti kultury. První místo nakonec s 351 hlasem získal 
Street art festival – projekt, který už bezmála dvanáct let oslavuje pouliční umění. 
Ocenění převzali jeho zástupci v rámci slavnostního večera, který proběhl ve 
středu 10. dubna v Moravském divadle Olomouc. Druhé místo obsadila výstava 
olomouckého Muzea umění Rozlomená doba 1908 – 1928/Avantgardy ve střední 



KRONIKA MĚSTA PROSTĚJOVA 2019 

47 
 

Evropě. Pomyslnou bronzovou placku získala expozice Vědecké knihovny v 
Olomouci s názvem Sbohem, monarchie. 
Cena veřejnosti, v níž hlasovalo více než jedenáct set lidí, byla jednou z deseti 
kategorií Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2018. 
 
Cena za celoživotní přínos (dvorana slávy) 
Vladimír Körner - scénárista 
 
Cena za výjimečný počin roku v oblasti umění – hudba 
Jakub Rousek – tenorista 
 
Cena za výjimečný počin roku v oblasti umění – výtvarné umění 
Projekt Wolker 
 
Cena za výjimečný počin roku v oblasti umění – divadlo 
Divadlo Václav, z.  s. 
 
Cena za výjimečný počin roku v oblasti umění – film, rozhlas a televize 
„Případ pro Jáchyma Semiše: Dóm přízraku“ Jana Haluzy 
 
Cena za výjimečný počin roku v oblasti umění – literatura 
publikace Karel Kavička a kol.: Jano Köhler 
 
Cena za výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury, ochrany a popularizace 
kulturních hodnot 
„Brána do staréch časů na Hané“ 
 
Cena veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury 
Street art festival 
 
Cena hejtmana Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury 
Jan Morávek 
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Jiří Vojzola, in memoriam 
 
Cena „Mistr tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje“ 
Miloslava Vašíčková - figurální keramika, betlemářství 
 
Klášterní dvůr s křížovou chodbou uzavírá na západní straně kostel sv. Jana 
Nepomuckého z let 1750 – 1755. Je pozoruhodný zejména svou bohatou 
výzdobou a jednotným pozdně barokním stylem. Autorem freskové výzdoby a 
oltářních pláten byl prostějovský malíř František Antonín Šebesta. Klášter byl 
založen hraběnkou Marii Annou z Lichtenštejna za uzdravení jejího syna v r. 1727 
a dokončen byl roku 1759. 
 
Tradiční velikonoční výstava beránků 
V Národním domě ji pořádal prostějovský Rotary klub. 
Prostějovský Rotary klub vše pojal jako prodejní výstavu. Originální pochoutky, 
které se neprodaly, putovaly jako obvykle do sociálních ústavů a domovů. 
Slavnostní oceňování strážníků městské policie a pracovníků, kteří se 
zasloužili o bezpečí města 
 
Oceňování proběhlo 26. 4. 2019 v obřadní místnosti radnice.  
Stalo se již tradicí, že Den se složkami Integrovaného záchranného systému 
zahajujeme v této krásné obřadní síni předáváním ocenění strážníkům městské 
policie a také lidem, kteří se zasloužili o bezpečí obyvatel našeho města. 
Oceňování je tedy již tradiční, ovšem nikoli samozřejmé. Vykonávat poctivě 
službu strážníka 15, 20 a 25 let, to je fakt, který si zaslouží naši úctu. Poděkování, 
ocenění, předání odznaku je pouze symbolickým vyjádřením vděku za vaši práci. 
Jaká ocenění se za přítomnosti vedení města Prostějova a hostů udělovala? 
 
1. Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA VĚRNOST I. stupně - za 25 
let služby: 
 
• str. František ADÁMEK 
 
• str. Jana ADÁMKOVÁ 
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• str. Martin AMBROS 
 
• str. Anton GRÉGER 
 
• str. Antonín ŘÍHA  
 
• str. Bc. František SOUŠEK 
 
2. Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA VĚRNOST II. stupně - za 20 
let služby: 
 
• str. Věra PAVLÍKOVÁ 
 
3. Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA VĚRNOST III. stupně - za 15 
let služby: 
 
• str. Jaroslav SMÉKAL 
 
• str. Pavel SMIČKA 
 
• str. Pavel ŠVIHÁLEK 
 
4. Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA ZÁSLUHY 
 
• str. Miroslav HERINK 
 
• str. Bc. Martina PŘECECHTĚLOVÁ 
 
• str. Petr FRÖMEL  
 
• npor. Bc. Robert BABIČKA 
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• prap. Jiří NOVOTNÝ 
 
• mjr. Mgr. Karel PROCHÁZKA 
 
• Josef KRÁSENSKÝ 
 
• Tomáš KOUTNÝ 
 
• Miroslav PIŠŤÁK 
 
5. Čestná plaketa Městské policie Prostějov 
 
• Ing. Jiří ROZEHNAL 
 
• Mgr. Petra ORÁLKOVÁ 
 
• Bc. Jan ZATLOUKAL  
 
Ocenění odznakem územního odboru PČR – předává vedoucí odboru Str. Martin 
AMBROS 
 
Str. Lukáš NAJMAN 
 
KVĚTEN 
 
Připomněli jsme si oběti holocaustu 
 
Den holocaustu a hrdinství – zní celý název připomínkového dne v Izraeli. Dne, 
kdy se od roku 1951 ve všech městech na dvě minuty rozezní sirény a zastaví se 
doprava, práce, život…Dvě symbolické minuty připomínají všechny lidi, které 
zavraždili jiní lidé během holocaustu. 
 
Připomínají nevinné oběti iracionálního strachu a z něj pramenící nenávisti, která 
se stala státní doktrínou. Oběti, z nichž většina přestala doufat v lidskost a 
humanitu svých spoluobčanů a sousedů až tváří v tvář plynovým komorám.  
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Připomíná také hrdinství – hrdinství vězňů varšavského ghetta, kteří se dokázali 
vzepřít svým věznitelům a vzdorovat jejich přesile s vědomím jisté porážky. 
Připomíná hrdinství mnoha jiných, kteří se odhodlali ke vzpouře – ať ozbrojené 
nebo pasivním odporem nebo sabotáží. Připomíná hrdinství matek, které 
neopustily své děti na cestě na smrt. Připomíná statečnost rodičů, kteří poslali své 
děti do bezpečí. Připomíná také hrdinství těch, kteří se přes hrozící tvrdý postih 
odhodlali pomoci a pomáhat, ukrývat pronásledované, organizovat pro ně cestu 
do bezpečí a shánět další pomoc.  
 
Veřejným čtením jmen lidí, kteří byli ponižováni, pronásledováni a zavražděni 
jen proto, že se narodili se špatným rodokmenem, si připomeňme jejich památku. 
Připomeňme si, že žili ve stejných městech a vesnicích, vedle nás a s námi. 
Připomeňme si, že jejich smrtí utrpěli ztrátu hlavně jejich příbuzní a blízcí, ale 
také celá společnost, která přišla o jejich obohacující různorodost.  
 
Inspirujme se jejich příběhy – příběhy dodnes známých i pozapomenutých 
osobností – obětí holocaustu.  
 
Inspirujme se hrdinstvím všech, kteří dokázali vystoupit ze své komfortní zóny a 
i s vědomím nejistého výsledku se odhodlali zastat slabších, pomoci ohroženým, 
ozvat se proti hlasu většiny.  
 
Společně s úctou k památce obětí je to jediná cesta k tomu, abychom zabránili 
dalšímu šíření nenávisti a propuknutí bezpráví v naší současné i budoucí 
společnosti!  
 
Veřejné čtení jmen obětí holocaustu organizované za podpory Nadačnímu fondu 
obětem holocaustu, pořádalo Muzeum a galerie v Prostějově ve spolupráci s 
městem Prostějov, Židovskou obcí v Olomouci a spolkem Hanácký Jeruzalém.   
 
Za město Prostějov přednesla projev náměstkyně Milada Sokolová: 
 
Dámy a pánové, vážení přítomní,  
 
občas slyšíme, že hrůzy druhé světové války jsou od současnosti daleko, a není 
třeba je už tolik připomínat. Naprostý opak je ale pravdou. 
 
Jak řekl americký prezident Ronald Reagan: „Svoboda není nikdy dál od zániku 
než jednu generaci“. To platí i letos, kdy si připomínáme nejenom 74. výročí 
osvobození naší vlasti od nacistů, ale také dvě důležitá kulatá výročí, která souvisí 
s ochranou svobody a bojem za její udržení. Mám na mysli 80 let od počátku 
nacistické okupace a vytvoření protektorátu, ale i 30 let od pádu komunismu, což 
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si připomeneme letos v listopadu. Od konce jedné totality u nás máme hned 
několik generací, od pádu druhé minimálně jednu. Možná i proto se dnes objevuje 
zpochybňování hrůz totality u nás a zapomíná se na oběti nacismu i komunismu 
v naší zemi. Právě proto si musíme holocaust a všechny hrůzy druhé světové války 
připomínat neúnavně i dnes.   
 
Veřejné čtení jmen obětí holocaustu se v Prostějově letos koná poprvé. Děkuji 
Muzeu a galerii v Prostějově, že se k akci připojilo, a jsem ráda, že jedním z 
partnerů tohoto čtení je i město Prostějov. 
 
Děkuji 
 
Mateřské školy vybudují „PŘÍRODNÍ ZAHRADY“ 
 
Projekt povede děti k odpovědnému chování k přírodě a přispěje k 
environmentální výchově a vzdělávání. 
 
PŘÍRODNÍ ZAHRADY umožní dětem nejen volný pohyb a sledování proměn 
přírody, ale také si rozvinou klíčové kompetence, které získají právě při 
“zkušenostech“ na takové zahradě. PŘÍRODNÍ ZAHRADY povedou drobotinu k 
odpovědnému chování k přírodě. Pochopí, že změny způsobené lidskou činností 
mohou naše životní prostředí chránit a zlepšovat, ale bohužel také poškozovat a 
ničit. Budou umět snáze rozlišit, co je dobré a co přírodu poškozuje. 
 
Čím konkrétním se budou školky zabývat? 
 
Stávající zahrady mateřské školy v Žešově, v Moravské ulici a v ulici Rumunská 
se změní na expozici léčivých a aromatických bylin, záhonů, expozici stop zvěře, 
různých druhů dřeva, broukoviště a hmyzího hotelu, ptačího krmítka, stanu tee - 
pee a rákosového tunelu. Vznikne třeba motýlí louka, geologické expozice. 
Součástí zahrady může být dřevěný xylofon – dendrofon, Kneippův chodník, 
balanční chodník a mobilní venkovní učebna. 
 
Společně s Klubem vojenské historie DUKLA 
 
jsme si připomněli 74. výročí konce II. světové války a osvobození 
Československa. 
 
Vzdáváme tím poctu osvoboditelům, a to všem osvoboditelským armádám, i 
přesto, že ne všechny operovaly na území střední Moravy. Připomínáme si podíl 
vojáků Rudé armády, Rumunské královské armády, vojáků armády Spojených 
států amerických, armády polské i vojákům 1. československého armádního 
sboru. 
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Připomínáme si nedožité devadesátiny prostějovského rodáka, sportovního 
střelce a olympionika 
 
Otokar Hořínek byl držitelem sedmnácti titulů mistra Československa a vytvořil 
devět československých rekordů. 
 
Narodil se 12. května 1929 v Prostějově - Drozdovicích. Od dětství byl pohybově 
a sportovně nadaný a tělocvik patřil k jeho nejoblíbenějším předmětům. Vyučil se 
elektrikářem a pracoval jako údržbář a výtahář v OP Prostějov.   
Ke střelbě se dostal náhodou. Na podzim roku 1953 při procházce s manželkou v 
lesoparku Hloučela se otvírala nová myslivecká střelnice. Tehdy si trochu zastřílel 
v soutěži. Potom následoval pravidelný trénink a sbírání zkušeností. Stal se 
členem střeleckého kroužku při Svazarmu. Vlastní pílí, poctivostí a vytrvalostí se 
vypracoval až k vítězství v krajských přeborech v roce 1955. 
 Na XVI. olympijských hrách v Melbourne v roce 1956 získal stříbrnou medaili 
ve střelbě z libovolné malorážky v disciplíně 3 x 40 ran na 50 m ze tří poloh – 
vleže, vstoje a vkleče (tzv. standard). Na téže olympiádě se umístil na 4. místě v 
disciplíně 60 ran vleže. Z dalších sportovních úspěchů můžeme uvést bronz z 
Mistrovství světa v Moskvě (1958) a stříbro a bronz z Mistrovství Evropy v 
Miláně (1959). Na olympiádě v Římě v roce 1960 skončil v kategorii standard na 
10. místě.  
Po ukončení závodní kariéry působil jako trenér československé reprezentace žen 
a juniorů. Trénoval například jednoho z našich nejlepších střelců, zlatého 
medailistu z olympiády v Mexiku v roce 1968, Jana Kůrku. Jeho svěřenci byli 
také Miroslav Varga a Ladislav Falta. K sportovní střelbě přivedl dalších šest 
členů rodiny. Manželka Naděžda byla mistryní sportu a trenérkou mládeže. 
Otokar Hořínek byl držitelem sedmnácti titulů mistra Československa a vytvořil 
devět československých rekordů.  Byl nositelem titulu zasloužilý mistr sportu a 
zasloužilý trenér. Za zásluhy v oblasti sportovní střelby byl jmenován 24. 6. 1999 
čestným občanem města Prostějova.  
Otokar Hořínek zemřel náhle krátce po svých šestaosmdesátinách – 8. června 
2015 v Prostějově. V kruhu svých blízkých ještě oslavil výročí kamenné svatby 
(65 let manželství). Stal se naší střeleckou legendou a plným právem vstoupil do 
síně střelecké slávy s označením – už navždy bude první ... 
 
Prostějov se v celorepublikovém hodnocení stal MĚSTEM PRO BYZNYS a 
obsadil první příčku 
 
Srovnávací výzkum jednoznačně ukázal, že Prostějov je podnikatelsky 
nejatraktivnějším městem nejen v Olomouckém kraji, ale i v celé ČESKÉ 
REPUBLICE. 
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Zasloužil se o to vstřícný přístup magistrátu k podnikatelům i výhodné podmínky 
pro podnikání. 
 
Hodnotící komise osobně, coby mystery klient, úřady navštěvuje, takže má 
možnost situaci vyhodnotit přímo na místě. Prostějov je výborné místo pro život 
a podnikatelské prostředí s tím naprosto souvisí. Město pro byznys je velké 
ocenění, kterého si vážíme. Jsme rádi za kvalitní podnikatelské prostředí a také za 
to, že máme ocenění Přívětivý úřad. Je to úřad, který dává jasné informace v 
dostatečné rychlosti a kvalitě. Náš magistrát pracuje, a to nejen pro podnikatele, 
rychle a kvalitně. Aktuálně přemýšlíme o dalších pobídkách pro podnikatele v 
malé průmyslové zóně. 
 
 
Ceny města Prostějova za rok 2018 
 
Předány byly v obřadní síni radnice Prostějov. 
 
Ocenění získali: 
 
1. 601. skupina speciálních sil generála Moravce – VÚ 8280 Prostějov, 
2. Josef Dvořák, in memoriam, 
3. Miroslav Pišťák, 
4. sbor Vlastimila Prostějov, 
5. RNDr. Boris Vystavěl, 
6. Alžběta Zelená, in memoriam. 
 
Před sto sedmdesáti lety byl v Prostějově založen Čtenářský spolek 
 
Svoje aktivity zde rozvíjel téměř jedno století.  
 
Ustavující schůze spolku se konala 14. května 1849.  3. května tohoto roku se 
sešlo v hostinci Františka Maye v Žešovské ulici č. 17 asi deset osob a z iniciativy 
prostějovského kaplana Karly Sichy dalo podnět k založení spolku. Posláním 
spolku bylo „poskytovati účastníkům příležitost k všestrannému vzdělání, 
pěstovati společenský život a ušlechtilou zábavu“. Prostředky k tomu byly: čtení 
časopisů, knih, populární přednášky, rozpravy, společenské zábavy a vycházky. 
 
Byl apolitický, ale národní a vlastenecký a patřil k nejstarším spolkům na Moravě 
a samozřejmě i v Prostějově. Jeho členové iniciovali zakládání dalších spolků v 
šedesátých letech 19. století – Sokol, Měšťanská beseda, Orlice, Vlastimila.  První 
spolková schůze pojednávala o rukopisech, na druhé se učili píseň Kde domov 
můj. Čtenářský spolek byl členem a zakladatelem Matice české, Společnosti 
národopisné v Praze, Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci. Měl 
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rozsáhlou knihovnu obsahující kromě beletrie také knihy z historie, filologie, 
filozofie. Mezi nimi byly například práce Františka Palackého, spisy 
Komenského, Riegerův slovník naučný či 23 svazků Vlastivědy moravské a také 
časopisy a noviny (např. Máj, Lumír, Živa, Zlatá Praha, Moravské noviny).  
 
Členskou základnu tvořili měšťané, učitelé, živnostníci, řemeslníci i veřejní 
činitelé. Připomenout můžeme také významné předsedy spolku.  Patřili mezi ně 
například měšťané Fortunát Hofmann, Filip Bernard, poslanec Bedřich Rozehnal, 
měšťan Eduard Chmelař, první český starosta města Florián Novák, profesor 
Karel Bedroš, profesor Leopold Sach, knihař František Babička a ředitel 
měšťanské školy František Ostrovský. 
 
Spoluzakladatelem spolku a dlouholetým členem výboru byl František Možný.  
 
Spolek stál také u založení Veřejné městské knihovny a lidové čítárny. Mnohé 
knihy jí věnoval. Posledním předsedou spolku byl František Ostrovský. 
Aktivními členy výboru byli v této době knihovník Richard Chromeček, řídicí 
učitel Ignát Pacholík, obchodník Jan Chytil, továrníci František Kovářík, Lambert 
a Karel Wichterlovi, restauratér Rudolf Marek. Činnost spolku byla ukončena na 
valné hromadě 21. 5. 1939 z důvodů poklesu členů, nedostatku finančních 
prostředků a samozřejmě i v souvislosti s působením městské knihovny. „Všímal 
si české literatury a kupoval dobrou českou knihu, uváděl ji ve známost a byl 
platným činitelem na poli vzdělávacím a podpůrném,“ napsal o jeho činnosti 
předseda František Babička. 
 
 
Prostějov má další KERAMICKOU POPELNICI 
 
Cena za vítězství v projektu, jehož posláním je odměnit obce, které nejlépe třídí. 
 
Ve 14. ročníku soutěže O keramickou popelnici se udělovaly ceny v celkem 
čtyřech velikostních skupinách a jedné speciální kategorii. Litovel zvítězila mezi 
městy do 15 tisíc obyvatel, Olomouc předběhla druhý Přerov a třetí je Prostějov.  
Speciální cenu za největší zlepšení v oblasti třídění odpadu obdržel například 
Plumlov, Lipník nad Bečvou, Bludov a Uničov. Celý Olomoucký kraj obsadil v 
třídění odpadu páté místo v celorepublikovém žebříčku.  
Vítěze Keramické popelnice oznámili pořadatelé ve čtvrtek 16. května v Křelově 
– Břuchotíně. Letos se do soutěže zapojilo téměř čtyři sta obcí z celého kraje. 
 
Tradičně se do soutěže zapojujeme a tradičně si odnášíme ocenění. Jde však o 
výsledek práce našich občanů, ti cenu získali a já jsem za to velice rád. Příští rok 
se bude opět snažit o co nejlepší ocenění.  
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Prostějov opět získal titul PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD 
 
Magistrát města Prostějova bodoval ve čtvrtém ročníku soutěže. 
 
Dne 15. května 2019 proběhl čtvrtý ročník slavnostního předávání ocenění 
Přívětivý úřad v kategorii obcí s rozšířenou působností. Do soutěže se přihlásilo 
146 obcí III. typu (a městských částí hl. m. Prahy), tedy 64 % ze všech obcí III. 
typu a Prostějov byl v krajském hodnocení úspěšný.  
 
 
Přívětivý úřad je soutěží mapující stav přívětivosti a otevřeností obecních a 
městských úřadů vůči občanům a jejich potřebám. Základní hodnotící kategorií je 
poskytování nadstandardních služeb či běžných služeb v nadstandardní kvalitě. 
Cílem soutěže je ocenit snahu představitelů obcí/měst a obecních/městských 
úřadů ve zvyšování přívětivosti úřadu.  
 
Městské úřady obcí s rozšířenou působností byly hodnoceny na základě čtyř 
desítek kritérií, jež byly rozděleny do třech kategorií – přístupnost úřadu pro 
občany, transparentnost úřadu a komunikace s úřadem. Sledoval se tak například 
počet úředních hodin, zavádění moderních IT nástrojů, jako je elektronický 
objednávkový systém, nebo zveřejňování dokumentů na webových stránkách 
města. 
 
Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2018 
 
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 hospodaření 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. 
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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. 
 
Ukazatel dluhové služby: 0 % 
 
Hospodaření statutárního města Prostějova k 31. 12. 2018 
 
 
Před sto deseti lety se narodil malíř Vilém Topinka 
 
Celý jeho život byl spjatý s Prostějovem. 
 
Narodil se 22. 5. 1909 v Prostějově. Otec byl obuvník pocházející z Brna a matka 
pocházela z Boskovic. Ve třinácti letech osiřel. Odešel z měšťanky a vyučil se 
malířem pokojů, dekorací a písma. Od dětství rád maloval, jeho snem bylo 
studovat malířství, což za daných okolností nebylo reálné.  Až v roce 1942 získal 
odborné výtvarné vzdělání na soukromé škole u akademického malíře a profesora 
kreslení Františka Myslivce v Brně. Bylo to krátce po úspěšné výstavě v 
prostějovském Národním domě. Finanční prostředky získané prodejem obrazů tak 
využil na svoje další vzdělávání. Cenné rady a zkušeností týkající se především 
divadelních dekorací a ornamentů získal u malířů A. Říhy a Rolfa Weigla.  
 
Jeho malířská tvorba je bohatá. Zahrnuje figurální malbu, zátiší, portréty, lidové 
kroje a divadelní dekorace. Především byl krajinářem. Maloval krajinu na 
Kyjovsku, Valašsku kolem Bečvy, Hrozenkova a Velkých Karlovic. Najdeme u 
něj také krajinu Drahanské vysočiny a panoramatické záběry na Prostějov. Olej 
Stará kuželna je součástí výzdoby pracovny primátora.  
Druhá „prostějovská“ výstava se konala v roce 1944 v přednáškovém sále 
Národního domu. Další proběhla až v roce 2002 u příležitosti 25. výročí úmrtí. 
Prostějované se mohli s jeho tvorbou seznámit v loňském roce na výstavách v 
Galerii umění v ulici Svatopluka Čecha 2 a v Galerii club Mánes. Jeho obrazy 
jsou také součástí městské obrazové sbírky, najdeme v moravských galeriích a v 
soukromých sbírkách. 
 
Škoda, že dílo tohoto kvalitního malíře je dosud opomíjeno našimi kunsthistoriky. 
Kromě slovníkových hesel o něm neexistují žádné odborné studie a články. 
Cenným a nedostupným dílem je drobný tisk od knihovníka F. C. Župky z roku 
1944.   
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Vilém Topinka zemřel 7. 7. 1977 v Prostějově a jeho ostatky jsou uloženy na 
Městském hřbitově v Prostějově. Plným právem je označován za malíře Božího 
nadání a duše krajiny. 
 
Prostějov si bude trvale připomínat Františka Doležela 
 
JUDr. Františka Doležela za jeho celoživotní boj za pravdu, spravedlnost a lidská 
práva bude v Prostějově připomínat pamětní deska.  
 
Deska byla umístěna na rodný dům Františka Doležela na Žižkově náměstí. Byl 
také jako významná osobnost oceněn in memoriam za celoživotní činnost Cenou 
města Prostějova za rok 2016. 
 
Nejsilnějšími stránkami byly jeho morálka, pravda a spravedlnost, které 
uplatňoval nejen ve svém soukromém, ale i profesním životě.  
 
Tímto striktním postupem si však mnoho osob znepřátelil a v roce 1948 byl na 
příkaz ústředí StB zatčen a obviněn za zneužití své úřední povinnosti, protože prý 
vědomě stíhal osoby jen proto, že byl zaujat kvůli jejich politické příslušnosti ke 
KSČ. Po sedmi letech vězení, ztráty občanských práv a poloviny veškerého 
majetku byl propuštěn. Prošel řadou zaměstnání, než se mu podařilo opět sehnat 
práci v právnickém oboru.  Pracoval až do své smrti v roce 1972. V roce 1989 se 
dočkal plné rehabilitace. 
 
Sám Doležel o svém útisku prohlásil: „Po celou dobu útlaku jsem ze všech sil 
každé osobě Gestapem pronásledované pomáhal, aniž bych se staral o její 
politickou příslušnost. Za úplně mně neznámé lidi neváhal jsem tudíž nejen sebe, 
ale i svoji rodinu vydati v nebezpečí smrti, jen abych hájil ujařmenou vlast, 
spravedlnost a osoby pronásledované Gestapem“.  
 
Před sto osmdesáti lety se narodil první český průmyslník a národní činitel 
města Arnold Binko 
 
S jeho jménem je spjato pivovarnictví.  
 
Rodák ze Žďáru nad Sázavou (*24. 5. 1839) je spjatý s Prostějovem především 
svým podnikáním v oboru sladovnictví a pivovarnictví. 
 
Na Floriánském náměstí v domě č. 7 byla od roku 1864 sladovna Rudolfa 
Dvořáka. V roce 1875 vzniká i pivovar. Do firmy vstoupil jako společník Arnold 
Binko a podnik nese název R. Dvořák & A. Binko. Podnik potom přešel podnik 
do rodiny Binkových.  
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 Arnold Binko 1839 1923A. Binko byl velmi podnikavý člověk. V roce 1883 
závod rozšířil přístavbou chladírny a nechal vybudovat nové sklepy pro uložení 
až 3 000 hektolitrů piva. Měl také pronajaty sklepy v zámku.  
 
Byl podporovatelem národní strany a aktivně se účastnil národního a spolkového 
dění.  Patřil k první generaci národních činitelů a bojovníků za český Prostějov 
vedle Josefa Vrly, Františka Možného, Eduarda Chmelaře, Floriána Nováka a 
Hynka Čecháčka. V červnu roku 1869 byl zakládajícím členem Sokola. Stal se 
také členem prvního správního výboru Sokola. 
 
V tomto duchu vedl i svého syna Karla Binka, který byl v letech 1907–1919 a 
1924–1935 zastupitelem města a převzal vedení závodu. Pivovar s označením 
„Nový pivovar“ byl ve vlastnictví Binkových do znárodnění v roce 1948. Byl 
přestěhován do lihovaru v Dykově ulici č. 8. Objekty se zahradou v tomto roce 
zakoupila prostějovská Starorežná. To už je ale jiná kapitola. Z původního 
pivovaru dnes zůstaly jenom sklepy a z budovy „Nového pivovaru“ v ulici 
Hliníky jen obvodové zdi. 
 
Arnold Binko byl 29. 10. 1912 na zasedání obecního výboru jmenován čestným 
občanem Prostějova v kategorii „ za českost města té doby“. Zemřel 21. 11. 1923 
v Prostějově. 
 
Dnes nám tuto neprávem zapomenutou osobnost Prostějova připomínají jen 
archivní dokumenty, drobné zmínky v regionálních publikacích, vzpomínková 
kniha Ondřeje Přikryla Červánky Prostějova a místo posledního odpočinku – 
rodinná hrobka v severních arkádách prostějovského hřbitova. Ondřej Přikryl jej 
plným právem označil „za zasloužilého a vytrvalého průkopníka našeho 
průmyslu“. 
 
Před sto pěti lety se narodil Alfred Jánský, odbojář a vězeň čtyř 
koncentračních táborů 
 
Je to pět let co oslavil v obřadní síni prostějovské radnice stovku.  
 
Statečný člověk pohnutých osudů, válečný veterán, který přežil vězení a mučení 
ve čtyřech koncentračních táborech – plukovník v. v. Alfred Jánský. 
 
Rodák z Olomouce (*31. 5. 1914) a absolvent reálky vstoupil ve svých 
jednadvaceti letech do armády. Úspěšně absolvoval záložní důstojnickou školu a 
v hodnosti podporučíka se stal velitelem 4. baterie 107. dělostřeleckého pluku. Na 
podzim roku 1938 se účastnil potyček s henleinovci v prostoru pohraničních 
pevnůstek u Starého Města pod Sněžníkem a u Letovic. 
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Němci mu dali nálepku nepřátelský Čech a dostal se i na seznam gestapa. 1. září 
1939 byl zatčen a deportován do koncentračního tábora Dachau a po měsíci do 
Buchenwaldu. Zde byl dva a půl roku a vykonával těžké práce v kamenolomu. 
Třetím koncentračním táborem byl Natzweiler - Struthof  ve Francii. Podílel se 
na útěku skupiny důstojníků.  Jedním z uprchlých vězňů byl potom vydírán. 
Známý z písárny mu pomohl k tomu, aby se dostal do jiného transportu. Ten 24. 
října 1942 směřoval do Osvětimi. Dostal číslo 69783.  Tvrdá práce, mizerná 
strava, nelidské podmínky – to vše bylo ono „osvětimské“ peklo. Také zde 
inicioval v polovině ledna 1945 útěk pěti vězňů. Skrývali se v bunkru až do 
osvobození tábora Rudou armádou 27. 1. 1945. 
 
V únoru 1945 se dostává do řad 1. československého armádního sboru a jako 
velitel roty se účastnil bojů s Němci na Slovensku – v prostoru Liptovského 
Mikuláše a Malé Fatry. S postupující armádou pronikl na Moravu a do rodné 
Olomouce se vrací 9. května 1945. 
 
Požádal o propuštění z armády a pracoval jako ředitel olomoucké sladovny a od 
roku 1956 jako vedoucí investiční výstavby sladovny v Prostějově. V Prostějově 
-Vrahovicích žil od roku 1959 až do své smrti.  
 
Je nositelem vyznamenání Za chrabrost, získal statut válečného veterána a byla 
mu udělena Cena města Prostějova za rok 2008 za statečnost projevenou v boji za 
svobodu a demokracii v letech 1939–1945, za úsilí o obnovu legionářských a 
demokratických tradic po roce 1989.  Plukovník v. v. Alfred Jánský zemřel tak 
trochu symbolicky – na Den válečných veteránů – 11. 11. 2015. Jeho památku 
připomíná v Prostějově i název ulice. 
 
Městská policie Prostějov pořídila dva nové defibrilátory 
 
Je tak jednou z mála v zemi, která má takové zařízení k dispozici.  
 
Již v roce 2005 byl pořízen jeden defibrilátor, který byl umístěn pro případ 
potřeby ve služebním vozidle. Nové přístroje budou taktéž ve služebních autech, 
strážníci tak budou moci v terénu zachránit osoby se srdeční zástavou. 
 
Hlídky se mnohdy setkávají s případy, kdy je třeba osobám poskytnout první 
pomoc. Takové případy se dějí jak na veřejných prostranstvích, tak i při zákonném 
otevření bytu, či jiných uzavřených prostor. Zatím tento přístroj nebylo nutné 
použít, ovšem pokud dojde k záchraně byť jednoho života, pak je to určitě 
investice účelná. Nejde však v žádném případě o nahrazování kvalifikované 
zdravotnické služby. 
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Přístroje jsou plně automatické s hlasovým naváděním provádění záchranných 
postupů. Defibrilátory dokáží automaticky vyhodnotit, zda jde o srdeční zástavu, 
automaticky nastavit sílu výboje a také dokáží rozlišit, zda se jedná o dospělého 
pacienta nebo dítě. Tím je vyloučen chybný postup. 
 
Celkové náklady na pořízení činily 72 tisíc korun. Strážníci byli v minulém týdnu 
proškoleni v poskytování první pomoci a používání defibrilátoru odbornými 
lektory Českého červeného kříže Olomouc.   
 
ČERVEN 
 
Vyřazený nábytek bude dál sloužit osamělým rodičům s dětmi 
 
Deset nepotřebných skříněk bude sloužit dál tam, kde ho je nejvíce potřeba. 
Využití nábytek nalezne v Azylovém centru Prostějov, konkrétně poslouží 
osamělým rodičům s dětmi. Výběr konkrétních kusů nábytku řešila náměstkyně 
primátora Milada Sokolová s ředitelem centra Janem Kallou (pořizovací cena je 
celkem téměř 34 tisíc korun).  
 
S ohledem na skutečnost, že uvedený nábytek již pro potřeby magistrátu 
nevyužíváme a je uložen ve skladech na Sídlišti Svobody a Jezdecké ulici, shodli 
jsme se, že by měl pomáhat jinde. Tam, kde ho nejvíce potřebují a to je bezesporu 
v Azylovém centru Prostějov. Tyto skříňky budou použity jako zařízení pokojů 
azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi. 
 
Statutární město Prostějov má opět skvělý rating 
 
Patří mezi nejlepší v Česku! 
 
Město Prostějov pokračuje ve svých úspěších. Po získání ocenění jako bylo 
například první místo v republice v soutěži Město pro byznys, první místo v 
Olomouckém kraji v hodnocení magistrátu Přívětivý úřad, celostátní ocenění v 
soutěži statutárních měst „Hejbni s elektrem pro lepší život“, nebo třeba třetí místo 
za třídění odpadu v kraji „Keramická popelnice“, přichází hodnocení ratingu, kde 
stojíme opět na špici. Jde o dlouhodobý obraz řízení města. 
 
Kreditní profil města Prostějova (A1/Aa1.cz pozitivní) zohledňuje zejména 
dosavadní konzervativní řízení rozpočtu, nulové zadlužení města a jeho 
podřízených organizací, které přetrvává i v roce 2019. Dále je pak zohledněna 
střední pravděpodobnost, že vláda České republiky (A1 pozitivní) poskytne 
mimořádnou pomoc za účelem předejít akutnímu nedostatku likvidity. Provozní 
hospodaření dlouhodobě vykazuje výrazné přebytky, které slouží jako zdroj 
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kapitálových výdajů. Díky vysoké schopnosti samofinancování si město udržuje 
značné hotovostní rezervy a výbornou likviditu. 
 
Omezujícím faktorem ratingu jsou rozsáhlé plánované investiční projekty, které 
mohou v budoucnosti vést k dluhovému financování. Nicméně výše případné 
zadluženosti a její vliv na rozpočet města nelze blíže specifikovat. 
 
Silné stránky 
 
- Nárůst v daňových příjmech je hlavním faktorem zlepšení provozního 
hospodaření 
- Pokračující silná likvidita 
- Nulová zadluženost města a jeho organizací 
 
Slabé stránky 
 
- Finanční výkon je díky vysoké spotřebě investic pod tlakem 
 
Ratingový výhled 
 
Výhled ratingu je pozitivní, zohledňující pozitivní výhled ratingu státních 
dluhopisů České republiky. 
 
Co by mohlo rating snížit? 
 
Pokles ratingu státu, případně trvalý propad provozních výsledků města a deficitní 
hospodaření vedoucí k vyššímu nárůstu zadluženosti a poklesu hotovostních 
rezerv by měly negativní dopad na rating. 
 
Co by mohlo rating zvýšit? 
 
Zvýšení ratingu České republiky za předpokladu udržení stabilních výsledků 
hospodaření při velmi nízkém zadluženosti a dobré likviditě. 
 
Zemské kolo Floristické soutěže už má svoji hvězdu 
 
Milovníci květin se na konci května sešli v prostějovském KaSCentru.  
 
Konal se zde již 8. ročník Zemského kola Floristické soutěže pod záštitou 
náměstka hejtmana Olomouckého kraje Milana Klimeše a náměstkyně primátora 
města Prostějova Milady Sokolové. Slavnostního zahájení se ujala 
místopředsedkyně ČZS Mgr. Vlasta Ambrožová.  
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Celkem se tu setkalo 35 účastníků, kteří soutěžili ve třech věkových kategoriích. 
Letošním tématem se staly Kulatá kytice do ruky a Kulatá vypichovaná miska. 
 
Porota měla opravdu těžké rozhodování, všechny práce byly velmi povedené. Z 
každé kategorie postupují první tři do celostátního finále, které se uskuteční 19. 
července 2019 na výstavě Květy v Lysé nad Labem. Z Prostějova do tohoto finále 
postoupila žákyně Eliška Ganzarová z CMG. 
 
O doprovodný program pro soutěžící se i letos postarali žáci Střední odborné 
školy podnikání a obchodu, a to v podobě komentované prohlídky pamětihodností 
města Prostějov. 
 
Fotbal to je hra 
 
to je název výstavy, která byla slavnostní vernisáží zahájena 6. 6. 2019 ve 
výstavních sálech Muzea a galerie v Prostějově při příležitosti 115. výročí 
prostějovského fotbalu. 
 
V Prostějově má fotbal opravdu dlouhou tradici. Byly doby, které by se daly 
nazvat zlatou érou prostějovského fotbalu. Tehdy zde fungovalo až 11 
fotbalových klubů.  
 
Výstavu, která byla nejen k vidění, ale fotbálek si zde mohli zájemci i zahrát - a 
to ať už stolní, nebo v jednom ze sálů. 
 
Prostějov bude pravděpodobně součástí Servisní společnosti odpady 
Olomouckého kraje a.s. 
 
Radní dali zelenou přípravě projektu spolku Odpady Olomouckého kraje, z. s., na 
využívání zbytkových směsných komunálních odpadů na území Olomouckého 
kraje. O vstupu města do spolku a také o jeho majetkové účasti ve společnosti 
Servisní společnost odpady Olomouckého kraje a.s. budou v úterý 11. 6. 2019 
rozhodovat zastupitelé. 
  
Spolek Odpady Olomouckého kraje, z. s., zakládal Olomoucký kraj a dalších 13 
subjektů v polovině roku 2015. Ke konci roku 2018 bylo jeho členem již 148 měst 
a obcí Olomouckého kraje včetně města Prostějova.  Založení Spolku bylo 
výsledkem dlouholetého hledání řešení nakládání se směsnými komunálními 
odpady.  
 
Účelem spolku je vytváření podmínek pro předcházení vzniku odpadu a zajištění 
efektivního nakládání s komunálním odpadem na území kraje.   
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Systém svozu odpadu v kraji v současnosti funguje na principu sběru odpadů a 
následné přepravě svozovými společnostmi / technickými službami přímo na 
skládku, bez zapojení jakýchkoliv mezičlánků. Výsledkem je vysoký podíl 
skládkování směsného komunálního odpadu. Tento stav není udržitelný a od roku 
2024, s ohledem na zákaz skládkování směsného komunálního odpadu, ani právně 
možný. Vzhledem ke zmíněnému zákazu skládkování směsného komunálního 
odpadu je třeba dalších kroků, které vyřeší současnou situaci se skládkováním.  
 
Zastupitelstvo Olomouckého kraje proto rozhodlo o změně a založení nové 
akciové společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s. Město 
Prostějov má zájem být akcionářem této společnosti, která bude stoprocentně 
vlastněna a společně ovládána městy a obcemi na území kraje. Jako akcionář 
budeme mít možnost uzavírat napřímo smlouvy o dodávkách odpadů, případně 
další smlouvy na plnění. Náklady budou efektivně vynaloženy na činnost, kterou 
by si jednotlivá města a obce musela stejně zajistit vzhledem ke zmiňovanému 
zákazu skládkování. 
 
Před sto šedesáti lety se narodil prostějovský rodák a malíř Robert Holzer 
 
Proslul především jako jevištní výtvarník.  
  
Dva roky studoval na zdejší reálce, v roce 1875 odchází do Vídně. Pracoval v 
divadelním ateliéru Brioschi- Burghardt-Kautsky. Navštěvoval také kurzy na 
malířské akademii a stal se malířem dekorací v divadle Na Vídeňce.  
 
V letech 1883–1924 působil jako jevištní výtvarník v Národním divadle v Praze. 
Vytvořil zde desítky dekorací pro opery a operety.  Jeho doménou byly dekorace 
českých krajin a vesnic. Vycházel především ze svých malířských studií v 
plenéru. Náladová hra světel a stínů byla u něj dost výrazná, bývá proto označován 
za impresionistického jevištního výtvarníka.  
 
Rád se vracel do svého rodiště. V roce 1893 na Národopisné výstavě v Prostějově 
prezentoval některé svoje práce z Národního divadla. Maloval krajinu v okolí 
Stínavy, Seče a Drahan. Najdeme u něj i prostějovské motivy. Pro Prostějov 
vytvořil návrh sgrafita Prašné brány na počest Matěje Rejska. Bylo umístěno na 
bočním štítě školní budovy v Rejskově ulici. V roce 1926 při úpravách školy bylo 
však odstraněno.  V roce 1946 u příležitosti 75. výročí založení reálky byly v 
rámci výstavy výtvarných prací žáků a učitelů vystaveny také tři Holzerovy 
rozměrné olejomalby s tematikou rodného kraje.  
 
Jeho přítelem byl prostějovský lékař a politický činitel Ondřej Přikryl. Ve III. díle 
své vzpomínkové knihy Červánky Prostějova připomenul Holzerův ateliér v 
bývalém kostele v Praze Na Zderaze. Popsal také způsob zhotovování dekorací. 
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Napsal zde například toto: „Nahoře i dole založí a sešije se plátno v tak zvané 
kapsy, jimiž se prostrčí žerdi, kolem nichž se dekorace balí a jež se při zavěšení 
natahují. Takto sešité plátno napne se na zem a Holzer začne gruntovat, tj. dá 
malovati základ křídovou barvou klihovou… Štětce jsou sáhodlouhé a nemají 
daleko ke štětkám, jimiž se bílí domy.  A co paleta? Tou jest hned malý ruční 
vozík, na němž místo barevných přílepků stojí asi tři tucty litrových a 
dvoulitrových hrnců s klihovými barvami všech odstínů.“ 
 
Do naší historie se Robert Holzer zapsal především jako první malíř a scénograf 
Národního divadla. 
 
Připomínáme si sto let od narození prostějovského pedagoga a amatérského 
fotografa 
 
Dobré světlo Bohuslava Horna.   
 
Rodák z Horních Počápel (* 9. 6. 1919) u Mělníka byl profesí strojař a 
konstruktér. Od roku 1949 pracoval jako konstruktér v prostějovském Agrostroji. 
V letech 1953–1979 byl učitelem odborných předmětů na Střední průmyslové 
škole strojnické v Prostějově. 
 
Celoživotní zálibou Ing. Horna bylo fotografování. Byl členem místních 
fotokroužků. Zároveň byl i členem řady porot okresních a krajských 
fotografických soutěží při tehdejším Okresním kulturním středisku.  Hlavními 
tématy jeho snímků byla příroda a město Prostějov. Připomeňme například 
Prostějov panoramatický focený přístrojem Horizont. Výtvarné cítění, technická 
dokonalost, smysl pro detail – to vše charakterizuje jeho díla. Dokonale ovládl 
klasické zpracování černobílé fotografie.  Nevyhýbal se ani digitální fotografii. I 
ve vysokém věku experimentoval s počítačem a tiskárnou. Svoje snímky 
publikoval v regionálním tisku a časopisech. Prezentoval je i na výstavách (v roce 
1998 v kulturním klubu Duha a v roce 2002 v promenoáru Městského divadla). 
Mezi kolegy si získal velký respekt a autoritu. Byl skromný, pracovitý a rád se 
podělil o svoje zkušenosti. 
 
Bohuslav Horn zemřel 27. července 2012 ve svých třiadevadesáti letech v 
Prostějově. 
 
Připomínáme si sedmdesát let od úmrtí operní pěvkyně a pedagožky Anny 
Dočkalové 
 
Byla také dirigentkou Vlastimily. 
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V letošním roce si připomínáme sto padesát let od založení ženského pěveckého 
sboru Vlastimila. Je spjatá také s osobností pěvkyně a hudební pedagožky Anny 
Dočkalové. 
 
Anna Dočkalová se narodila se 17. prosince 1887 v Bousíně u Drahan v rodině 
řídícího učitele. Měšťanku vychodila v Bedihošti, kde tehdy učil její otec 
František Dočkal. Následovala studia brněnské Vesny. Potom studovala na 
Filozofické fakultě UK v Praze hudební nauku a pěvecký výcvik. Další studia 
vykonala na Sternově konzervatoři v Berlíně. Čtyři roky byla sólistkou opery 
Deutsches Opernhaus v Berlíně.  
 
Po 1. světové válce ji povolal dirigent brněnské opery František Neumann do 
Brna. V letech 1927–1929 působila jako dirigentka Vlastimily v Prostějově. 
Vlastimilu poprvé řídila na koncertě 27. dubna 1927. V prosinci 1927 uspořádala 
společně s Orlicí Bendlův večer.  Za jejího vedení se Vlastimila účastnila různých 
pěveckých soutěží a předvedla řadu skladeb, například Oratorium sv. Ludmila od 
Antonína Dvořáka za doprovodu Slovácké filharmonie Uherské Hradiště. S 
Vlastimilou oslavila i šedesáté výročí jejího založení. 
 
Velký kus tvůrčí a pedagogické práce vykonala na Slovensku. Byla žákyní a 
spolupracovnicí významného slovenského muzikologa a hymnologa Dobroslava 
Orla. 
 
Učila hudební výchovu na bratislavské reálce a dirigovala Akademické pěvecké 
sdružení. Byla lektorkou hlasové výchovy na katedře hudební vědy Komenského 
univerzity. Jako dirigentka vedla dětské pěvecké soubory v Bratislavě. Po roce 
1939 musela Slovensko opustit.  
 
Od roku 1940 působila v Praze jako profesorka hudební výchovy na gymnáziu 
Elišky Krásnohorské. Zemřela tragicky 11. června 1949 v Praze.  Takto na ni 
vzpomínali její žáci: „Uměla povznést předmět…jiskra umění hořela v ní, hořela 
i v ovzduší jejích hodin a zanítila lásku k hudbě.“ 
 
Záchrana v posledním okamžiku - život chtěl ukončit na kolejích 
 
Strážníci zachránili lidský život.   
 
Krátce před půl desátou večer (dne 7. 6. 2019) se na tísňovou linku městské policie 
156 obrátila mladá žena s tím, že na železničním přejezdu ve Vrahovicích, 
nedaleko restaurace Na rybníčku, se na kolejích nachází sedící muž, nad kterým 
stojí druhý muž.  
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Oznamovatelka i s přítelem ihned odstavili své vozidlo u tohoto přejezdu a vydali 
se ke dvojici, aby zjistili, co se stalo. Sedící muž byl ve špatném psychickém 
stavu, zjevně požil i alkohol a odmítal komunikovat s tím, že chce ukončit život, 
že ho již nebaví žít a byl neustále plačtivý. Trojice se snažila muže přesvědčit, aby 
z kolejiště odešel. Muž tedy poodešel o několik desítek metrů dál, kde si opět sedl 
doprostřed kolejí. V tom okamžiku se rozsvítilo výstražné signalizační světlo a 
zvukové výstražné znamení upozorňující na blížící se vlak. Nebylo samozřejmě 
jasné, ze které strany přijede. V tu dobu se na místo dostavila hlídka Městské 
policie Prostějov. Po příjezdu strážníci zjistili, že osobní vlak přijíždí ze směru od 
Vrahovic. Jeden ze strážníků následně zastavovacím červeným světlem, určeným 
k zastavování motorových vozidel, dával strojvedoucímu světelné znamení k 
zastavení. Vlak zastavil na úrovni železničního přejezdu. K zastavení soupravy 
zcela jistě přispělo i to, že oznamovatelka, shodou okolností lektorka první 
pomoci Červeného kříže Olomouc, měla na sobě reflexní vestu a byla tak viditelná 
z větší vzdálenosti.  Dva muži při zastavování vlaku mezitím doslova odtáhli 
muže z kolejiště. Všichni zasahující tak prokázali velkou profesionalitu. 
 
Vše se odehrálo velice rychle, proto je na místě ocenit snahu, rozhodnost a 
pohotové jednání všech, kteří se na záchraně 25 letého muže z Přerovska podíleli. 
V neposlední řadě patří dík i zasahujícím strážníkům, kteří byli včas na místě a 
zastavili přijíždějící vlak.  
 
U muže byla zjištěna hodnota 1,41 promile alkoholu v dechu a hlídkou byli na 
místo přivoláni záchranáři. Po posouzení zdravotního stavu, doporučil lékař 
umístit osobu na záchytnou stanici do Olomouce.  
 
Před sto padesáti lety byl založen v Prostějově SOKOL 
 
První valná hromada se konala 13. června 1869.  
 
Prostějov byl sedmým městem na Moravě, ve kterém zakořenila sokolská 
myšlenka. Zakladatelem Sokola byl advokát, národní činitel a aktivní sokolský 
činitel v Brně Josef Fanderlík.  
 
První valná hromada proběhla 13. června 1869. Josef Fanderlík byl zvolen prvním 
starostou. Registrováno bylo tehdy 134 členů. 17. června 1869 bylo zahájeno 
cvičení v bývalé městské tělocvičně v kapucínském klášteře na Brněnské ulici.  
První veřejné cvičení proběhlo 24. května 1870. Německé vedení města potom 
Sokol rozpustilo. Znovu byl obnoven v roce 1875 jako TJ prostějovská a původní 
název Sokol měl až od roku 1876. 
 
Velkolepou slavností bylo 8. července 1883 svěcení sokolského praporu na 
hlavním prostějovském náměstí. Světitelem byl P. Josef Novák.  Cvičilo se také 
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v tělocvičně reálky v Palečkově ulici a v budově zámku. Třináct členů jednoty se 
v roce 1882 účastnilo sokolského sletu v Praze. V roce 1898 uspořádali první 
Husovy oslavy. Navázali kontakty se slovanskými členy. Výsledkem byl první 
slovenský večer konaný roku 1901. Roku 1899 vznikla druhá jednota SOKOL II 
a v roce 1911 vznikla Sokolská župa prostějovská.  
 
Sokolské hnutí se nezaměřovalo jen na sport. Základním principem sokolské 
myšlenky je všestrannost – zdokonalení tělesné zdatnosti současně s rozvojem 
kultury ducha. 
 
Pořádali koncerty, plesy, šibřinky, jarní slavnosti, letní karnevaly, zábavné 
vzdělávací večery, divadelní představení, přednášky a besedy.  
 
Historie prostějovského Sokola představuje také smutné a tragické kapitoly. Patří 
mezi ně druhé rozpuštění Sokola za nacistické okupace, účast členů v 
protifašistickém odboji, likvidace Sokola po únoru 1948 a vznik jednotné 
tělovýchovy (Sokol I se stal od roku 1951 součástí TJ OP). Činnost Sokola byla 
v plném rozsahu obnovena po roce 1989. 
 
Do historie se zapsali také starostové Sokola, například František Možný, Josef 
Wait, Ignác Stavěl, Jan Hoch, Alois Konvalinka, Josef Konvička. Josef Špaček, 
František Benda. Z dalších osobností například Jan Machner, Josef Klág, 
Ferdinand Steiner, Ferdinand Wolker, Oldřich Dobrovolný, Jaroslav Tesař, Karel 
Snášel, Marie Jelínková, Marie Pacholíková a mnozí další. 
 
Prostějovský Sokol navazuje na svoji bohatou historii a hrdě naplňuje Tyršovo 
heslo: „Ve zdravém těle zdravý duch.“ 
 
Před sto lety se narodil Drahoslav Gawrecki 
 
Prostějovský rodák byl významným budovatelem našeho knihovnictví. 
 
Jeho příjmení nám připomíná česko-polské kořeny. Jeho dětství a mládí je spjaté 
s Prostějovem, kde se 15. června 1919 narodil v rodině stavebního dělníka. V 
Prostějově studoval na reálce. Maturoval v roce 1937. Jeho spolužákem byl 
překladatel a dramaturg Sergej Machonin. 
Patřil ke generaci, kterou postihlo zavření vysokých škol.  Musel přerušit studium 
na Přírodovědecké fakultě UK a absolvoval Státní knihovnický kurz v Praze. 
Vrátil do kraje svých předků jako ředitel Městské knihovny ve Frýdku - Místku.   
Po válce byl krátce zemským knihovnickým inspektorem. Knihovnictví zasvětil 
celý svůj profesionální život. V letech 1948–1949 a 1954–1955 byl ředitelem 
Univerzitní knihovny v Olomouci a v letech 1951–1954 a 1955–1959 ředitelem 
Státní vědecké knihovny v Ostravě. Na přelomu 50. a 60. let působil v Matici 
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slovenské v Martině. Potom přešel do Prahy a pracoval jako vedoucí technického 
odboru ve Státní knihovně v Praze. V letech 1971–1972 byl ředitelem Státní 
technické knihovny a v letech 1972–1973 ředitelem Státní pedagogické knihovny 
v Praze, v letech 1973–1979 náměstkem ředitelem Státní knihovny ČR. Potom 
odešel do důchodu. 
Je autorem různých odborných prací (např. Organizační a metodické pokyny 
výstavby knihoven). V letech 1968–1970 přednášel na katedře knihovnictví a 
vědeckých informací Fakulty sociálních věd a publicistiky v Praze. V letech 
1970–1975 byl předsedou Ústřední knihovnické rady.  
Gawrecki zasáhl také do literatury. S Bohumírem Strnadelem vydával v době 
svého frýdeckého působení časopis Bezručův kraj. Už v roce 1939 vydal 
básnickou sbírku Nebe v Beskydách napsanou v duchu bezručovsko-
wolkerovských sociálních balad. Na ni navázaly sbírky Krajiny v zajetí a Pro tvou 
zemi (1947).  Obsahují také přírodní lyriku a verše věnované Slezsku i Hané. 
Překládal z polské prózy (Jarosław Iwaszkiewicz, Helena Boguszewska). 
Drahoslav Gawrecki zemřel 19. října 1988 v Praze.  
Jeho dílo není neznámé. Připomněl jej už 1946 Památník vydaný k 75. výročí 
založení prostějovské reálky, dále Literární slovník severní Moravy a Slezska 
(1945–2000, autorky Iva Málkova, Svatava Urbanová a kolektiv, Votobia 
Olomouc a OU Ostrava, 2001), Oldřich Šuleř v knize Laskavé podobizny s 
podtitulem Zapomínaní a zapomenutí literáti ze Slezska a severní Moravy 
(Ostrava 2005) a antologie Haná v poezii (editor Bohumír Kolář, Olomouc 2008). 
 
Mírový běh v Prostějově 
 
Nejdelší štafetový běh na světě, který se pravidelně koná již od roku 1987, proběhl 
i Prostějovem.  
 
Peace Run je běh s hořící pochodní přes více než 140 zemí světa. Jeho hlavním 
posláním je šířit atmosféru přátelství, míru, porozumění.  Překonávat hranice mezi 
lidmi nejrůznějších národů, přesvědčení a hranice v lidech samotných. Je inspirací 
k hledání toho, co ve skutečnosti vyjadřuje slovo “mír” a jak jej může každý v 
běžném životě naplňovat.  
 
Symbolem je Mírová pochodeň. Mezinárodní tým běžců ji nese a předává všem, 
kteří se chtějí k této myšlence připojit, a zastavuje se dnes (23. 6.) také v 
Prostějově. S Mírovou pochodní mohou lidé běžet nebo ji na chvíli podržet a 
vložit do ní své přání pro svět. Přidat se tak k mnoha významným osobnostem a 
k milionům lidí na celém světě, kteří drželi pochodeň od vzniku Mírového běhu 
v roce 1987.  
 
Peace Run založil atlet, filozof a umělec Sri Chinmoy (1931-2007), který službě 
ideálům světového míru a harmonie věnoval celý svůj život. Svou životní 
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filozofií, dílem a neúnavným úsilím inspiroval lidi nejrůznějších národů a kultur, 
za což obdržel mnohá mezinárodní ocenění. 
 
Běžcům, jak se ukazuje a co nás velice potěšilo, se v Prostějově líbilo. 
 
 
Před pěti sty deseti lety zemřel diplomat a biskup Jan Filipec 
 
Byl výjimečnou osobností své doby a nejslavnějším prostějovským rodákem. 
 
Pod hlavním oltářem františkánského klášterního kostela Zvěstování Panny Marie 
v Uherském Hradišti „spí svůj věčný sen“ významný prostějovský rodák, 
diplomat a velkovaradínský biskup Jan Filipec. Zemřel před pěti sty deseti lety –
28. června 1509 v Uherském Hradišti. 7. ledna 1511 se jeho památce na tomto 
místě poklonil král Vladislav Jagellonský. Tímto mu vzdal naposledy poctu za 
prokázané služby. 
 
Jan Filipec se narodil v roce 1431 v rodině prostějovského měšťana. Na zdejší 
městské škole získal základní vzdělání. Nejprve působil v kanceláři zemského 
hejtmana Ctibora Tovačovského. Od něj se roku 1472 dostal do služeb uherského 
krále Matyáše Korvína. Stal se jeho kancléřem a rádcem. Hájil královské zájmy 
na evropských dvorech, dojednával sňatky a nástupnictví trůnů. 13. 7. 1479 
dojednával v Olomouci tzv. olomouckou mírovou smlouvu mezi Matyášem 
Korvínem a Vladislavem Jagellonským. Na jejím základě získal Matyáš titul 
českého krále a faktickou vládu na Moravě. Odměnou Filipcovi za tyto služby mu 
byl úřad velkovaradínského biskupa, i když neměl kněžské svěcení. Prázdný 
biskupský stolec v Olomouci však pro nesouhlas papeže nezískal, stal se jen 
správcem olomoucké diecéze.  
 
Po Matyášově smrti roku 1490 podpořil při volbě za uherského krále Vladislava 
Jagellonského. Také on využíval Filipcových schopností a kontaktů. Byl jeho 
důvěrníkem a rádcem.  
 
V roce 1492 se vzdal všech světských funkcí a vstoupil do řádu františkánů – 
odnože menších bratří observantů – ve Vratislavi. Stal se významným fundátorem 
františkánského řádu. Podílel se na výstavbě klášterů a kostelů (např. klášter v 
Uherském Hradišti). Z dalších stavebních realizací můžeme uvést přestavbu 
biskupského sídla ve Vyškově, pozdně gotickou přestavbu hradu Mírov či kostel 
Všech svatých s areálem augustiniánského kláštera v Olomouci (nacházel se na 
křižovatce dnešních ulic Pekařské, Mlčochovy a třídy. 1. máje, po zrušení řádu 
byl odsvěcen a začátkem 19. století demolován kvůli stavbě Pekařské ulice).  
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Jan Filipec věnoval pozornost i rodnému Prostějovu. Roku 1486 vyprosil u 
panovníka pro Prostějov právo pečetit písemnosti zeleným voskem a výsadu 
druhého výročního trhu konaného třetí neděli postní před Velikonocemi a v roce 
1491 dokonce právo pečetit dokumenty červeným voskem, což byla výsada 
královských měst.  Prostějovskému kostelu Povýšení sv. kříže věnoval cenné 
monstrance. Jeho přítelem a důvěrníkem byl Vilém z Pernštejna.  
 
Vzdělanec, humanista, nádherymilovný biskup, stavitel, milovník knih a 
podporovatel knihtisku. Také jeho zásluhou se dostala italská renesance do 
Prostějova a na Moravu. Psali o něm Jan Blahoslav, Bartoloměj Paprocký z 
Hlohol, František Palacký, František Koželuha a Jaroslav Mathon, Tomáš 
Měšťánek. Paprocký z Hlohol jej vzpomněl jako „muže hodného a velmi učeného 
tak, že toho věku mezi duchovními pány žádný rovný jemu se nenacházel“, 
Palacký jej uvedl jako „nejdůležitější osobu věku svého“ a Koželuha jako 
„charakterní osobnost, jejíž úžasné činnosti náleží málem půl patnáctého století“.  
V Prostějově připomíná osobnost našeho slavného rodáka název náměstí u kostela 
Povýšení sv. Kříže. 
 
Likvidace plevele horkou vodou 
 
Rada města Prostějova po vzoru jiných měst v Česku, řešila rozšíření činností při 
likvidaci nežádoucího plevele o likvidaci pomocí horké tlakové vody.  
 
Společnost FCC Prostějov, s.r.o., městu nabídla možnost provádět likvidaci 
plevelů na komunikacích také pomocí horké tlakové vody, což je vhodné používat 
například v blízkosti travnatých ploch, záhonů, dětských hřišť. 
 
Jednalo by se tak o alternativní doplnění likvidace plevelů včetně možnosti 
provádět čištění mobiliáře, komunikací a podobně. 
 
Konkrétně se jedná o parní stroj ECLIP M 1000. Roční náklady na zavedení této 
služby jsme vypočítali na 273.600 korun (bez DPH) a této nabídky společnosti 
FCC hodláme využít. Jedná se o další variantu likvidace plevele. 
 
ČERVENEC 
 
V Nemocnici Prostějov se v 1. pololetí narodilo 396 dětí 
 
Téměř čtyřmi sty novorozenců se v 1. pololetí roku může pochlubit Nemocnice 
Prostějov. Zdravotníci zde přivedli na svět 214 chlapců a 182 děvčat. Nejvíce dětí 
se narodilo v měsíci červnu. Na své letošní první dvojčátka v Prostějově zatím 
čekají.  
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Nejvíce dětí přinesl první letní měsíc - červen. „Za poslední čtyři týdny se v naší 
porodnici narodilo 87 dětí. To je zhruba pětina z celkového počtu. Na první letošní 
dvojčata zatím čekáme,“ bilancuje Bc. Věra Tisoňová, vrchní sestra 
gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Prostějov. 
 
Mezi jmény dominují ta tradiční česká, najdou se však i výjimky. „Naši porodníci 
přivítali na světě už i Benedikta, Christiana Allpacina, Huga, Jonatana, Ricarda, 
nebo Santiaga. Z dívčích neobvyklých jmen to byly Valérie, Anabel, Berenika, 
Isabel, Jasmína, Lily nebo Vivien. Nejčastěji však rodíme Jakuby, Tomáše, Honzy 
a z děvčat Elišky, Sofie a Terezy,“ vyjmenovává Věra Tisoňová. 
 
Nastávající maminky přijíždí ze všech koutů Olomouckého kraje, ale i z okolních 
regionů. Místní zdravotníky však nepřekvapí ani rodičky z velké dálky, třeba z 
Prahy. Porodnice Nemocnice Prostějov pravidelně pořádá velmi oblíbené dny 
otevřených dveří, které mohou zájemci navštívit na podzim a jejichž termín 
posléze najdou na webových stránkách oddělení. 
 
Porodnice Nemocnice Prostějov nabízí budoucím maminkám tři samostatné 
uzavřené klimatizované porodní boxy pro maximální soukromí. Součástí těchto 
boxů je kromě speciálních polohovacích lůžek také porodní vana, rehabilitační 
balony, žíněnky, sprcha, křeslo, rádio s CD přehrávačem. Porodnice je také 
držitelem titulu Baby Friendly Hospital. Po porodu je samozřejmostí bonding i 
zavedený systém rooming-in na oddělení šestinedělí. 
 
Porodnice Nemocnice Prostějov pravidelně pořádá velmi oblíbené dny 
otevřených dveří, které mohou zájemci navštívit na podzim a jejichž termín 
posléze najdou na webových stránkách oddělení. 
 
Náhrobek hrdiny bitvy u Dunkuerque a nositele Čs. válečného kříže 1939 
 
Městský hřbitov dovybaven novým náhrobkem.  
 
Snažíme se pečovat o hroby významných osobností, které se jakkoli v době 
minulé zapojily do dění města. Jsou to jak například osobnosti z oblasti umění, 
tak také ti, co za nás bojovali ve válkách. 
 
Pořídili jsme náhrobní desku na hrob četaře Viléma Münze (28. 5. 1916 – 8. 1. 
1946), hrdiny bitvy u Dunkuerque, nositele Čs. válečného kříže 1939. Náhrobní 
deska byla umístěna na jeho hrobě. Její pořizovací cena je 8 700 korun. 
 
Hroby však potřebují údržbu a následnou péči. 
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O hrobní místo četaře Viléma Münze stejně jako JUDr. Františka Doležela, 
bojovníka za pravdu, spravedlnost a lidská práva je potřeba se postarat. Přidali 
jsme tedy tato místa do seznamu hrobů, o které jsme se zavázali jako město 
pečovat. 
 
Doplnění:  
 
První střetnutí u Dunkerque, do kterého ovšem Münz nezasáhl, byla evakuace 
britských a spojeneckých vojsk z Francie mezi květnem a červnem 1940. Jedná 
se i o jednu z válečných záhad, proč tedy Hitler zastavil své tankové divize a 
nechal spojence evakuovat. Hovoří se o tom, že stále chtěl v té době vyjednávat s 
Anglií.  
 
Vilém Münz a „jeho“ Československá samostatná obrněná brigáda se u 
Dunkerque proslavili až od října 1944, kdy zde při obléhání německé posádky 
vystřídali 154. britskou pěší brigádu a k ruce dostali 7. tankový prapor, britské a 
kanadské dělostřelecké jednotky a pěší prapor francouzské vnitřní armády. 
Brigádní generál Liška byl vrchním velitelem obléhacích vojsk. Během obléhání 
docházelo k sérii větších či menších šarvátek se spoustou obětí. Hlavně 
československé vojáky provázelo zklamání, že se nemohou účastnit osvobození 
své vlasti a stojí na jednom místě. Obléhání Dunkerque trvalo de facto až do konce 
války a pouze symbolický oddíl v síle 139 mužů byl zařazen do 3. americké 
armády generála Pattona na konci dubna 1945 a skutečně překročil 
československou hranici 1. května v prostoru Mühlbach (dnes Pomezí). Hrdinství 
našich vojáků nesmí býti zapomenuto a je dobře, že se k válečné historii postupně 
a pravdivě vracíme. Zdroj doplnění: Martin Mokroš, Prostějov. 
 
Město do svých uměleckých sbírek zakoupilo další díla 
 
Sbírky umění města Prostějova se rozrůstají. Radní na svém posledním jednání 
odsouhlasili nákup dalších děl z rozpočtu města Prostějova.   
 
Zřídili jsme výstavní prostory v přízemí zámku, kde jsou díla v majetku města 
Prostějova postupně vystavována. Jde o zachování uměleckých děl pro příští 
generace, což považujeme za smysluplné a za dobrý odkaz do budoucnosti. 
 
Lidé se tak při výstavách budou moci pokochat novými díly, například od těchto 
umělců:  
 
1. Dušan Janoušek – obraz Dívka v rádionce, olej, 42x30 cm, cena 8.000,-- 
Kč 
 
2. Dušan Janoušek – obraz Istrie, olej, 50x50 cm, cena 15.000,-- Kč 
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3. Antonín Kameník – obraz Prostějov ze Záhoří, olej na plátně, 80x120 cm, 
cena 30.000,-- Kč 
 
4. Hana Wichterlová – kresba na lepence, 35x25 cm, cena 12.000,-- Kč 
 
5. Jan Tříska – návrh na pomník T. G. M., bronz, výška 37 cm, cena 12.000,-
- Kč“ 
 
Před sto třiceti lety se narodil pedagog, básník a kulturní a osvětový činitel 
Karel Pittich 
 
Byl významným kulturním a osvětovým činitelem.   
 
Narodil se 11. července 1889 v Prostějově, v Panské ulici č. 14 (nynější 
Kostelecká ulice) zednickému polírovi Karlu Pittichovi a jeho manželce Johaně 
rozené Dorazilové. Rodiče pocházeli z Pustiměře. 
 
V roce 1907 absolvoval studia na prostějovském klasickém gymnáziu 
(mimochodem byl prvním z jeho absolventů). Následovalo studium na 
Učitelském ústavu v Příboře. Potom učil na národní škole v Olšanech a 
měšťanských školách v Prostějově. Naposledy působil jako ředitel dívčí 
měšťanské školy v Rejskově ulici. 
 
Byl významným kulturním a osvětovým činitelem. V Prostějově se uvedl už před 
1. světovou válkou přednáškou v Besedě Z dějin literatur světových. Pod svým 
jménem či zkratkou -tt - uveřejňoval svoje kulturní příspěvky, recenze knih a 
medailóny osobností v dobovém tisku (např. Hlas lidu, Hlasy z Hané, Národní 
demokracie, Kulturní zprávy, Litovelský kraj). Pozornost věnoval například J. 
Wolkerovi, A. Novákovi, J. Uhrovi, rodině Vojáčkových. Statě o Jiřím Wolkerovi 
a Karlu Dostálu-Lutinovovi vyšly také ve sborníku Prostějov – město a okres 
(1933). Tiskem vyšly i jeho cestopisné fejetony z Itálie, Německa, Švýcarska, 
Francie a Holandska. 
 
Vedl kulturní rubriku v Hlasu lidu. Politické události po roce 1918 jej totiž 
přivedly do řad sociální demokracie. Zde uplatnil svoje schopnosti nejen ve 
vzpomínaném tiskovém orgánu Hlas lidu, ale také v přednáškové činnosti pro 
Dělnickou akademii. 
 
Byl výborným pedagogem a metodikem. Byl autorem učebnic, vlastivědných a 
metodických příruček. Kladně byl hodnocen zvláště jeho spisek Prostějovský 
okres (1930). Učebnice zeměpisu pro 1. 2. a 3. třídu měšťanských škol byly 
přeloženy i do slovenštiny.  
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Karel Pittich psal také básně. Debutoval v almanachu Lyrický rok (1913) 
připraveném básníkem F. S. Procházkou. Byl označován za básníka předjaří a 
podvečera. Sbírky Duben života (1914) a Napjatá tětiva (1921) jsou výpovědí o 
životě, víře, smutku. Pittich zde medituje, hodnotí, rozjímá i účtuje ubíhající život. 
Najdeme zde vlivy Petra Bezruče, Otokara Březiny a Jana Vrby.  S básníkem 
Otokarem Březinou si dopisoval už jako gymnaziální student. V roce 1920 
redigoval sborník Kvítí různých zahrad, ve kterém uveřejnil báseň Strom života. 
 
Od roku 1949 až do své smrti žil v Praze. Zde také 5. dubna 1968 zemřel. 
 
 Byl tchánem herce Ladislava Peška a příbuzným prostějovského pedagoga, 
básníka a fotografa Rudolfa Závodného. Letní měsíce rád trávil ve vilce 
Pampeliška na Stražisku. Nechal ji vybudovat Pittichův tchán, majitel palírny U 
zeleného stromu Karel Kaiser. 
 
Kulturní publicista a bibliofil Josef Glivický o něm napsal: „Byl v našem městě 
úspěšným přednašečem, vzdělaným myslitelem, pohotovým stylistou a bystrým 
glosátorem veřejného života.“ 
 
 
Prostějovské labutě jsou chráněny dopravními značkami 
 
Kromě ochranného plotu poslouží rodičovskému páru labutí ke zdárnému 
vyvedení osmi mláďat i dopravní značky.  
 
K nedávno instalovanému mini plotku u rybníka v Drozdovicích nechalo město 
vyrobit i netradiční dopravní značky. Na komunikaci ulice Šmeralova, v těsné 
blízkosti rybníka, budou po dobu hnízdění motoristy upozorňovat na pohyb labutí. 
 
Loni jsme bohužel o labutí rodinku přišli. Letos jsme jim proto chtěli co možná 
nejvíce zajistit soukromí pro výchovu mláďat – proto ten mini plotek, který 
zabraňuje vstupu do jejich rodinného prostoru. Protože si rodinka našla cestu po 
silničním přechodu do Kolářových sadů, rozhodli jsme se, že na místě necháme 
osadit také dvě dopravní značky. Věříme, že teď se už labutí mláďata opravdu 
podaří odchovat. 
 
Kolem rybníka v Drozdovicích jsou navíc také osazeny informační tabule, které 
veřejnost informují o škodlivosti krmení vodního ptactva. 
 
 
Před sto padesáti lety se narodil divadelník a komunální činitel Jakub Nekula 
 
Byl zakladatelem spolku Tyl.  
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Amatérský herec a divadelník, ředitel pošty, komunální politik. Tím vším byl 
Jakub Nekula, jehož 150. výročí narození si dnes – 11. července – připomínáme. 
 
Divadlo bylo jeho velkou zálibou, stejně jako zájem o věci veřejné. V tomto směru 
jej bezpochyby ovlivnil jeho tchán, prostějovský národní a spolkový činitel a 
vlastenecký učitel Alois Poříska.  
 
J. Nekula byl členem Spolku divadelních ochotníků. Tento však aktivně 
nepracoval a potom zanikl. Společně s mladými divadelníky V. Khopou a F. 
Pohořelým v červenci roku 1900 založil Jednotu divadelních ochotníků TYL. 
Představili se 11. srpna 1900 Tylovou Paní mincmistrovou v režii V. Khopa. 
Jakub Nekula byl prvním předsedou spolku a hlavním organizátorem do roku 
1908. Na jeho činnost navázali Jan Zachoval a Vladimír Pleský. Sám vytvořil řadu 
rolí ve hrách Tylových, Jiráskových, Stroupežnického a Zeyera. Zpočátku hráli v 
sále U Černých (dům U Medvěda, kino Atlas, později Jas), potom v hospici v 
Petrské ulici a po roce 1907 našli zázemí v nově otevřeném Národním a 
spolkovém domě. 
 
J. Nekula byl od roku 1905 členem Družstva městského spolkového domu. 16. 
10. 1907 se stal členem výboru pověřeného organizací otevření objektu. V letech 
1913–1922 byl členem obecního výboru města. Do obecního výboru byl zvolen i 
v komunálních volbách v červnu 1919 za národně demokratickou stranu. V této 
době zastával funkci druhého (od dubna 1920 prvního) náměstka starosty města 
Stanislava Manharda. Od října 1918 byl členem administrativního odboru 
tehdejšího Okresního národního výboru.  
 
Jakub Nekula zemřel 16. prosince 1922 v Prostějově. Dnes nám tuto neprávem 
zapomenutou pozoruhodnou osobnost města připomíná jen pár zmínek v 
publikacích o dějinách města a také místo posledního odpočinku v rodinném 
hrobě na Městském hřbitově v Prostějově. 
 
Rozšíření kapacity Azylového centra 
 
Kapacita Azylového centra (dále jen AC) v Určické ulici se bude rozšiřovat o 
takzvané kontejnerové bydlení a sociální zařízení.  
 
AC Prostějov poskytuje sociální služby pro potřeby města Prostějova již od roku 
2006 a nutno dodat, že jde o zařízení s velmi pozitivním hodnocením kvality a 
rozsahu poskytovaných služeb.  
 
 
Přehled sociálních služeb, které AC Prostějov v současnosti zabezpečuje: 
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a) Azylový dům pro muže a ženy (Určická 101, Prostějov) 
 
- kapacita 34 míst, z toho 28 pro muže a 6 pro ženy; 
 
b) Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi – ADDAR (Pražská 1, Prostějov) 
 
- kapacita 10 rodičů a max. 30 dětí;  
 
c) Noclehárna pro muže a ženy (Určická 101, Prostějov) 
 
- kapacita 19 míst, z toho 15 pro muže a 4 pro ženy; 
 
d) Nízkoprahové denní centrum pro muže a ženy (Určická 101, Prostějov) 
 
- kapacita 21 míst, z toho 15 pro muže a 6 pro ženy;  
 
e) Terénní program. 
 
Cvičební prvky pro seniory ve Vrahovicích 
 
Nové sportoviště s venkovními cvičebními prvky doplnilo stávající workoutové 
hřiště ve Vrahovicích.   
 
Lidé zde mohou využívat šest různých cvičebních prvků, jeden balanční a 
slackline zařízení. Každý cvičební prvek obsahuje doporučující návod pro 
správné využití. Hřiště bylo zároveň doplněno o stojan na kola.  
 
Celkové náklady činily cca 300 tis. Kč. Stavbu realizovala společnost Evropská 
Training s.r.o. 
 
Vyhlášení urbanistické soutěže „Jižní část centra Prostějova“ 
 
Rada města Prostějova schválila podmínky pro soutěž o návrh na řešení části 
centra města.  
 
Jde nám o to, aby jižní část centra města byla revitalizována v souladu s historií 
města a také v souladu s moderními potřebami jeho obyvatel. Zastupitelstvo města 
Prostějova proto již před časem schválilo uspořádání urbanistické soutěže na 
„Dostavbu jižní části centra Prostějova“. 
 
Pískoviště a prolézačky už ve Vrahovicích slouží 
 
Lidé nové doplnění dětské zábavy najdou v areálu fotbalového hřiště.   
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Novinkou je herní plocha z pískového podkladu o rozměrech 12 x 7 metrů, na 
kterou byla osazena herní sestava, jejíž součástí je věž se skluzavkou, řetězová 
houpačka a dvě pružinová houpadla. 
 
Celkové náklady činily cca 200 tis. Kč.  Stavbu realizovala společnost FLORA 
SERVIS s.r.o. 
 
Rodák, malíř, grafik, ilustrátor a scénograf Karel Vaca byl předním 
výtvarným umělcem 
 
V neděli 21. července uplyne od jeho narození sto let.  
 
Karel Vaca se narodil 21. července 1919 v Prostějově. Základní výtvarné vzdělání 
získal u grafika a profesora kreslení na zdejší reálce Antonína Kameníka. 
Prostějované mohli jeho kresby módního odívání kolorované uhlem nebo křídou 
vidět za výlohami textilních obchodů na hlavním náměstí už v polovině třicátých 
let. 
 
V letech 1937–1938 studoval na Rotterově škole reklamního módního kreslení v 
Praze. Navrhoval také plakáty v agentuře inženýra Solara. V roce 1939 se vrací 
do rodného města a pracuje jako výtvarník a reklamní grafik v továrně Prvoděv. 
 
V letech 1945–1950 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u 
profesora Emila Filly. Významně jej ovlivnily umělecké skupiny 42 a RA. 
Formovalo jej Osvobozené divadlo, Divadlo E. F. Buriana a scéna divadla satiry 
i světové moderní umění prostřednictvím časopisů Volné směry, Kvart, Blok a 
Život. Byly to také diskuse o směřování umění po válce a tvorba malířů Emila 
Filly, Františka Tichého, Hanse Arpa, Joana Miróa a Victora Vasarelyho. 
 
Kubistický smysl pro prostor, koloristický cit, lyrické ztvárnění, abstrakce, 
dotýkání a překrývání barev – takové byly atributy Vacových obrazů. Byly plné 
pohybu, proměn a hravosti. Dodnes nás přitahují především svou barevností. 
Typické byly dvojice barev červená – zelená a modrá – žlutá. Obrazy Krajina, 
Kompozice, Harlekýn, Meditace, Chiméra, Atlantis, La poeme patří k 
nejznámějším. 
 
Karel Vaca byl také významným jevištním výtvarníkem. Kostýmy a scény 
navrhoval pro řadu našich divadel. Celkem se jednalo o sedmdesát návrhů.  
Ocenění si zaslouží především scéna Uhdeho hry Děvka z města Théby pro 
Tylovo divadlo a Balada o námořníku pro Státní divadlo v Brně. Svébytným 
druhem umění byl pro něj filmový plakát. Neměl tlumočit děj filmu či obsahovat 
jeho fotografie, ale měl být jakýmsi ideogramem, grafickým znakem a 
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myšlenkou. Celý svět doslova obletěl plakát k Felliniho filmu Sladký život z roku 
1962. Z dalších realizací můžeme uvést například filmy Báječní muži na létajících 
strojích, Hádej, kdo přijde na večeři, Obžalovaný, Pahorek, Výkřik, Muž z 
Hongkongu. Písmo často navrhovala umělcova manželka Marie Hana Vacová. 
Dále je autorem řady knižních ilustrací a obálek (například Albert Camus: 
Cizinec, Bohumil Hrabal: Ostře sledované vlaky, Ivan Olbracht: Podivuhodné 
přátelství herce Jesenia, Franz Werfel: Smrt maloměšťáka, G. K. Chesterton: 
Povídky otce Browna). 
 
Vystavovat začal se skupinou Fillových žáků Trasa 54 v roce 1955. Rád se také 
vracel do rodného Prostějova. Na podzim roku 1958 vystavoval svoji tvorbu ve 
zdejším muzeu a v roce 1969 knižní grafiku v okresní knihovně. Je autorem 
plakátu Wolkerova Prostějova na rok 1968. Jeho ateliér v pražské Kaprově ulici 
byl také místem setkávání s přáteli. Patřili mezi ně i bývalí Prostějované – 
akademický malíř Alois Fišárek a dramaturg a překladatel Sergej Machonin. 
 
Vacova díla jsou zastoupena v předních našich a světových galeriích (například 
Tokio, New York, Mnichov) a rovněž ve sbírkách Muzea a galerie v Prostějově a 
v městské obrazové sbírce. V loňském roce jsme mohli vidět nové přírůstky této 
sbírky v prostějovském zámku – mezi nimi Vacovy obrazy Abstraktní kompozice 
a Boxer Fleur. 
 
Dílo tohoto velkého umělce dosud čeká na odborné zhodnocení. Absence 
monografie je citelná. Existují jen drobné články a studie od historiků umění Evy 
Petrové a Josefa Malivy. Karel Vaca zemřel po těžké nemoci 31. března 1989 v 
Praze. 
 
Eva Petrová o něm napsala: „Svět Karla Vaci je svět současnosti, neklidné a 
protikladné, je to svět lidský, neambiciózní, kamarádský, moderní a nemódní, 
naplněný jemným humorem bez naivity a tragikou bez bolestínství.“ 
 
Postupně vznikají psí loučky a hřiště pro psy 
 
Více prostoru pro výběh psů - snaha vedení města pomoci při volání pejskařů po 
rozšíření psích louček a vzniku hřišť pro psy.   
 
Po průzkumu trhu se město pouští do budování většího prostoru pro výběh psů. 
Některá nově oplocená místa již mohou pejskaři využívat, některá oplocení 
postupně vznikají. Počítá se také s agility. 
 
Odhadované náklady na pořízení agility překážek a mobiliáře činí asi 210 tisíc 
korun, náklady na oplocení si vyžádají 120 tisíc. Doplnění stávajících vybraných 
psích louček o živý plot bude zajištěno v rámci náhradní výsadby.  
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Byly vytipovány psí loučky, které by bylo možné dosadit živým plotem vhodné 
druhové skladby tak, aby fungoval jako bariéra a zároveň působil esteticky. Pro 
zajištění růstu a neprostupnosti živého plotu by měl být doplněn jednoduchou 
dočasnou oplocenkou. 
 
Výstava z historie prostějovského fotbalu zaujala i izraelského velvyslance 
 
Cestou na zahájení festivalu židovské kultury HA-MAKOM v Holešově se v úterý 
23. 7. 2019 zastavil na krátkou návštěvu v Prostějově velvyslanec Státu Izrael 
Daniel Meron. 
 
Nejdříve se potkal na pracovním obědě v restauraci 4 Stories v prostějovském 
špalíčku s primátorem města Františkem Jurou, náměstkem Jiřím Rozehnalem a 
Martou Sobotovou z Českého domu v Jeruzalémě. 
 
Prostějov, který se může pyšnit bohatou židovskou historií a významnými 
osobnostmi, jež se zasadily nejen o rozvoj této komunity, ale celého města, má na 
co navazovat. Právě například dům, v němž se zmíněná restaurace nachází, patří 
k nejzachovalejším a nejlépe zrekonstruovaným v někdejším židovském ghettu. 
V roce 1819 ho dal vystavět významný židovský továrník Feith Ehrenstamm, 
kterého ve dvoře domu připomíná pamětní tabule. 
 
Výstava o prostějovské kopané zaujala Daniela Merona svým rozsahem i 
komplexností. „Chtěl bych vyjádřit obdiv a poděkovat lidem, kteří ji připravovali. 
Nezapomněli ani na panel o prostějovském židovském fotbalovém klubu Makabi. 
Mimochodem, Maccabi jako značka sdružující různé sporty, funguje dodnes. 
Každé čtyři roky se konají mezinárodní hry, takzvaná Makabiáda, která shodou 
okolností začíná zrovna příští týden v Budapešti. Jistě i za přítomnosti českých 
sportovců,“ uvedl Meron. 
 
Velvyslanec Daniel Meron a náměstek Jiří Rozehnal navštívili poté i starý 
židovský hřbitov v dnešní Studentské ulici. „Velmi se zajímám o celou záležitost 
a po dnešní návštěvě a rozhovoru s představiteli města věřím, že se nám 
společným postupem podaří najít vhodné řešení, které bude respektovat jak 
posvátnost tohoto místa, tak umožní plynulý život v okolí,“ dodal Meron. 
 
Prostějov spustil nový městský videoportál 
 
Obyvatelé Prostějova nyní najdou informace o dění ve městě na novém 
videoportálu.  
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Radnice jej zřídila s cílem nabídnout občanům další moderní formu komunikace. 
Videoportál běží na adrese https://www.pvtv.cz/. Základem obsahu nového webu 
jsou profesionální zpravodajské příspěvky televizního studia ZZIP, které pro 
Prostějov připravuje vysílání na kabelové televizi. 
 
„Do budoucna počítáme s rozšířením o videa pořizovaná příspěvkovými 
organizacemi, neziskovými organizacemi i samotnými obyvateli našeho města,“ 
říká primátor František Jura. Na novém portálu by se tak v budoucnu měly objevit 
například videopozvánky na zajímavé akce nebo názory občanů na aktuální 
témata. Videoportál PVTV.CZ nabízí uživatelům zhlédnutí jednotlivých 
příspěvků, vyhledávání podle témat i podle jmen a sdílení na sociálních sítích. 
„Dlouhodobě vzniká o dění ve městě asi desítka zpravodajských příspěvků týdně. 
Byla by škoda je našim občanům nenabízet v moderní formě,“ dodává primátor. 
Díky internetu si je mohou prohlížet lidé kdekoliv, protože web je přizpůsobený 
nejen pro stolní počítače, ale také tablety a mobilní telefony. 
 
NOVINKA: Nádoby na sběr kovového odpadu 
 
30. 7. 2019 byly nádoby rozmístěny na sídlištích s největší koncentrací obyvatel. 
Zatím jich je deset. 
 
 
- 3 ks na sídl. Hloučela po jednom k velkému zděnému stanovišti uprostřed tzv. 
osmiček (č. 1-3) 
 
- 1 ks na stanoviště tříděného odpadu na sídl. Svodody vedle bloku 19 (ul. 
Anenská) (č. 4) 
 
- 1 ks na stanoviště tříděného odpadu na sídl. Západ do slepého ramena ul. 
Švýcarská – J. V. Myslbeka (č. 6) 
 
- 1 ks na stanoviště tříděného odpadu na ul. Moravská (č. 5) 
 
- 1 ks na volné stanoviště na ul. Tylova podél domu 77 – 85 (č. 7) 
 
- 1 ks na ul. Dolní vedle kontejnerů na sklo (č. 8) 
 
- 1 ks na sídl. E. Beneše na stanoviště tříděného odpadu za domem služeb (č. 9) 
 
- 1 ks na sídl. Svornosti na stanoviště tříděného odpadu uprostřed sídliště (č. 10) 
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Bojovali na všech frontách – Židé v boji a odboji 
 
Do historické paměti se z období protinacistického a protifašistického odboje 
zapsalo mnoho osob. Ty jsou však často brány více jako symboly, než jako lidé z 
masa a kostí. Boj proti nacistům a fašistům však nevedly symboly, vedlo jej tisíce 
a tisíce pěšáků odboje.  
 
Nezanedbatelný podíl mezi protinacistickými a protifašistickými bojovníky 
tvořili Židé. Tedy ti, kterým se podařilo zavčas uprchnout, a dostalo se jim 
možnosti zapojit se do bojů proti Hitlerovi. 
 
Z osob židovského původu, které emigrovaly konkrétně z Prostějova, se zvlášť 
mladší svobodní muži často zapojili do zahraničních armád. Na východě 
vstupovali do Rudé armády, na západě do armád Spojenců. 
 
Od roku 1940 byly součástí britské armády zvláštní židovské pěší setniny z 
židovských obyvatel tehdejší Palestiny, z nichž roku 1942 vznikly tři prapory, 
bojující v Egyptě a Itálii. Jejich členy byli samozřejmě i lidé pocházející 
z Československa. 
 
Židovským vojákům, kteří bojovali proti nacistům, kteří bojovali za osvobození 
Československa, byla věnována výstava Židé v boji a odboji. 
 
Výstavu pořádal spolek Hanácký Jeruzalém ve spolupráci s Muzeem a galerií v 
Prostějově, p. o. a Statutárním městem Prostějovem. 
 
  
Výstava se konala ve Špalíčku, Uprkova 18 od 30. 9. do 20. 10. 2019  
 
 
SRPEN 
 
Připomínáme si sto dvacet let od úmrtí Jindřicha Strosse 
 
Do naší historie se zapsal jako významný komunální činitel a bojovník za český 
Prostějov.  
 
Rodák z Přistoupimi u Kolína (* 11. 9. 1853) a advokát byl původně členem 
výboru města za německou stranu. Její praktiky a politika jej však přivedly do řad 
národní strany a Českého politického spolku. Stál se vůdčím představitelem české 
národní strany a opozice proti starostovi Janu Zajíčkovi. Na svoji stranu získal 
Karla Vojáčka a Josefa Waita, ale také veřejnost. Ta začala chodit dokonce na 
zasedání obecního výboru.  
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30. listopadu 1888 předložil na schůzi obecního výboru několikastránkový 
dokument obsahující přehmaty starosty a jeho spolupracovníků. Patřily mezi ně 
například překročený rozpočet na stavbu nemocnice, klientelismus, špatná 
evidence obecního majetku, falšování dlužních splátek, převody majetku města 
bez schválení obecního výboru. Poukázal dále na skutečnost, že obecní účty by 
neměl kontrolovat placený úředník, ale revizní komise. Ta také byla zakrátko 
jmenována a Stross se stal jejím členem. 
 
Po vítězství národní strany ve volbách v roce 1892 se stal JUDr. Jindřich Stross 
členem obecního výboru, členem rady města a referentem právního odboru. Patřil 
mezi přední funkcionáře lidové strany na Moravě a byl také členem výboru 
družstva pro vydávání Hlasů z Hané. Rezignoval však na funkci v Českém 
politickém spolku v roce 1894, kdy se do jeho vedení dostali mladší členové 
(Ondřej Přikryl, Václav Perek, Jan Hoch). 
 
Byl jedním z iniciátorů zřízení českého státního gymnázia v Prostějově. Společně 
s Karlem Vojáčkem jednali v roce 1893 o této záležitosti na ministerstvu kultu a 
vyučování a na moravském místodržitelství. Povolení tehdy vydáno nebylo. Stálo 
to dalších pět let jednání a až 21. 11. 1898 bylo toto korunováno úspěchem.  
Vyučování na gymnáziu bylo zahájeno 19. září 1899. Zakrátko si tedy budeme 
připomínat 120. výročí. J. Stross byl také předsedou místní školní rady.  Má 
zásluhy na vybudování jedné z nejkrásnějších ulic města – Rejskovy ulice s 
typickou měšťanskou architekturou z přelomu 19. a 20. století. 
 
Jindřich Stross zemřel 1. srpna 1899 v Mariánských Lázních ve svých 
šestačtyřiceti letech. Patřil k mladší generaci bojovníků za český Prostějov kolem 
Karla Vojáčka, Josefa Vrly, Josefa Waita a Aloise Vrtala. 
 
Je škoda, že památka na tohoto významného činitele města vymizela. 
Nezachovala se ani hrobka. Uváděl ji v seznamu zasloužilých Prostějovanů 
pohřbených na prostějovském hřbitově František Starý (publikace Městský 
hřbitov v Prostějově, Prostějov 1931). Bohuslav Kraus však už v roce 1969 
kriticky poznamenal, že jeho hrobka za jižní arkádou hřbitova „je v rozvalinách“.  
A tak nám památku na významného našeho politického činitele připomíná už jen 
pár stránek archivních dokumentů či vzpomínkových knih Z těžkých dob 
Prostějova a Červánky Prostějova Ondřeje Přikryla. 
 
Obnova Národního domu 2019 
 
O postupu oprav secesní památky informuje ředitelka Městského divadla 
Prostějov Jana Maršálková. 
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Rozsáhlé opravy Národního domu jsou zřetelné na první pohled navenek, zejména 
natřená okna, nová fasáda s restaurovanými sgrafity, opravené všechny kamenné 
a kovové prvky, nová střecha, opravená zahrádka Národního domu. Dovnitř zatím 
tolik vidět není, ale se začátkem nové sezóny se diváci mohou těšit na nové 
koberce, novou oponu a nové čalounění v divadelním sále.  Divadlo i spolková 
část jsou vymalovány, speciální technologií se čistí žulové schody, byly opraveny 
dlažby na podestách v přízemí divadelního schodiště a ve vstupu do spolkové 
části. V suterénu budovy byly provedeny rozsáhlé sanační práce z důvodů 
vlhkosti, je zde nová elektroinstalace a nové osvětlení. Probíhá oprava zastaralé 
elektronické požární signalizace, budova musela být na některých místech 
doslova provrtána. Rekonstruuje se bufet u přednáškového sálu. Největším 
překvapením po otevření divadla bude bezesporu vitráž v divadelním sále. Po 77 
letech byl obnoven otvor nad balkonem a do původního zachovalého rámu byla 
vsazena vitráž, jejíž návrh vyšel z dobových fotografií a dochovaných vitráží Jana 
Kotěry. Rozsáhlé stavební práce proběhly nad vchodem a vestibulem – jsou 
opraveny všechna kovové konstrukce a skleněné prvky. Navíc byl také ve stropě 
vestibulu obnoven otvor na vitráž, která tam zatím osazena není. Po přechodnou 
dobu bude do vestibulu pronikat denní světlo mléčnými skly a vytvářet tak v 
tomto prostoru zcela jinou atmosféru, než na kterou jsme byli zvyklí. 
 
Velmi náročné práce probíhají na divadelní věži. Restaurování klempířských 
prvků ve veliké výšce je třeba koordinovat s opravou střešní krytiny. Také uvnitř 
divadelní věže se pracuje – musí se nově vybudovat sádrokartonový podhled, 
který zajistí tepelnou izolaci. Celý vnitřek věže se vymaluje, nátěr prken jeviště 
bude poslední tečkou. 
 
Takhle napsáno ve dvou odstavcích to vypadá velmi jednoduše, ale realita je 
složitější. Spousta prachu, hluku, různých bariér a lešení na každém kroku, často 
není ani kudy vstoupit do budovy. Občas přijde přívalový déšť a nečekaně zateče 
i do nově vymalovaných místností.  Musíme být v pohotovosti sedm dní v týdnu, 
práce neustávají ani o víkendech. Zaparkovat u Národního domu není možné, brzy 
ráno přijíždějí řemeslníci, přiváží se materiál, občas musí přijet na pomoc i jeřáb. 
Desítky rukou, stovky a tisíce hodin práce. Denně žasneme, co všechno šikovné 
hlavy a ruce dokážou. Na konci toho všeho bude upřímné a obdivné „děkujeme“. 
 
Vážení a milí diváci, 
 
Národní dům pro vás určitě otevřeme a pozveme vás na prohlídku. Můžete se 
přijít podívat v rámci Noci divadel v sobotu 16. listopadu 2019. 
 
O zubní pohotovost v Prostějově nemají lékaři zájem 
 
Krajskému úřadu se na dvojici veřejných zakázek nepřihlásil žádný zájemce.  
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Město Prostějov dalo Olomouckému kraji podnět týkající se vyhlášení veřejné 
zakázky na zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru zubního lékařství.  
 
Hejtmanství na základě našeho podnětu dvakrát vyhlásilo veřejnou zakázku. 
Oslovena byla také Oblastní stomatologická komora v Prostějově s žádostí o 
informování jejích členů. Lékařskou pohotovost se však zajistit nepodařilo. 
 
Obyvatelé Prostějova a okolí budou i nadále nuceni v případě potřeby využívat 
lékařskou pohotovostní službu ve Fakultní nemocnici Olomouc. Podrobné 
informace o službě jsou uveřejněny na internetových stránkách Olomouckého 
kraje. 
 
Prohlášení primátora Františka Jury 
 
k finančnímu vyrovnání s bývalým zaměstnancem města: 
 
Sociální sítě zaznamenaly další téma spojené se statutárním městem Prostějovem. 
Tentokrát je v centru pozornosti výpověď někdejšímu zaměstnanci kina Metro 70 
a údajná škoda, která měla vzniknout městu, když se s ním finančně vyrovnalo. 
 
Rád bych k tomu dodal, že když jsem byl loni zvolen prostějovským primátorem, 
usiloval jsem o ukončení tohoto sporu smírnou cestou. Neviděl jsem v 
pokračování soudů nic dobrého ani pro město, ani pro dotyčného bývalého 
zaměstnance. Inicioval jsem proto uzavření dohody a jsem rád, že obě strany našly 
dostatek dobré vůle věc ukončit. Mimo jiné to možná radnici do budoucna ušetřilo 
podstatně více peněz. 
 
Nyní čelíme nařčení, že městu vznikla vyrovnáním škoda, kterou je třeba po 
někom vymáhat. Samotný termín škoda je přitom značně diskutabilní. Bývalý 
zaměstnanec dostal především doplacenu mzdu, která mu náležela, odvody a 
příspěvky na stravenky. Podle názoru advokátní kanceláře, která Prostějov 
zastupuje, nelze v této souvislosti hovořit o škodě, natož ji vymáhat. 
 
Rada města se proto v dubnu rozhodla žádnou škodu po nikom nevymáhat. 
Stejnou vůli vyjádřilo rovněž v dubnu také zastupitelstvo. Můžeme vést spory o 
přesnou formulaci příslušného návrhu, ale slovíčkaření by nám nemělo bránit 
vidět faktický stav věci, tedy snahu samosprávy celou věc ukončit a soustředit 
pozornost na podstatně důležitější témata. 
 
Bohužel, jak je v poslední době zvykem, naše rozhodnutí bylo terčem udání jedné 
naší zastupitelky na ministerstvu vnitra. To má na věc odlišný názor než naši 
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právníci a považuje za důležité, aby o věci rozhodlo zastupitelstvo, které se bude 
zabývat jinak formulovaným bodem, než projednalo. 
 
Já osobně budu prosazovat podobný postup jako v případě sporu s bývalým 
zaměstnancem kina. Ačkoliv si nemyslím, že má „vnitro“ pravdu, a nemyslí si to 
ani naši právníci, radě a zastupitelstvu doporučím schválit usnesení takového 
znění, abychom celou věc mohli definitivně uzavřít. 
 
Musím si klást otázku, jestli by vedení města mělo právě na podobné věci 
vynakládat svou energii. Podobná udání jsou u nás takřka na denním pořádku. 
Většina z nich „spadne pod stůl“, výjimečně se objeví odlišný právní výklad nebo 
vysloveně formální chyba. Rozvoj města a opravdové úkoly, které před radou a 
zastupitelstvem leží, se tím k řešení nijak neposouvají. 
 
Projekce Černobylu u hvězdárny  
 
Ojedinělou akci připravilo v rámci Prostějovského kulturního léta Astronomické 
oddělení Muzea a galerie v Prostějově – hvězdárna – ve spolupráci se Statutárním 
městem Prostějovem a kinem METRO 70. 
 
Promítání se uskutečnilo v Kolářových sadech, kdy na budově hvězdárny ze 
strany u pódia bylo instalováno plátno, které zapůjčilo kino METRO 70. 
 
Produkčně zabezpečilo projekci kino METRO 70, které má k dispozici potřebnou 
techniku. Akci Černobyl (ne)plánovaný experiment jsme zařadili jako bonus 
letošního Prostějovského léta a jsme rádi, že se nám podařilo s hvězdárnou a 
kinem dohodnout spolupráci.  
 
UPOZORNĚNÍ: Seriál Černobyl obsahuje drastické scény a není vhodný pro děti 
a mládež do 18 let. 
 
Vyprodukovaný odpad nelze odkládat ke kontejnerům 
 
ani na jiná místa, která k tomu nejsou určena. Za založení černé skládky hrozí 
vysoké pokuty.  
 
Jedním z největších problémů, s kterým se musí potýkat moderní společnost, je 
nakládání s odpadem. Vzhledem k jeho obrovskému množství je třeba předcházet 
jeho vytváření, ale i dbát na to, aby byl správně zlikvidován, případně jej bylo 
možné ještě využít. Jde o úkol, do kterého se ovšem musí zapojit celá společnost. 
Statutární město Prostějov vynaloží každým rokem nemalé finanční prostředky k 
zajištění odvozu a následnou likvidaci odpadu.  
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Lidé si neuvědomují, že i uložení odpadků vedle přeplněného kontejneru je 
protiprávní. Někteří občané odkládají mimo místa k tomu určená například 
elektrozařízení, pneumatiky, křesla a sedačky, sanitární keramiku, pytle s 
textilem, nádobí, skříně, koberce a další nepotřebné věci. Odpady odkládají např. 
za garáže, do křoví, ale i ke kontejnerům na tříděný odpad nebo směsný 
komunální odpad a spoléhají na to, že „to někdo uklidí“. Většina obyvatel se 
ovšem zajímá o své okolí a chce mít kolem sebe čisto, proto přibývá oznámení 
nesprávného nakládání s odpady i na tísňovou linku městské policie. V některých 
případech se strážníkům městské policie Prostějov podařilo místním šetřením 
zjistit původce založení černých skládek. K identifikaci pachatelů velmi dobře 
strážníkům slouží městský kamerový dohlížecí systém. K dohledání těchto osob, 
jsou využívány i fotopasti a další prostředky. Dle zákona o odpadech č. 185/2001 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, se přestupku dopustí ten, kdo neoprávněně 
založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa. Za 
toto jednání lze fyzické osobě uložit pokutu až do výše 50.000 Kč. Pokud jde o 
právnickou nebo podnikající fyzickou osobu, může se pokuta vyšplhat až na 
1.000.000 Kč.  
 
Žádáme občany města Prostějova, aby nakládali se svým odpadem svědomitě a 
dodržovali obecně závaznou vyhlášku města č. 6/2011 o systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně 
systému nakládání se stavebním odpadem ve znění obecně závazné vyhlášky č. 
11/2013 a obecně závazné vyhlášky č. 5/2014. Tato je na webu města viz: 
https://www.prostejov.eu/filemanager/files/190087.pdf 
 
K odložení objemných odpadů, které se nevejdou do běžných popelnic a 
kontejnerů, domácích elektrospotřebičů a dalších odpadů mohou občané města 
Prostějova ZDARMA využít dva sběrné dvory, a to na ulici Anenská a 
Vrahovická. 
 
Připomínka: Směsný komunální odpad patří do kontejnerů šedé nebo černé barvy, 
případně do odpadkových košů. Další odpad je pak třeba odkládat do příslušných 
sběrných nádob, konkrétně papír do modrých, sklo do zelených a bílých, plasty a 
nápojové kartony do žlutých, biologicky rozložitelný odpad do hnědých. Všechny 
tyto druhy odpadu je navíc možné odevzdat přímo ve sběrném dvoře, stejně jako 
kovy, objemný a nebezpečný odpad. Dále jsou po městě rozmístěny speciální 
nádoby na textil a červené nádoby na malé elektrospotřebiče a baterie. Prošlé léky 
se odevzdávají v lékárnách.   
 
Tereza Greplová – MP PV 
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Připomínáme si sto osmdesát let od narození Františka Martináka 
 
Do historie města se zapsal jako první ředitel české reálky. 
 
Jedna z ulice našeho města nese od 3. července 1896 název Martinákova. Byla 
pojmenována na počest prvního ředitele české reálky, významného národního a 
veřejného činitele Prostějova Františka Martináka, od jehož narození uplynulo sto 
osmdesát let. 
 
Narodil se 20. srpna 1839 v Nedakonicích u Uherského Hradiště. Střední školy 
studoval ve Strážnici a Kroměříži, vysokou ve Vídni. Potom působil jako profesor 
na německých reálkách v Brně a Opavě a na městské vyšší reálce v Pardubicích. 
 
V roce 1871 se ocitá v Prostějově. Byla zde totiž zřízena nižší česká reálka 
vydržovaná Občanskou záložnou a Martinák se stal jejím prvním ředitelem. Školu 
nejen budoval, zajišťoval a řídil, ale také hájil její existenci proti útokům německé 
správy města, hlavně ze strany starosty Jana Zajíčka. Tito činitelé v roce 1872 
rozpustili záložnu i různé české spolky. Prozíravý Martinák založil Matici 
školskou, která měla po stránce organizační a finanční zajišťovat chod školy, a to 
z příspěvků a darů různých spolků a osob, bez podpory města a státu. 
 
Reálka byla v roce 1872 rozšířena o třetí třídu a stala se vyšší reálkou. Zároveň 
získala svoji první budovu v Palečkově ulici č. 127.  František Martinák také do 
školy přivedl jako učitele tělesné výchovy nadšeného Sokola Jana Machnera. 
Rovněž školní tělocvičnu propůjčoval Sokolu. Učil češtinu a němčinu a byl mezi 
studenty velmi oblíbený pro svůj otcovský přístup. 
 
Přednášel pro různé spolky a byl publikačně činný. Přispíval do ročenek školy a 
byl autorem učebnic (například Česká čítanka pro nižší střední školy, Mluvnice 
německá, Čítací a cvičebná kniha jazyka českého a německého). 
 
Byl také veřejně činný v Prostějově. Byl duší národního života a podporovatelem 
Josefa Fanderlíka. Inicioval založení Českého politického spolku a za něj byl také 
od roku 1874 až do své smrti členem městského zastupitelstva. Byl zakládajícím 
členem Sokola, v letech 1876–1877 byl předsedou Učitelského spolku v 
Prostějově a místopředsedou Matice školské. Významnou oporou mu byla jeho 
manželka Eleonora, vzácná a vzdělaná žena. 
 
Ne nadarmo se říkalo, že jako mělo olomoucké gymnázium svého Kosinu, měl 
Prostějov svého Martináka. „Vychovatel mládeže, vůdce českého lidu, byl také 
kulturním a politickým průkopníkem a bojovníkem,“ čteme v Památníku 
sedmdesátého pátého výročí reálky (Prostějov 1946). 
 



KRONIKA MĚSTA PROSTĚJOVA 2019 

89 
 

František Martinák zemřel na plicní nemoc ve svých devětatřiceti letech 11. dubna 
1878.  Na jeho práci ve funkci ředitele navázal Bartoloměj Navrátil. 
 
Analýza profilu města 
 
Srovnává kvalitu a výkonnost poskytovaných služeb v oblasti vybraných agend 
samostatné a přenesené působnosti a porovnává údaje dodané jednotlivými městy.   
 
Aktuální analýza profilu města Prostějova za rok 2018 byla vytvořena v rámci 
Benchmarkingové iniciativy 2005. 
 
Srovnává kvalitu a výkonnost poskytovaných služeb v oblasti vybraných agend 
samostatné a přenesené působnosti a porovnává údaje dodané jednotlivými městy. 
V roce 2018 údaje dodalo 73 měst. Pro porovnatelnost dat je hlavním údajem 
počet obyvatel. Většina ostatních ukazatelů se potom přepočítává na 1 obyvatele. 
V Prostějově bylo v roce 2018 44.824 obyvatel. Meziročně od roku 2009 vykazují 
města téměř všech velikostních kategorií pokles podílu nezaměstnaných na 
obyvatelstvu v obci (Prostějov dosáhl k 31. 12. 2018 dlouhodobě nejnižší hodnoty 
2,5%). 
 
Prostějov v roce 2018 zrealizoval celkový objem investičních akcí v hodnotě 370 
mil. Kč, což je historicky nejvyšší rozsah investic. 
 
„Velmi dobré ekonomické výsledky města umožnily v roce 2018 realizaci 
významných investic v oblasti bydlení, ve školství, v kultuře i sportu. Příkladem 
investic do kultury je postupná obnova Národního domu. V roce 2018 částkou 16 
milionu korun. Ve sportovní oblasti to byla zejména rekonstrukce Domu dětí a 
mládeže Vápenice částkou 57,3 milionu korun a koupaliště Vrahovice částkou 
70,5 milionu korun,“ uvedl primátor města František Jura s tím, že Prostějov také 
jako jedno z mála měst vykazuje již pátým rokem nulové dlouhodobé závazky v 
Kč na obyvatele obce. 
 
Vykazované částky v ukazateli dlouhodobé závazky za roky 2017 a 2018 jsou 
nepřímé závazky, účtované po dohodě s auditory, které představují hodnotu jistin 
ze záruk stavebních firem za realizované zakázky, které jsou v záručních lhůtách 
podle smluv. 
 
„Bonitu města dosvědčuje i nejvyšší možný rating udělený městu opakovaně v 
roce 2019 na úrovni A1 mezinárodní Aa1 národní s pozitivním výhledem. Velmi 
dobré ekonomické výsledky města umožnily v roce 2018 realizaci významných 
investic v oblasti bydlení, ve školství, v kultuře i sportu,“ doplnil primátor Jura. 
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ZÁŘÍ 
 
Živnostenský úřad se již tradičně zúčastnil kontrolní akce „ HAD“ 2019 
 
Akce navázala na celostátní sérii kontrol v oblasti konzumace alkoholu od roku 
2015.  
 
Kontrolní akce proběhla ve dnech 26. 8. 2019 a 29. 8. 2019, kdy se zaměstnanci 
statutárního města Prostějova, zařazeni do kontrolního oddělení odboru Obecní 
živnostenský úřad Magistrátu města Prostějova (dále jen OŽÚ), této 
celorepublikové akce účastnili. 
 
Akce HAD 2019 (Hazard, alkohol a děti) navazuje na celostátní sérii kontrol v 
oblasti konzumace alkoholu od roku 2015 a pořádá ji na území města Prostějova 
Policie ČR ve spolupráci s dalšími subjekty. 
Cílem této akce je především prevence, tedy předcházení protiprávního jednání 
na úseku patologických jevů u dětí, spolupráce s provozovateli restauračních 
zařízení nad dodržováním platné legislativy a v neposlední řadě také osvěta. 
Policie ČR kontroluje zejména dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholu, 
cigaret, nelegálních drog a dodržování zákazu umožnit hazardní hraní dětem (do 
18ti let věku), ostatní kontrolní složky se zaměřily na dozor v rámci svých 
věcných působností. 
 
OŽÚ v rámci této akce kontroloval vybraná ustanovení zákona č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
V letošním roce se kontroloři OŽÚ zaměřili především na povinné označení 
provozoven a na náležitosti vydávaných dokladů, které je podnikatel povinen 
vydat na žádost zákazníka. OŽÚ provedl v rámci této akce kontrolu u 16 
podnikatelských subjektů provozujících hostinskou činnost, z toho u dvou z nich 
byly zjištěny nedostatky, které budou řešeny v navazujícím přestupkovém řízení. 
 
Do akce HAD byla vedle příslušníků PČR a OŽÚ zapojena také Městská policie 
Prostějov, Celní úřad pro Olomoucký kraj, Hasičský záchranný sboru 
Olomouckého kraje, Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Oblastní 
inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě 
a Česká obchodní inspekce (Inspektorát pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj). 
 
Připomínáme si sto třicet let od narození představitele protifašistického 
odboje 
 
Divizní generál František Kravák byl vůdčí osobností odbojové skupiny Obrana 
národa.  
 



KRONIKA MĚSTA PROSTĚJOVA 2019 

91 
 

Rodák z Mostkovic (*10. 9. 1889) absolvoval v roce 1909 prostějovskou reálku. 
Od října téhož roku působil jako jednoroční dobrovolník u pěšího pluku č. 55. 
Potom byl účetním u firmy Baťa. 
 
Po vypuknutí 1. světové války bojoval zpočátku na rakousko-uherské straně. 
Koncem roku 1914 přeběhl u Tarnova k Rusům. Až do 28. 2. 1916 byl držen v 
zajateckých táborech v Kazalinsku a potom v Taškentu. V červnu 1916 se 
dobrovolně přihlásil do československých legií. Odjel do Kyjeva a nastoupil 
činnou službu u 1. československého střeleckého pluku. Zároveň absolvoval i 
zdejší důstojnickou školu. 
 
V říjnu 1917 byl v hodnosti podporučíka zařazen do funkce velitele čety 6. 
střeleckého pluku. S tímto plukem se účastnil 8. 3. 1918 bitvy u Bachmače, bojů 
v Čeljabinsku, Omsku, Irkutsku až po střežení sibiřské magistrály. Do 
Československa se vrátil 18. 6. 1920 v hodnosti majora. 
 
V meziválečném období působil jako pedagog v Olomouci a Hranicích a jako 
velitel 6. Hanáckého pluku v Olomouci a 3. pěšího pluku Jana Žižky z Trocnova 
v Kroměříži. 
 
1. 1. 1938 byl povýšen do hodnosti brigádního generála. Působil tehdy jako 
důstojník na ministerstvu národní obrany v Praze. Po okupaci Československa se 
stal spoluzakladatelem odbojové organizace Obrana národa. Jako důstojník 
ministerstva národní obrany v likvidaci se podílel na organizaci odchodu 
bývalých důstojníků do zahraničí. Zároveň začal budovat ve středních a 
severozápadních Čechách oblastní velitelství Obrany národa. 
 
V roce 1940, kdy došlo k zatýkání členů Obrany národa, odešel do ilegality a 
skrýval se v Beskydech. Od velitele generála Josefa Bílého dostal pokyn k 
emigraci. Při přechodu hranice u Strážnice však byl zatčen a předvolán k 
výslechům na kladenské gestapo. Nastalo kruté mučení a opakované výslechy. 
Prošel věznicemi na Pankráci, v Malé pevnosti v Terezíně, Gollnowu u Štětína. 
18. 1. 1943 byl odsouzen k trestu smrti a 24. 5. 1943 byl popraven v Berlíně- 
Plotzensee. 
 
Těsně před svou popravou napsal dopis bratru Oskarovi a sestrám: „Osud tak 
rozhodl, že mně bůh nedopřál se s Vámi shledat na tomto světě. Já odcházím 
smířen se svým osudem – smrt není zlá – smrti se nebojím, jen to čekání bylo 
těžké. Buďte sbohem a tam na věčnosti na shledanou,“ uvedl v dopise. 
 
26. 10. 1946 byl povýšen na divizního generála in memoriam. Za svou odbojovou 
činnost obdržel různá vyznamenání, například Československý válečný kříž 
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1914–1918. Československou medaili Vítězství a Československý válečný kříž 
1939. 
 
Potom nastala léta mlčení a utajování jeho jména. Jako legionář a 
prvorepublikový důstojník měl být totiž zapomenut. Nestalo se tak. Jméno našeho 
krajana, rodáka a statečného člověka je znovu připomínáno, stejně jako jeho 
zásluhy. 13. 6. 2011 byla uložena urna s jeho ostatky do rodinné hrobky v 
Mostkovicích. Generála Františka Kraváka připomíná v Mostkovicích pamětní 
deska na rodném domě a název ulice. Od dubna 2012 je ulice generála Kraváka 
také v Prostějově. 
 
Herní plocha na chodníku? Ano, jde to 
 
Zábavu přímo na chodníku si děti užijí na náměstí Spojenců v Prostějově.  
 
Namalovat na chodník zábavné, herní prvky - nápad, který bude zcela poprvé 
sloužit také v Prostějově. Nikomu nebude překážet v chůzi a děti si užijí spoustu 
legrace. 
 
O co jde konkrétně? 
 
Na chodník se namaluje série stálobarevných herních prvků jako například 
skákací panák, balanc na moři se žraloky, různě klikaté trasy a podobně, které děti 
prochází. Zmíněné prvky vlastně utvoří souvislý herní okruh. Pro realizaci jsme 
vytipovali náměstí Spojenců, které nedávno prošlo revitalizací a je tam právě pro 
tento typ zábavy výborné prostranství,“ popsala náměstkyně Milada Sokolová s 
tím, že nejdříve bude takto „pomalována“ jen část chodníku a podle reakce 
veřejnosti se buď v záměru bude či nebude pokračovat. 
 
Zrekonstruovaná hasičská zbrojnice ve Vrahovicích otevřena 
 
V úterý 17. září 2019 byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná hasičská 
zbrojnice ve Vrahovicích. Investiční akce, která trvala 8 měsíců a byla dokončena 
v červnu letošního roku, si vyžádala náklady přes 10 milionů korun. 
 
Hasičská zbrojnice prošla celkovou rekonstrukcí včetně přístavby zázemí 
(sociální zařízení, šatna, sklad), proběhla kompletní výměna a doplnění rozvodů 
elektro, slaboproudu, vody a kanalizace a došlo k zateplení objektu. Dále byla 
provedena výměna střešní krytiny a doplněna střešní konstrukce. Upraveny byly 
i dvorní části. Celkové náklady přesáhly 10 milionů korun, z toho necelé 4 miliony 
tvořila dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra z programu „Dotace pro jednotky 
SDH obcí“. Z rozpočtu Olomouckého kraje byla poskytnuta částka 450 tisíc 
korun. 
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Voda pro Izrael – naděje pro Českou republiku 
 
Izrael je světovou jedničkou v péči o vodu.   
 
Zavlažování a nedostatek pitné vody řeší odsolováním. Dnešní měnící se klima a 
postupné vysychání evropského kontinentu vedou k tomu, že zkušenosti Izraele v 
této oblasti jsou stále cennější. Jižní Morava je dnes jedním z nejsušších regionů 
ve střední Evropě. Přitom ještě nedávno tomu bylo jinak.  
 
Nedaleko Brna se před sto sedmdesáti lety nacházela tři velká slanovodní jezera 
– pozůstatek pravěkého Sarmatského moře. Kolik vodních ploch, toků a mokřadů 
na jižní Moravě zmizelo? Jak je to se srážkami, odparem a schopností krajiny 
zadržovat vodu? A jak v Izraeli dokázali malý vodohospodářský zázrak? Nejen 
na tyto otázky odpoví ve středu 25. září v 17 hodin přednáška Ing. Jaromíra 
Vykoukala. Jde o zásadním způsobem přepracovanou a aktualizovanou 
přednášku, která už byla v minulosti na půdě prostějovské knihovny přednesena, 
a rozhodně stojí za pozornost. 
 
Před sto padesáti lety byl otevřen nadační dům Gideona Brechera 
 
21. září 1869 otevřel Gideon Brecher nadační dům v ulici Sádky č. 2.  Jednalo se 
o chudobinec a chorobinec určený pro čtyři židovské osoby. Dr. Brecher při této 
příležitosti pronesl pohnutou řeč v synagoze. 
 
Prostějovský rodák, lékař a učenec Gideon Brecher (1797–1873) byl významnou 
osobností zdejší židovské obce. Studia medicíny absolvoval v roce 1824 v 
Budapešti. Doktorský titul získal v roce 1849 v Erlangenu.  V Prostějově působil 
jako lékař ve zdejším židovském špitále v Křížkovského ulici č. 15. Se svou 
rodinou bydlel v Židovské ulici v domě č. 42 (dnes je v těchto místech tržnice). 
Je autorem řady náboženských a sociálních spisů, například hebrejského 
komentáře ke Knize Kuzari od Jehudy ha-Leviho.  Byl známým lékařem 
lidumilem. Oceňována byla jeho vlídnost, dobrosrdečnost a obětavost. Za svou 
práci v době epidemie cholery za prusko-rakouské války v roce 1866 obdržel 
písemné poděkování prostějovského zastupitelstva. Jeho šíře znalostí bezpochyby 
ovlivnila i příbuzného – učence a bibliografa Moritze Steinschneidera (1816–
1907). Byl pradědečkem známých olomouckých uměnímilovných osobností, 
sourozenců Paula, Petera a Anny Engelmannových. 
 
Jeho nadační dům se nacházel mimo židovskou čtvrť, vzdálený sto padesát metrů 
jihovýchodně od synagog v ulici Sádky 2 (staré čp. 177, nové čp. 1605, nyní čp. 
1981). Dnešní budova je z roku 1902 a byla postavena ve stylu novorenesance.  
Chorobinec a chudobinec fungoval ještě ve dvacátých a třicátých letech 20. 
století, kdy zde žilo průměrně 12 až 14 židovských občanů. 



KRONIKA MĚSTA PROSTĚJOVA 2019 

94 
 

Po roce 1945 plnila budova funkci Národního židovského domu se sídlem rabína 
a administrativy. V prvním patře byla zřízena modlitebna. Sloužila skupině 
židovských obyvatel města, kteří přežili holocaust jako náhrada za prodané 
synagogy (tzv. synagogální sbor). Vybavena byla zařizovacími předměty, které 
se zachovaly ze synagog. Fungovala do roku 1973. Z důvodů úbytku členů byla 
budova v roce 1981 prodána náboženské společnosti Křesťanské sbory. Dnes je v 
soukromém vlastnictví. Do opravy fasády začátkem devadesátých let bylo možno 
na štítě fasády přečíst nápis: „Nadace dr. Brechera“. 
 
 „V ní nad starým chrámovým nábytkem stín prozrazuje, že tam visely dvě desky 
dávného Mojžíšova desatera přikázání, připomínka prostějovské minulosti, plné 
tragiky,“ napsal pedagog, regionální historik, publicista a znalec židovské historie 
Bohuslav Eliáš ve stati Hanácký Jeruzalém – z minulosti prostějovského 
židovského města (II. část) uveřejněné v Prostějovských novinách 16. 10. 1993. 
 
Hana Bartková 
 
Zdroje: 
 
Přikryl Ondřej: Z těžkých dob Prostějova II. díl. Prostějov 1929. 
 
Klenovský, Jaroslav: Židovské město v Prostějově. Prostějov 1997. 
 
 
Připomínáme si sto šedesát let od narození právníka, zemského poslance 
Václava Perka 
 
Byl výraznou osobností prostějovské komunální politiky do roku 1918.  
 
Rodák z Kamenice nad Lipou (*27. 9. 1859) prožil dětství v Jindřichově Hradci. 
Po absolvování právnických studií v Praze působil jako advokátní koncipient v 
Praze a Prachaticích.  Zapojil se do národní a spolkové činnosti. Například byl 
členem akademického spolku Štítný, Sokola a Školské matice. V těchto aktivitách 
pokračoval i při svém působení advokáta v Kyjově a Moravském Krumlově.  
Hlouběji se zabýval hospodářskou problematikou. Začal zakládat na venkově 
hospodářské spolky. Založil také zemský ovocnářský spolek. Podílel se na vzniku 
Českého pomologického ústavu, mlékárenských a plemenářských družstev a 
pokusné rostlinné výroby. 
 
Politicky patřil k užšímu vedení Stránského lidové moravské (mladočeské) strany. 
Prostějovští mladočeši sdružení kolem Českého politického spolku si Perka 
vytipovali jako vhodného kandidáta na poslance při volbách do moravského 
zemského. Mladý, ambiciózní muž se zkušenostmi v politice ve volbách uspěl a 
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26. října 1896 byl zvolen poslancem zemského sněmu za venkovské obce okresů 
Prostějov – Plumlov. V této funkci působil deset let. Inicioval například zakládání 
českých hospodářských organizací na Moravě a zřízení zemědělské rady. 
Vystupoval proti poněmčování českých dětí ve školách a navrhl zákon (známý 
jako Lex Perek), který stanovil rovnost obou zemských jazyků, zřizování 
obecních škol pro české menšiny a uplatňování zásady, „že české dítě patří do 
české školy“. Zákon byl v roce 1905 sněmem schválen. 
 
Perek v roce 1901 přesídlil do Prostějova. Od roku 1901 do roku 1919 byl členem 
obecního výboru a rady a významnou měrou přispěl k rozvoji města. Setkáváme 
se s ním při stavbě Národního domu, kde byl zakládajícím členem Družstva pro 
stavbu spolkového domu a členem jeho výboru, dále při posuzování plánů pro 
výstavbu nové radnice. Byl předsedou právního odboru města, členem Kuratoria 
městského sirotčince, Okresní školské rady a předsedou Úvěrového spolku 
záložna a zastavárna. Jeho velkou zálibou byly šachy. Není divu, že v roce 1908 
stál u založení šachového klubu a byl jeho prvním předsedou. 
 
V letech 1. světové války se podílel na zásobování města potravinami. V říjnu 
1918 byl zvolen do předsednictva Národního výboru. Zastával funkci velitele 
občanské obrany a předsedy administrativního odboru. Zároveň působil jako 
tajemník místní organizace národně demokratické strany. 
 
V roce 1920 se odstěhoval do Prahy, kde se zabýval školskými otázkami a 
problematikou národnostních menšin. V Praze také 19. května 1940 v nedožitých 
jednaosmdesáti letech zemřel. 
 
JUDr. Václav Perek patřil k významným komunálním politikům města a společně 
s Ondřejem Přikrylem a Josefem Špačkem tvořil politický triumvirát.  Oceňován 
byl jako průbojný, obratný politik, výborný táborový řečník a kultivovaný 
účastník debat.    
 
ŘÍJEN 
 
Prostějovští ochránci přírody oslavili čtyřicet let své činnosti 
 
V pátek 27. září 2019 odpoledne v prostorách Ekocentra Iris na Husově náměstí 
č. 67 v Prostějově připravili organizátoři zajímavý a pestrý program určený pro 
děti i dospělé. Jeho součástí byly různé hravé a vzdělávací aktivity, soutěže, kvízy. 
Návštěvníci mohli vidět fotografie z činnosti ochránců přírody, geologickou 
expozici, živou zahradu s interaktivními prvky. K dispozici byly tištěné materiály 
a brožurky. Nechybělo ani drobné občerstvení. 
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Regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody Iris vykonává řadu aktivit. 
Provozuje Ekocentrum, které se zabývá ekologickou výchovou, vzděláváním a 
osvětou pro všechny generace. Připomenout můžeme kolem třiceti výukových 
programů pro různé typy škol i akce připravené pro širokou veřejnost v rámci Dne 
Země, Dne stromů, dále mapování pramenů a studánek, pořádání tvořivých dílen, 
péči o maloplošné chráněné části přírody (přírodní rezervace, přírodní památky). 
Těch je na Prostějovsku už šestadvacet. Získali také akreditaci jako Pozemkový 
spolek. 
 
Předsedkyně Regionálního sdružení ČSOP Iris Eva Zatloukalová také představila 
některé nejbližší akce. 11. října od 16 hodin proběhne v Ekocentru beseda s 
přerovským mykologem Jiřím Polčákem na téma Houby známé i neznámé. 15. a 
16. října dopoledne proběhne v Kolářových sadech Den stromů pro školy aneb 
Stromy prostějovských parků. Součástí bude přírodovědná stezka pro žáky 2. 
stupně základních škol. 18. října od 16 hodin se bude konat vycházka Kolářovými 
sady určená pro veřejnost. Zájemci se budou moci seznámit s ukázkami vzácných 
a zajímavých dřevin. Kromě toho se také uskuteční sázení stromů na Kosíři 
(ovocný sad Oulehle, 26. října) a seniorské sázení na Hloučele (25. října). 
 
Město se zaměří na řešení sociálně negativních jevů a problematiku 
sociálního vyloučení 
 
Rada města zřídila pracovní skupinu, která se bude zaměřovat na problematiku 
sociálního vyloučení a řešení sociálně negativních jevů.  
 
 
Rada města Prostějova jmenuje pracovní skupinu takto:  
 
předsedkyně - RNDr. Alena Rašková 
 
členové: MUDr. Bohuslav Machaň 
 
Ing. Pavel Dopita, LL. M., MBA 
 
pan Martin Křupka 
 
Mgr. Jan Nagy 
 
Mgr. Jan Mochťák 
 
 Ing. Jan Navrátil 
 
Bc. Gabriela Petrželová 
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zástupci Policie ČR 
 
Poděkování městu Prostějovu 
 
Dne 1. 10. 2019 se ve svých 74 letech mohla paní Dagmar Maxlová ze Švýcarska 
poprvé dostavit k hrobu svého otce, četaře Viléma Münze, který zemřel přesně na 
den, kdy slavila první narozeniny. Ještě do roku 2017 vůbec nevěděla, kam byl 
pohřben. Teď mu tedy poprvé mohla dát kytku na hrob. 
 
Současně tlumočím její poděkování náměstkyni Miladě Sokolové a městu 
Prostějovu za to, že se hrdina od Dunqerku dočkal krásného náhrobku.  
 
zdroj: Ivan Čech 
 
O realizaci náhrobku Viléma Münze informovalo dříve město takto: 
 
Město Prostějov nechalo pořídit náhrobní desku na hrob četaře Viléma Münze 
(28. 5. 1916 – 8. 1. 1946), hrdiny bitvy u Dunkuerque, nositele Čs. válečného 
kříže 1939. Náhrobní deska je umístěna na jeho hrobě. 
 
„Snažíme se pečovat o hroby významných osobností, které se jakkoli v době 
minulé zapojily do dění města. Jsou to jak například osobnosti z oblasti umění, 
tak také ti, co za nás bojovali ve válkách,“ uvedl primátor města František Jura. 
 
„O hrobní místo četaře Viléma Münze  je potřeba se postarat. Přidali jsme tedy 
toto místo do seznamu hrobů, o které jsme se zavázali jako město pečovat,“ dodala 
náměstkyně primátora Milada Sokolová. 
 
Vilém Münz 
 
Pocházel z židovské rodiny z Opavska, s maminkou se přistěhovali do Prostějova. 
V roce 1940 se dostal do armády v Marseille, dne 14. l. 1940 byl vtělen k 8. 
dělostřeleckému pluku. Zhruba po čtyřech měsících, 30. 4. l940, byl přemístěn k 
7. rotě téhož pluku. Dne 27. 7. 1940 byl vyloučen z čs. branné moci pro nesplnění 
branné povinnosti a předán britským úřadům k internaci do pracovního tábora. 
23. 12. l94l byl znovu prezentován a dne 10. 1. 1942 vtělen k ženijní rotě. Do pole 
odešel 1. 9. 1944. Z činné služby byl propuštěn 7. 7. 1945. Dne 24. 9. 1945 se 
vrátil zpět do Prostějova, kde 8. 1. 1946 zemřel, když spáchal sebevraždu jedem. 
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HaDivadlo oslavilo 45 let 
 
HaDivadlo vzniklo v Prostějově v roce 1974, po deseti letech město opustilo a 
stalo se jednou z předních brněnských scén.  
 
Představením brněnského HaDivadla Vyhnání Gerty Schnirch si diváci v 
Městském divadle v Prostějově v pátek 15. listopadu 2019 mohli připomenout 
vznik tohoto jedinečného souboru. HaDivadlo vzniklo v Prostějově v roce 1974, 
u jeho zrodu stál režisér Svatopluk Vála a dramaturg Josef Kovalčuk. 
 
HaDivadlo navázalo na hnutí studiových divadel ze 70. let minulého století. 
Vyhraněnou poetikou patřilo k nejpozoruhodnějším českým scénám 70. a 80. let. 
Zatímco divadelní zájezdy ve velkých městech se setkávaly s mimořádným 
ohlasem publika i divadelních odborníků, v rodném Prostějově byl ohlas tohoto 
ansámblu poněkud problematický. Po deseti letech HaDivadlo Prostějov opustilo 
a stalo se jednou z předních brněnských scén. 
 
HaDivadlo oslaví 45 let svého vzniku představením Kateřiny Tučkové a Mariána 
Amslera Vyhnání Gerty Schnirch. Příběh o lidském osudu zlomeném dějinami, o 
vině Čechů a Němců, o tom, zda je možno odpustit a porozumět, je dramatizací 
úspěšného románu současné české prozaičky Kateřiny Tučkové. Vychází z 
historických událostí, nedílně spojených s minulostí města Brna. Konkrétně 
zobrazuje tzv. „brněnský pochod smrti“ a osudy jeho účastnice, Gerty Schnirch, 
pocházející z německo-české rodiny. 
 
Inscenace získala Cenu Divadelních novin 2015 v kategorii Činoherní divadlo, 
představitelka hlavní role Sára Venclovská byla nominována na Cenu 
Divadelních novin 2015 za herecký výkon. 
 
Další významnou postavou, která ovlivnila tvář souboru, byl Arnošt Goldflam. 
Komedie jednoho z nejvýraznějších zakladatelů HaDivadla  - herce, dramatika, 
režiséra, pedagoga a spisovatele Arnošta Goldflama Dámská šatna je zařazeno do 
oslav již v neděli 10. listopadu 2019. Že nejdůležitějším místem v divadle je 
dámská šatna se mohou diváci přesvědčit v podání Daniely Kolářová, Dany 
Batulkové, Evellyn Pacolákové a Petry Tenorové. Představení bude uvedeno i v 
rámci předplatitelské skupiny A. 
 
Po celou dobu oslav bude ve foyer výstava fotografií HaDivadlo V 
PROSTĚJOVĚ OBJEKTIVEM BOBA PACHOLÍKA sestavená z inscenací 
HaDivadla uvedených v Městském divadle v Prostějově. 
 



KRONIKA MĚSTA PROSTĚJOVA 2019 

99 
 

Prodej vstupenek na představení Vyhnání Gerty Schnirch byl zahájen 19. srpna a 
na představení Dámská šatna bude zahájen 1. října v podkladně Městského 
divadla v Prostějově. 
 
Připomínáme si sto deset let od narození jazykovědce Františka Kopečného 
 
Byl znalcem hanáčtiny a ovládal téměř všechny evropské jazyky.  
 
Narodil se 4. října 1909 v Určicích. Dětství a mládí prožil v Seloutkách. V letech 
1921–1929 studoval na prostějovském gymnáziu. Na Filozofické fakultě 
brněnské univerzity absolvoval v roce 1934 obor čeština a němčina.  Zde jej 
výrazně ovlivnili jeho učitelé bohemisté František Trávníček, Oldřich Hujer, 
Bohuslav Havránek a germanista Antonín Beer.  V roce 1935 obdržel doktorát 
filozofie za práci O nářečí určickém. Zároveň se také vrací na prostějovské 
gymnázium a jako středoškolský profesor zde působí do roku 1945. 
 
V roce 1945 odchází na pracoviště Českého slovníku v Brně. Od roku 1952 působí 
ve Slovanském ústavu brněnské pobočky Československé akademie věd.  Z 
tohoto pracoviště odešel v roce 1976 do důchodu. Kromě toho také krátce učil na 
brněnské univerzitě a v roce 1947 získal docenturu. 
 
Významnou měrou se podílel na obnovení Univerzity Palackého v Olomouci a v 
letech 1946–1949 na ní přednášel. Potom působil externista (na Pedagogické a 
Filozofické fakultě UP ) do roku 1957 a dále v letech 1964–1971. Vychoval zde 
řadu učitelů češtiny, kteří oceňovali jeho přednášky z historické mluvnice, 
skladby a obecné jazykovědy. Cenná byla skripta Úvod do studia českého jazyka. 
 
Byl vynikajícím jazykovědcem, který ovládal všechny evropské jazyky s 
výjimkou finštiny a estonštiny. Poskytovaly mu výborný základ především pro 
práci lexikografickou, pro etymologii a srovnávací slovanskou a indoevropskou 
jazykovědu. 
 
Jeho dílo zahrnuje 300 bibliografických záznamů. Jedná se o monografie, recenze, 
odborné studie a články. Publikoval například v odborných časopisech Naše řeč, 
Slovo a slovesnost a Listy filologické. K monografickým pracím patří 
Etymologický slovník jazyka českého (1952), Základy české skladby 
(1958,1962), Nářečí Určic a okolí (1957), Slovesný vid v češtině (1962). Dále byl 
autorem a redaktorem Etymologického slovníku slovanských jazyků (I., II. díl 
1973, 1980) a publikace Základní všeslovanská slovní zásoba (1981). 
 
Je také autorem populárních jazykových příruček. Patří mezi ně Průvodce našimi 
jmény (1974) v doplněném vydání Čtení o jménech (vydalo Okresní kulturní 
středisko v Prostějově 1988) a Jména obcí a osad prostějovského okresu (vydalo 



KRONIKA MĚSTA PROSTĚJOVA 2019 

100 
 

Muzeum Prostějovska v Prostějově 1985,1989). V osmdesátých letech pravidelně 
přispíval do Štafety, kde uveřejňoval řadu zajímavých příspěvků, například o 
dějinách slov, členění jazyků, jménech předhistorických knížat a prostějovských 
říček. O původu říčky Hloučela napsal (Štafeta 2/1988): „Hloučela – ta se sice od 
těch cizáků – Romže a Hané liší se svou zemitou českostí, ale troufám si tvrdit, 
že pro většinu čtenářů zcela jasná není…  A přece jde o podobný pojmenovací 
typ, jaký vidíme u slov jako čmuchala, kecala, chrápala a taky u příjmení Prchala, 
Zdráhala, Sušila, Váhala apod. Je pravda, tyto nářeční typy nebo v nářečí mající 
původ příjmení jsou daleko řidší, než běžnější obecná jména běhal, kecal, dřímal 
apod. i stejně znějící příjmení z nich vzniklá… Tyto l - nové útvary znamenaly 
původně náklonnost k příslušnému ději popř. charakteristickou vlastnost s 
takovým dějem spjatou. Hloučela není tedy nic jiného nežli hlučivá, hlučná, ráda 
hlučící.“ 
 
Zajímal se také o literární historii. Obohatil ji statěmi o Petru Bezručovi a 
Bedřichu Bridelovi. Zajímal se o staroslověnské literární památky a překlady 
bible do češtiny. Byl znalcem díla Tomáše Akvinského a středověké filozofie. 
 
Doc. PhDr. František Kopečný, DrSc. byl v naší jazykovědě skutečnou autoritou. 
Jeho spolupracovníci a přátelé si jej nesmírně vážili. Oceňovali především jeho 
velkou pracovitost, skromnost, cílevědomost a dobrotu srdce. Byl člověkem 
hluboce věřícím. Miloval svoji práci a rodinu. Pracoval v Brně, ale rád se vracel 
domů, do vilky v ulici Josefa Hory v Prostějově - Vrahovicích. Také zde vznikala 
mnohá jeho díla, zde přijímal návštěvy, psal rodovou kroniku i paměti. 
 
Zemřel 27. března 1990 v Prostějově - Vrahovicích. Na vrahovickém hřbitově je 
také pohřben. Od roku 2010 jeho památku připomíná i název ulice. 
 
Nové ekologické autobusy zajistí příměstskou dopravu 
 
Devět nových ekologických autobusů pro příměstskou dopravu předal 4. 10. 2019 
výrobce společnosti FTL, která zajišťuje kromě MHD v Prostějově částečně také 
příměstskou dopravu v našem regionu.  
 
Nová fotovoltaická elektrárna na Sportcentru 
 
Ve čtvrtek 10. 10. 2019 spustilo úspěšně město Prostějov fotovoltaickou 
elektrárnu na Sportcentru DDM. 
 
Elektrárna má výkon 29,16 kWp (108 panelů).  
 
Její součástí je i informační panel, který uvádí, kolik kilowatt hodin fotovoltaická 
elektrárna aktuálně vyrábí, jaká je úspora CO2 a finančních prostředků.  
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Myšlenka projektu vychází z konceptu Smart Prostějov, ve kterém se město 
zavázalo k využívání obnovitelných zdrojů. 
 
Členství kina Metro 70 v síti Europa Cinemas nese ovoce 
 
Kino Metro 70 obdrželo z prestižní sítě Europa Cinemas, jíž je členem,  částku 
227.000,- Kč. 
 
„yto peníze jsou určeny na podporu a rozvoj kina, a to především směrem k důrazu 
na evropskou a národní kinematografii. Aby kino na peníze dosáhlo, musí 
pravidelně plnit soubor podmínek a přistupovat k dramaturgii tak, aby byla co 
nejpestřejší a obsahovala velký podíl evropského a českého filmu.  
 
Síť Europa Cinemas každoročně vyhodnocuje přehledy s detailním uvedením 
všech odehraných filmů včetně takových podrobností jako je národnost režiséra a 
dalších členů štábu, aby bylo do nejmenších důsledků dohledatelné, jakou skladbu 
programu daný biograf nabízí. Dále musí být také vykázána činnost zaměřená na 
mladé publikum. Toto se odehrává vždy lednu, Europa Cinemas dlouhé měsíce 
kalkuluje výši podpory, aby na podzim udělilo dotaci za předchozí kalendářní rok.  
 
30 klíčů pro samet 
 
Jak se žilo na konci minulého tisíciletí v osmdesátých a devadesátých letech, nám 
připomněla originální výstava a festival „30 klíčů pro Samet“. Akci pořádalo 
Divadlo Plyšového Medvídka za finanční podpory Olomouckého kraje a 
Statutárního města Prostějov.  
 
Probíhaly například pravidelné komentované prohlídky v retro kostýmech pro 
děti a mládež základních a středních škol a v odpoledních hodinách pak pro 
širokou veřejnost. Čeká na vás výstava dobových artefaktů osmdesátých a 
devadesátých let minulého století (fotografie, plakáty, dobový tisk atd.), dále 
předmětů denní potřeby a převážně uniforem ozbrojených či jiných 
uniformovaných složek ČSSR, ČSFR a ČR. 
 
Divadelní Studio Viktorka z Holešova přivezlo hned dvakrát tragikomedii 
Václava Havla „Audience“. Představení ověnčené řadou cen z divadelních 
přehlídek přináší divákovi nejen absurditu doby minulé, ale především spoustu 
humoru a zajímavých myšlenek. Tuto komedii si rozhodně nesmíte nechat ujít. 
 
Pomník Edmunda Husserla – fakta a mýty 
 
Prohlášení primátora města Prostějova Mgr. Františka Jury: 
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V posledních dnech se v Prostějově hodně mluví o soutěži na realizaci pomníku 
Edmunda Husserla, proto bych veřejnost rád seznámil s fakty. 
 
Není žádným tajemstvím, že jsme se zabývali myšlenkou odhalení nového 
pomníku Edmundu Husserovi. Abychom předešli možným spekulacím, vyhlásili 
jsme otevřenou soutěž, ve které se sešlo celkem 10 návrhů. Tyto návrhy 
posuzovala komise, ve které byli většinově zastoupeni nezávislí odborníci. 
 
Bohužel bylo od počátku práce v komisi nominovaným zástupcům města 
naznačováno, že jsou podjatí a že je „předem rozhodnuto“. V podobném duchu se 
nese i prohlášení některých členů komise zaslané tento týden do médií. 
 
Všechny podobné spekulace musím se vší rozhodností odmítnout. Například já 
osobně nepreferuji žádného konkrétního autora, šlo mi vždy jen o podobu 
pomníku, kdy jsem se domníval, že by mělo být na první pohled patrné, že 
připomíná právě Edmunda Husserla. Ale k jednotlivým návrhům se nevyjadřuji. 
 
Já mám naopak výhrady k působení těch členů komise, kteří s námi jednali až 
arogantně a kladli si podmínky, jako by investorem byli oni a nikoliv město. V 
tomto smyslu cítím z práce komise rozčarování. 
 
Závěry komise včetně jí stanoveného pořadí respektuji. Na druhé straně samotná 
komise i kdokoliv další musí akceptovat, že podmínky soutěže počítají s 
možností, že záměr nakonec realizovat nebudeme. 
 
Rozhodně to ovšem neznamená, že by samospráva měla opustit svůj záměr 
postupovat v této věci transparentně. Možnost, že by například Rada města 
Prostějova v rozporu s výsledky soutěže vybrala návrh, který komise 
nedoporučila, a nechala jej realizovat, v tuto chvíli vylučuji. 
 
Město Prostějov, jako vyhlašovatel soutěže, je oprávněno představit veřejnosti 
soutěžní návrhy formou výstavy, čehož využijeme. 
 
Konečné rozhodnutí v této věci ještě nepadlo a další postup budeme muset s 
kolegy z rady města důkladně zvážit. 
 
Mgr. František Jura, primátor 
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LISTOPAD 

Plumlovská ulice slavnostně otevřena 

V pátek 1. 11. 2019 byla slavnostně přestřižena páska a oficiálně otevřena 
zrekonstruovaná Plumlovská ulice. 

„Jsem rád, že dnes můžeme slavnostně otevřít zrekonstruovanou Plumlovskou 
ulici. Jedná se o jednu z nejfrekventovanějších dopravních tepen v Prostějově. Šlo 
o náročnou investiční akci, která byla rozdělena do dvou etap. V rámci 
rekonstrukce a stavebních prací byly vybudovány nové autobusové zálivy, vjezdy, 
chodníky, parkovací místa, ostrůvky pro přechody, došlo k sadovým úpravám a 
občané se také dočkají nové zeleně. Chtěl bych zároveň poděkovat investorovi a 
zhotoviteli za realizaci, ale také řidičům nebo obchodníkům, kteří mají v 
Plumlovské ulici své obchody, že celou tuto náročnou rekonstrukci přečkali a 
vydrželi. Věřím, že nově zrekonstruovaná Plumlovská ulice přispěje ke zvýšení 
efektivity dopravního provozu,“ uvedl primátor města Prostějova František Jura.  

Rekonstrukce 1,3 km dlouhé ulice probíhala od března 2019 do konce října 
letošního roku.   

Prostějov zazářil ve srovnání dlouhodobých výsledků výzkumu „Město pro 
byznys desetiletí“ 
 
Srovnávací výzkum zhodnotil podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy ve 
třinácti krajských městech a obcích s rozšířenou působností Olomoucka za 
posledních deset let.  
 
Prostějov dlouhodobými výsledky jasně prokázal, že mu zaslouženě patří titul 
„Město pro byznys desetiletí“ Olomouckého kraje.  
 
Srovnávací výzkum, za nímž stojí analytická agentura Datank, v něm zhodnotil 
podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy ve třinácti krajských městech a 
obcích s rozšířenou působností Olomoucka za posledních deset let. Stříbro bere 
město Hranice, bronz Litovel. 
 
Podmínky pro podnikání jsou v Prostějově bezkonkurenční 
 
Za uplynulé desetiletí se Prostějov v rámci Olomouckého kraje umístil celkem 
šestkrát na prvním, jednou na druhém a dvakrát na třetím místě, takže si titul 
„Město pro byznys desetiletí“ na Olomoucku rozhodně zaslouží. Skvělou pozici 
má i v rámci celé České republiky, kde se za poslední dekádu umístil celkem 
pětkrát mezi deseti nejlepšími, z toho dvakrát na stupních vítězů. Bronzová pozice 
to byla v roce 2010 a v roce 2018 dokonce celorepublikové vítězství. Prostějov 
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má vedle dobrých podmínek pro podnikání také kvalitní a otevřený přístup 
radnice vůči podnikatelům. To se projevuje například z podhledu podnikatele v 
přehledných webových stránkách, které obsahují všechny potřebné informace, 
nebo v nadstandartním rozsahu úředních hodin. O tom, že radnice dobře 
hospodaří, svědčí dlouhodobě nízké náklady na dluhovou službu. 
 
 Je to vynikající zpráva pro naše občany a pro město Prostějov, protože ocenění 
Město pro byznys desetiletí už vypovídá skutečně o dobré práci. Pokud jde o 
přístup veřejné správy, tak asi neskromně řeknu, že patříme v celé republice k 
nejlepším. Přístup veřejné správy je skutečně otevřený, komunikativní, a to se 
projevuje ve výsledcích. A pokud jde o podnikatelské prostředí, tak je potřeba 
říci, že máme strategickou polohu u dálnice. My jsme chtěli, aby podnikatelská 
zóna vykvetla, byli jsme vstřícní k podnikatelům, pokud jde o pronájem pozemků 
a budov, a to nejen pro velké firmy, ale i malé a střední firmy a živnostníky. V 
komplexu kritérií, která výzkum hodnotí, je tak kvalitně naplňujeme. Chtěl bych 
říci, že je to především zavazující, protože chceme pokračovat a budovat naše 
město ku prospěchu všech obyvatel. Když se daří podnikatelům, daří se i 
samotnému městu. Děkuji také všem předchozím politickým reprezentacím 
města, protože to je primárně jejich zásluha. 
 
Z hlediska srovnání krajů v rámci České republiky byly pro Olomoucký kraj jako 
celek nejlepší roky 2009, 2014 a 2018. V prvním případě skončil na bronzové 
příčce Jeseník a Prostějov byl pátý. V roce 2014 bylo celkem osm měst a obcí s 
rozšířenou působností z třinácti z Olomoucka v TOP 50 v ČR. V roce 2018 se 
Prostějov dočkal celorepublikového vítězství, doprovozeného čtvrtou příčkou 
města Olomouc. 
 
Cílem srovnávajícího výzkumu, který se věnuje podnikatelskému prostředí a 
přístupu veřejné správy, je vytvořit diskusní platformu na téma možností podpory 
malého a středního podnikání ze strany samospráv. Pro pracovníky městských 
úřadů, podnikatele ale i veřejnost jsou díky výzkumu k dispozici výsledky, které 
zahrnují všechny důležité informace a statistická data ze sledované oblasti. Do 
výzkumu je automaticky zapojeno 205 měst s rozšířenou působností a 22 
městských částí Hlavního města Praha. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník 
Ekonom, partnerem společnost Eurovia CS. 
 
Proběhlo další jednání o rehabilitaci starého židovského hřbitova ve 
Studentské ulici 
 
Jednání představitelů statutárního města Prostějova, Federace židovských obcí, 
nadace Kolel Damesek Eliezer a prostějovského spolku pro židovské kulturní 
dědictví Hanácký Jeruzalém navázalo dne 14. 11. 2019 na dohody z prosince 
2017. 
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Tehdejší jednání deklarovalo společný úmysl učinit symbolické gesto, které by 
respektovalo přístup židovské komunity k problematice hřbitovů, uctilo památku 
významných obyvatel města Prostějova, naložilo správně s kulturní památkou, 
respektovalo zájmy města a jeho obyvatel. 
 
V prosinci 2017 byl potvrzen společný zájem na důstojné úpravě a pietním 
přístupu k prostoru kulturní památky starého židovského hřbitova nacházejícího 
se v sousedství Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova. Bylo 
konstatováno, že všechny strany jsou si vědomy skutečnosti, že veškeré úpravy 
mohou mít vliv na současný provoz školy, proto je možné uvažovat o úpravách v 
širším urbanistickém kontextu. 
 
Ing. Arch. Richard Sidej z architektonického studia znamení čtyř – architekti s.r.o. 
vypracoval pro nadaci Kolel Damesek Eliezer architektonický návrh úpravy 
plochy kulturní památky starého židovského hřbitova a jeho blízkého okolí, který 
byl dnes představen představitelům města Prostějova. Navržené řešení splňuje 
požadavky složek Integrovaného záchranného systému k přístupu ke škole a 
projekt tak přispěje rovněž ke splnění současných podmínek na bezpečnost 
přístupových cest. Navržené řešení širšího okolí kulturní památky zmodernizuje 
pěší komunikace, zvýší komfort odpočinkových zón a umožní rodičům přivést 
děti přímo ke vchodu školy. Úprava plochy kulturní památky starého židovského 
hřbitova respektuje náboženské principy židovské komunity a svým provedením 
se stane důležitým příspěvkem pro posílení turistického ruchu v Prostějově jako 
města s bohatou židovskou historií.  
 
Strany se dnes shodly, že s ohledem na majetkové vztahy, by mělo být investorem 
město Prostějov jako vlastník všech pozemků. Investor nechá dle 
architektonického návrhu Ing. Arch. Sideje zpracovat prováděcí projekt, včetně 
položkového rozpočtu. Nadace Kolel Damesek Eliezer již dříve veřejně 
deklarovala, že bude financovat práce, které souvisí s plochou starého židovského 
hřbitova. Výše a další podmínky poskytnutí daru městu ze strany nadace budou 
projednány podle konkrétního projektu. Všechny strany dnes ujednaly, že budou 
postupovat společně, aby mohl být projekt zahájen po nezbytných projednáních v 
orgánech Statutárního města Prostějova počátkem příštího roku.  
 
Strany se shodly, že plocha kulturní památky starého židovského hřbitova má být 
již v této chvíli alespoň provizorně označena, aby bylo zřejmé, že je zde místo 
posledního odpočinku přibližně dvou tisíc prostějovských obyvatel, které 
vyžaduje respekt. Veřejnost bude informována, že v této oblasti nadále platí 
rozhodnutí města z roku 2016 o zákazu venčení psů.  
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Dále se budou strany společně snažit, aby byl projekt mezinárodně vnímán jako 
příklad dobré praxe při nápravě křivd z období holokaustu a podpořil tak dobré 
jméno statutárního města Prostějova a České republiky.  
  
 
Mgr. František Jura, primátor Statutárního města Prostějova, v. r. 
 
Mgr. Jiří Pospíšil, 1. náměstek primátora, v. r. 
 
Ing. Jiří Rozehnal, náměstek primátora, v. r. 
 
Ing. Petr Papoušek, předseda FŽO České republiky, v. r. 
 
Ing. Tomáš Jelínek, Ph. D, nadace Kolel Damesek Eliezer, v. r. 
 
Ing. Michal Šmucr, předseda spolku Hanácký Jeruzalém, v. r. 
 
 
V Prostějově se rozezněly zvony – připomněly 17. listopad 
 
V neděli 17. listopadu v 17.11 hodin se rozezněly v celé republice zvony. 
Připomněly oběti komunismu a tisíce lidí, kteří se totalitnímu režimu postavili. K 
akci, kterou pořádá organizace Post Bellum, se připojilo i město Prostějov. 
 
Kino Metro 70 se stalo kinem měsíce listopadu 
 
Hned první rok poté co se kinu podařilo stát se členy Europa Cinemas, bylo v 
rámci celé sítě zvoleno kinem měsíce listopadu  
 
"Znamená to pro nás velké zadostiučinění - nejen, že nám každoročně stoupá 
návštěvnost, ale i profesní a dokonce i zahraniční organizace si všímají našich 
aktivit a oceňují je. Být dobrým kinem totiž neznamená jen generovat větší a větší 
návštěvnost komerčních titulů (za což jsme však také velmi rádi), ale také pořádat 
v kině další akce typu festivalů, ozvěn, delegací, besed s tvůrci, alternativního 
programu, pracovat se školami a filmy pro mladé a podobně. A protože podzim 
je aktivitami nabitý, ráda bych všechny pozvala na předpremiéru skvělé české 
komedie Vlastníci již toto pondělí v 17:30 za účasti režiséra Jiřího Havelky, mimo 
jiné velmi oceňovaného divadelního tvůrce a producenta Marka Jeníčka. Na akci 
bude diváky čekat i drobné občerstvení a my se jak na diváky, tak na film moc 
těšíme," uvedla ředitelka Barbora  Kucsa Prágerová. 
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Huláni opět projeli Prostějovem! 
 
Při svém tažení na slavkovské bojiště neminuli ani v roce 2019 huláni z 
Klímkovic prostějovské náměstí T. G. Masaryka. 
 
Dorazili v neděli 24. 11. 2019 zhruba kolem desáté hodiny dopoledne. Podobně 
jako v předchozích letech pozdravili přítomné, předvedli krátkou ukázku souboje 
a objedou náměstí. Následně pokračovali do Kostelce na Hané. 
 
 
PŘÍBĚH VITRÁŽE NÁRODNÍHO DOMU 
 
Dva z deseti původních a následně zazděných světlíků znovu získají prokreslenou 
secesní vitrážovou výplň.  
 
Nedávno dokončená rekonstrukce Národního domu je svým rozsahem historicky 
vůbec nejrozsáhlejší obnovou tohoto secesního skvostu architekta Jana Kotěry. 
Tak jako při předchozích rekonstrukcích jsme se i nyní snažili vrátit do interiéru 
divadelní části další z původních prvků, které byly zničeny při necitlivé nacistické 
přestavbě ve čtyřicátých letech dvacátého století. V minulosti šlo například o dva 
překrásné osvětlovací kandelábry na hlavním divadelním balkoně, či obnovu 
promenoáru v prvním patře. 
 
Symbolem nejnovější rekonstrukce je pak obnova dvou z deseti původních a 
následně zazděných světlíků. Tato interiérová okna měla prokreslenou secesní 
vitrážovou výplň a v sále, respektive vestibulu, umožňovala přirozené osvětlení a 
dodávala prostoru velkorysý objem. Dalších osm půlkruhových oken se nacházelo 
v lunetách nad postranními lóžemi divadelního sálu. Ty zůstávají nadále zazděny. 
 
Obnovené stropní eliptické okno, zatím jen s mléčným zasklením, už ve vestibulu 
vítá návštěvníky divadla. Tou nejzajímavější a zároveň nejsložitější novinkou 
dosavadní obnovy Národního domu je ale bezesporu nové vitrážové okno nad 
hlavním balkonem. 
 
Když se celý investiční záměr připravoval, došlo k rozhodnutí, že se vitrážová 
výplň obnovovaných světlíků pojme moderně. Nebylo totiž zcela prokazatelné, 
jak přesně vitráže vypadaly. Jejich navrhovaná podoba se totiž měnila od 
původních studií přes projektovou dokumentaci až po výsledný stav doložený na 
fotodokumentaci. Fotografie tehdy byly pouze černobílé, proto jsme neznali 
barevnost a jistě jsme neuměli ani říct, kdo tehdy vitráž navrhl a zhotovil. Navíc, 
i kdybychom věděli vše potřebné, vždy by se jednalo o neautentickou repliku. 
Veškeré tyto důvody vedly k oslovení akademického malíře Jana Jemelky, který 
má s tvorbou moderních vitráží bohaté zkušenosti. Pan Jemelka se úkolu ujal 
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velmi zodpovědně a představil množství kvalitních návrhů, které reflektovaly 
současnou podobu divadla a snažily se navázat i na secesního ducha stavby. 
 
Moderní řešení vyvolávají vždy kontroverze, obdobná reakce se dala očekávat i v 
tomto případě. Ředitelka divadla PaedDr. Jana Maršálková z tohoto důvodu 
podpořila nové pátrání po původní vitráži a snahu o její obnovu. Tento zásadní 
moment totiž rozhodl o tom, že dlouholetá obnova secesní podoby divadla 
(probíhá od padesátých let) může pokračovat i nadále. Nový moderní motiv 
vitráže by totiž předznamenal jakési konzervování současného stavu. 
 
S výraznou podporou vedoucího Odboru rozvoje a investic Ing. Antonína Zajíčka 
začalo pátrání po sebemenší stopě o původní podobě vitráže. Desítky hodin 
strávené hledáním na internetu, komunikací s množstvím odborníků a dlouhá 
bádání v archivech a muzeích vedla pouze k malému množství informací. 
 
Podařilo se zjistit, že vitráže vyhotovila firma Umělecký závod pro malbu na skle 
a umělé sklenářství Jan Kryšpín Praha (faktura z 22. 11. 1907). Barevnost se dá 
odvodit z popisu slavného architekta Josipa Plečnika (časopis Styl z r. 1909), z 
dochovaných barevných studií výzdoby sálu a v neposlední řadě ze samotného 
přírodního motivu vitráže. Původní interiér divadla byl vyveden v jarních 
barvách, výrazně pestřejších a méně tlumených, než na které jsme nyní zvyklí, a 
pravděpodobně by moc neodpovídal současnému vkusu. Nejdůležitějším 
vodítkem bylo ale prokázání, že velmi podobné vitráže, které se nacházejí v další 
stavbě Jan Kotěry ze stejného období, v pražské Suchardově vile, mají stejný 
původ, tedy firmu Kryšpín. Žádnou umělecky ani řemeslně podobnější vitráž se 
nepodařilo dohledat. Kurátor a kunsthistorik Suchardova muzea, které ve vile 
sídlí, doktor Martin Krummholz, pak díky těmto informacím inicioval samotnou 
přípravu repliky vitráže. 
 
Digitálně upravené fotografie byly opakovaně překreslovány do výsledné podoby 
a následně doplněny obrazy skel vitráží ze Suchardovy vily. Takto upravenou 
první verzi jsme představili kolegovi doktoru Perůtkovi z oddělení památkové 
péče. Doporučil nám zpracovat komplexní dokument, v rámci kterého popíšeme 
přípravu repliky, vytvoříme návrh i ostatních dvou vitráží (ve vestibulu a nad 
postranními lóžemi) a hlavně přizveme další odborníky. Ve spolupráci se známým 
prostějovským architektem Zdeňkem Beranem a kunsthistoričkou doktorkou 
Vladislavou Říhovou jsme připravili dokument, který byl úspěšně projednán a 
podpořen Národním památkovým ústavem a krajskou památkovou péčí. Celé 
snažení vyústilo v rozhodnutí realizovat vitráž, která bude replikou původního 
díla ateliéru Jana Kotěry. 
 
Následovala intenzivní spolupráce se zhotovitelem, brněnskou sklářskou dílnou 
M Fabrica pana Tomáše Mitvalského. Po výběru skel (jsou z americké firmy The 
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Paul Wissmach Glass Company) a konzultaci přímo v brněnské dílně jsme se v 
polovině prázdnin dočkali tolik očekávaná instalace vitráže. Na rozdíl od 
původního balkonového okna sice z provozních důvodů nepropouští do 
divadelního sálu denní světlo, ale i umělé podsvícení dá plně vyniknout 
maximálně věrné replice původní vitráže. 
 
„Návštěvníci divadla kromě krásy samotné vitráže, která působí, jako by v sále 
těch dlouhých téměř osmdesát let ani nechyběla, ocení i práci a snahu všech lidí, 
kteří se na obnově vitráže podíleli. Přejeme divadlu a našemu městu, ať se dokončí 
i barevná výzdoba světlíku ve vestibulu a obnoví secesní výzdoba interiérů včetně 
zbývajících osmi postranních vitrážových oken,“ říká náměstek primátora Ing. Jiří 
Rozehnal. 
 
Náhrobek rabína Horowitze instalován, dnes proběhlo pietní setkání 
 
Kulturní památka, starý židovský hřbitov v Prostějově ve Studentské ulici, 
doznala 24. 11. 2019 první konkrétní změny. Desku, která připomínala rabína 
Horowitze, a která byla před časem zničena nezletilými vandaly, nahradil nový 
kamenný náhrobek. Ten tak připomíná místo posledního odpočinku tohoto 
významného prostějovského rabína. 
 
Náhrobek je zhotoven z tradičního bílého kamene. Jde o jednoduchou kamennou 
stélu ve tvaru původního náhrobku s tesaným nápisem odpovídajícím původnímu 
historickému textu. Kámen tak nyní jednak připomíná rabína Horowitze, a jednak 
by měl zároveň vzbudit u kolemjdoucích zájem o historii celé této lokality. 
Nový náhrobek rabína Horowitze byl na plochu kulturní památky starého 
židovského hřbitova umístěn při příležitosti 203. výročí úmrtí tohoto 
prostějovského rabína. Zastoupení na dnešní pietní akci bylo více než 
reprezentativní: V průběhu pietní připomínky vystoupil velvyslanec USA v České 
republice Stephen B. King, primátor města Prostějova František Jura, náměstek 
hejtmana Olomouckého kraje Ladislav Hynek, rabín Louis Kestenbaum, vrchní 
zemský rabín Karol Sidon, zástupci ministerstva kultury a zahraničí a předseda 
spolku Hanácký Jeruzalém Michal Šmucr. Společně vyjádřili přesvědčení, že 
dnešní pietní připomínka je prvním krokem k rehabilitaci celé kulturní památky 
na základě dohody, která vzešla z jednání mezi představiteli města Prostějova, 
Federace židovských obcí České republiky a nadace Kolel Damesek Eliezer. 
Velvyslanec USA v České republice Stephen B. King i rabín Louis Kestenbaum 
poděkovali primátorovi města Prostějova Františku Jurovi za jeho přístup k 
rehabilitaci této kulturní památky. 
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Cvi Jehošua Horowitz: 
 
Rabi Cvi Jehošua Horowitz byl členem významného rabínského rodu Horowitzů. 
Působil jako vrchní rabín v Jemnici, Třebíči a Prostějově. Jeho otec Šmuel 
Šmelke, slavný chasidský rabín a kabalista, zastával v letech 1773 až 1778 úřad 
zemského moravského rabína v Mikulově. Proto i s osudem jeho syna je spojeno 
působení chasidského hnutí na Moravě. Jeho náboženskou činnost v Prostějově 
zajímavým způsobem dokládá kniha Spolku mladých mužů (Chevrat Noarim), 
která byla nedávno znovuobjevena v archivu Židovského musea v Praze. Spolek 
byl založen v roce 1812 kolem rabína Horowitze, jenž jeho členy několikrát do 
měsíce vyučoval náboženské etice. Horowitz byl uznávanou rabínskou autoritou. 
Je rovněž autorem dvou náboženských knih Smichat Moše a Chidušej Hariboš, 
které jsou studovány v ješivách (židovských náboženských školách) do dnešních 
dnů. 
 
Rabín Cvi Jehošua Horowitz se narodil pravděpodobně v roce 1754 jako jediný 
syn slavného chasidského rabína Šmuela Šmelkeho v době, kdy jeho otec zastával 
úřad vrchního rabína v polském Ryžvalu. Oženil se s Miriam, dcerou rabína 
Pinchase HaLeviho Horowitze, jenž byl vrchním rabínem ve Frankfurtu nad 
Mohanem. Měli spolu dvě dcery a tři syny. Dnes ve světě žijí stovky jeho 
potomků. 
 
V roce 1773 doprovodil Horowitz svého otce do Mikulova. Po jeho úmrtí působil 
v letech 1778 – 1783 jako vrchní rabín a vedoucí ješivy v Jemnici. V letech 1787–
1800 byl vrchním rabínem a předsedou rabínského soudu v Třebíči. 
Pravděpodobně v roce 1811 byl zvolen vrchním rabínem v Prostějově, kde dne 
16. listopadu 1816 ve věku 62 zemřel. Byl pochován na starém židovském 
hřbitově u dnešní Studentské ulici. V roce 2013 byla na místě jeho hrobu 
instalována rabínem Louisem Kestenbaumen replika původního náhrobku.  
 
Tomáš Jelínek, nadace Kolel Damesek Eliezer 
 
Sto čtyřicet let uplynulo od narození akademika, odborníka na stavební 
mechaniku Zdeňka Bažanta 
 
Byl zdejším rodákem, oceňovaným pedagogem, autorem návrhů řady mostů u nás 
i v zahraničí a aktivním členem Sokola.   
 
Narodil se 25. listopadu 1879 v Prostějově v rodině středoškolského profesora 
matematiky a deskriptivní geometrie na české reálce Jana Bažanta. Po maturitě na 
reálce v roce 1896 odešel studovat stavební inženýrství na Vysokou školu 
technickou v Praze. Po promoci pracoval krátce v mostárně (dříve Ruston a spol). 
Další jeho působení je spjaté s akademickou půdou (nejprve jako asistent, od roku 
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1906 docent a od roku 1917 řádný profesor). V letech 1923–1924 byl děkanem 
Vysoké školy pozemního stavitelství a v letech 1945–1946 rektorem VUT v 
Praze. V roce 1924 byl jmenován řádným členem Československé akademie věd. 
 
Publikační činnost profesora Bažanta byla velmi rozsáhlá. Připomenout můžeme 
odborné publikace Stavební mechanika I. – IV. díl, Nauka o pevnosti a pružnosti, 
Statika stavebních konstrukcí. Ta vyšla dokonce v šesti vydáních. Byl odborným 
redaktorem Technického obzoru a publikoval i v odborných časopisech a 
sbornících. 
 
Byl autorem návrhů řady mostů u nás i v zahraničí (např. most lanové dráhy přes 
Inn v Innsbrucku, ocelový silniční most přes Moravu u Kojetína, výpočty pro 
ždánický most). 
 
Byl oceňován jako výborný pedagog, skvělý odborník, polyhistor i jako nesmírně 
moudrý a laskavý člověk. Studenti oceňovali jeho jasný a přesný výklad. 
Poznámky k přednáškám psal těsnopisem. Rád se také vracel do rodného kraje. 
 
Byla také aktivním členem Sokola (od roku 1898). Od roku 1937 byl členem 
předsednictva Československé obce sokolské. Jako člen předsednictva byl za 
okupace vězněn (Pankrác, Terezín a Drážďany).  
 
Vážil si jej středoškolský pedagog, spisovatel a publicista Waldemar Ethen. V 
medailonu uveřejněném ve druhém dílu knihy Portréty a siluety (Olomouc 1936) 
o něm napsal: „Nejvyššími akademickými hodnostmi, svou energickou vytrvalou 
činností dosáhl profesor Zdeněk Bažant jména zvučného a slavného, jež se stalo 
ctí i rodnému městu.“ Waldemar Ethen (vlastním jménem Štěpán Kožušníček) 
byl Bažantovým vrstevníkem i sousedem.  Zdeněk Bažant totiž v Prostějově 
bydlel vedle Kožušníčkova žudru v Mlýnské ulici. 
 
Profesor Zdeněk Bažant zemřel 1. září 1954 v Novém Městě na Moravě. 
 
 
PROSINEC 
 
Někteří rodiče dluží statisíce na výživném! 
 
Policie opakovaně řeší případy, kdy jeden z rodičů přestane platit výživné na své 
děti. Nyní policisté zveřejnili návod, jak se mají poškození lidé v takových 
případech zachovat. 
„Každý otec nebo matka, kteří z nějakých příčin opustí rodinu s nezaopatřenými 
dětmi, musí mít na paměti, že jejich zákonnou povinností je na své děti platit 
výživné,“ popsala policejní mluvčí Michaela Nováková s tím, že hodně rodičů 
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své závazky dodržuje. „Najdou se však i jedinci, kteří se domnívají, že po rozvodu 
nebo odchodu od partnera tuto povinnost nemají, vzhledem ke skutečnosti, že s 
nezletilými dětmi již nežijí ve společné domácnosti," dodala Nováková. 
 
Podle policie nesmí rodič zapomínat na své závazky, ani když se dostane do 
složité finanční situace. „Tím, že na děti výživné neplatí, snad ani nedomýšlí, jak 
velké problémy druhému rodiči s řádnou výchovou společných dětí způsobuje. 
Jsou otcové a někdy i matky, které na výživném dluží desetitisíce a v nemálo 
případech dluží statisíce," dodala mluvčí. 
 
Mnoho rodičů si podle mluvčí neví rady, jak postupovat, aby výživné pro své děti 
od neplatícího rodiče získali. Důležité je podat trestní oznámení. 
Jak postupovat? 
• neplacení výživného oznámit na Oddělení sociálně právní ochrany dětí a Úřadu 
práce dle místa bydliště 
 
• snažit se kontaktovat a upomínat otce o zaplacení dlužné částky 
 
• pokud víte, kde pracuje, podat na příslušný soud návrh na výkon rozhodnutí 
(exekuce na plat) 
 
• chronologicky si vést přehled o úhradách výživného 
 
• pokud stanovené měsíční výživné neposkytuje po dobu více jak čtyř měsíců a 
ani jiným způsobem o nezletilé děti neprojevuje zájem, 
 
• učinit trestní oznámení na PČR 
 
• k oznámení doložit všechny rozsudky soudu týkající se určení nebo úpravy výše 
výživného s vyznačenou právní mocí rozsudku, 
 
• chronologický přehled o platbách výživného a rodný list dítěte 
 
Rodič někdy zmizí 
 
Oznámením vždy starosti pro rodiče nekončí, protože někdy rodiče „zmizí" a 
policie je musí najít. Někdy trvá měsíce, než je vypátrán a může být k věci 
vyslechnut, aby bylo možno případ předat státnímu zástupci k dalšímu opatření," 
dodala mluvčí. 
 
Častou chybou matek nebo otců je prý dlouhodobé čekání a důvěra ve sliby, že 
bude výživné uhrazeno. „Oprávněnému rodiči proto Policie ČR doporučuje 
zbytečně neotálet a věc oznámit. Včasným podáním trestního oznámení se 
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zkracuje čas pro vyřízení a snižuje se dlužná částka. Svým způsobem to je i 
ochrana dlužníka, protože dlužná částka nemusí být tak vysoká a snadněji ji 
splatí," dodala mluvčí Nováková.  
 
Zastupitelé odpustili dluhy. Klientům domovní správy 
 
Zastupitelstvo města Prostějova schválilo na svém posledním jednání vzdání se 
práva na pohledávky s příslušenstvím evidované Domovní správou Prostějov ve 
výši 340 564,12 Kč. 
„Jedná se o pohledávky z nájemného a vyúčtování služeb spojených s užíváním 
bytů a nebytových prostor a faktury související s údržbou a provozem bytu nebo 
nebytového prostoru (tyto pohledávky byly vymáhány transparentním způsobem 
s důrazem snižovat efektivním způsobem počet dlužníků). Dále se jedná o 
pohledávky, u nichž by vymáhání nevedlo k výsledku nebo pohledávky za 
dlužníkem," uvedl ve zdůvodnění jednatel Domovní správy Vladimír Průša. 
Předložený soupis pohledávek byl projednán na zasedání Komise pro posuzování 
dobytnosti pohledávek dne 3. 10. 2019. Komise doporučila předložit příslušným 
orgánům města návrh na vzdání se práva na pohledávky spolu s příslušenstvím. 
 
Vánoční prohlídky kostela Povýšení sv. Kříže nabídly neopakovatelnou 
atmosféru 
 
Na svátek sv. Štěpána prováděly svátečně vyzdobeným kostelem Povýšení sv. 
Kříže studentky Střední odborné školy podnikání a obchodu v Prostějově.  
Účastníci prohlídek se dozvěděli informace o historii kostela a jeho výzdobě. 
Prohlídky byly doplněny povídáním o vánočních tradicích a zvycích. Podívejte se 
na fotky z prohlídek. 
 
Téměř čtvrtina vytipovaných aut nesplnila emise, ukázalo pilotní měření 
v terénu 
 
Pilotní kontroly mobilního měření provedené experty Centra služeb pro silniční 
dopravu přímo na silnicích ukázaly, že každé 14té auto neplní zákonné limity pro 
emise škodlivých látek. Tzv. mobilní expertní jednotka zkontrolovala během tří 
měsíců 444 vozidel, z nichž vytipovala 141, u kterých změřila emise. Z nich 33, 
tedy celkově přes 7% ze všech vozidel, nebyl 
o technicky způsobilých k provozu. Nejčastějšími prohřešky byl špatný stav 
výfukového vedení nebo kouřivost motoru, která ukazuje na nedostatečnou 
údržbu vozidel se spalovacím motorem. 
„Přestože první fáze pilotního měření probíhala pouze čtvrt roku a pouze v Praze, 
odhalila, že výrazné množství vozů na českých silnicích nesplňuje zákonné 
požadavky a zásadně tak přispívá ke znečištění ovzduší. Proto druhá fáze 
pilotního mobilního měření pokračovala v dalších dvou krajích a příští rok se 
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kontroly rozšíří na celou republiku. Zhoršená kvalita ovzduší přispívá k 
předčasným úmrtím tisíců lidí nejenom v České republice a doprava je jedním z 
faktorů, které mají na kvalitu ovzduší vliv. Současně bylo výzkumem Centra 
udržitelné mobility už dříve prokázáno, že velkou část zplodin do ovzduší 
vypouštějí i novější auta ve špatném technickém stavu, která současně nedodržují 
zákon, a to paradoxně více, než třeba auta starší výroby,“ říká ministr životního 
prostředí Richard Brabec. 
Během června, července a srpna se mobilní expertní jednotka vybavená 
potřebným technickým vybavením a vyškoleným mechanikem měření emisí 
podílela na silničních kontrolách prováděných ve spolupráci s Policií ČR. Z 
celkem 444 kontrol motorových vozidel podrobila mobilnímu měření 141 
vozidel, z nichž nevyhovělo podmínkám 33 vozidel. Vozidla pro kontrolu měření 
limitů emisí byla cíleně vytipována. 
Vedle mechanických poškození výfukové soustavy a kouřivosti motorů odhalila 
kontrola další závady spojené s řídicími jednotkami emisních systémů (ze 
zásuvky OBD) a také vozidla se signalizovanou chybou motoru. Všechna vozidla, 
u kterých kontrola objevila závady, musela do 30 dní projít novu technickou 
prohlídkou a měření emisí. Při ní pracovníci STK a SME překontrolují, že zjištěné 
nedostatky byly odstraněny. 
V mobilním měření budou specializované jednotky pokračovat i v příštím roce 
„Ministerstvo dopravy nakoupilo další dva přístroje na mobilní měření emisí. 
Všechna zařízení chceme využívat maximálně efektivně a to jak v rámci běžných 
silničních kontrol, tak při speciálních příležitostech jako jsou velké motoristické 
akce,“ vysvětluje ministr dopravy Vladimír Kremlík. 
Kvůli špatnému technickému stavu vozidel na silnicích jsou na řadě míst, zejména 
ve větších městech nebo v okolí frekventovaných komunikací překročeny limity 
pro znečištění ovzduší. 
Překračování limitů koncentrací u oxidu dusíku, jemných prachových částic nebo 
u benzo(a)pyrenu vykazuje například Praha nebo Brno, ale i dalších aglomerace. 
Například jemné prachové částice v ovzduší (PM10 a PM2,5) jsou kvůli 
schopnosti vázat látky, které mají karcinogenní nebo mutagenní účinky, 
významným rizikovým faktorem s mnohočetným efektem na lidské zdraví. 
Problém zvýšených koncentrací znečišťujících látek v ovzduší je vzhledem k 
vysoké hustotě obyvatelstva ve městech obzvláště závažný. 
„Téměř u všech aut platí, že emise částic závisí na kvalitě konstrukce, seřízení a 
údržby vozidla. Základní problém tedy není v samotném stáří vozidel, ale v jejich 
špatném technickém stavu. Pokud řidiči jezdí s nefunkčním filtrem pevných 
částic, pak poškozují zdraví obyvatel měst, protože lidské tělo neumí ultra jemné 
částice emitované moderními motory odfiltrovat,“ dodává docent Michal Vojtíšek 
z Centra udržitelné mobility J. Božka z Fakulty strojní ČVUT v Praze. 
Specifickým problémem je právě provoz motorů se špatně udržovaným nebo 
poškozeným filtrem pevných částic. Od roku 2018 platí díky spolupráci mezi 
Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem dopravy přísnější pravidla pro 
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kontrolu aut s dieselovým motorem. Nově se na STK nebo SME měří limitní 
hodnota kouřivosti, která je nově přísnější - 0,25 m-1, a spolehlivě tak odhalí 
vozidla s nefunkčním filtrem pevných částic. Pokud emisní prohlídka chybu zjistí, 
musí ji majitel do 30 dní odstranit, jinak ztratí technickou způsobilost k provozu. 
Dalším krokem spolupráce mezi oběma rezorty je právě kontrola emisí přímo na 
silnicích ve všech krajích ČR či namátková kontrola vozidel vyjíždějící přímo ze 
stanic STK nebo SME. Ministerstvo dopravy taktéž chystá preventivní akce, kdy 
si budou moci zájemci nechat zdarma a bez sankcí změřit emise svých vozů.  
(Zdroj: MD ČR) 
nesplnili 
 
 
Otužilci trhli rekord! 
Tradiční akce oddílu  DZP Haná Prostějov Vánoční koupel se letos na Štědrý den 
konala už po 36. I letos se otužilci ponořili do výpusti plumlovské přehrady. A 
trhli rekord, byla jich rovná stovka! 
Nejstaršímu účastníku bylo 81 let, nejmladší 2 roky. Do vln se nakonec ponořil i 
moderátor Michal Mucha. „Neplaval jsem už tři, čtyři roky, tak musím chytit 
dech," vysvětloval své krátké odmlčení. 
„Skvělá akce, kterou navštěvujeme spoustu let. Letos jim vyšlo počasí, fakt 
paráda," nechal se slyšet Jiří Kolínský. 
Jen pro zajímavost, zatímco teplota vzduchu se držela na 6 °C, voda měla pouhé 
2 °C.  
 
Druhý nejoblíbenější nápoj na Vánoce? „Vaječňák“ 
Za celý rok si na něj lidé vzpomenou jen zřídkakdy. Začínají se po něm shánět s 
příchodem Vánoc, kdy se prodá 40 % celoročních prodejů. Řeč je o vaječném 
likéru, druhém nejoblíbenějším vánočním pití dle průzkumu agentury Nielsen 
Admosphere1. 
Výsledky průzkumu potvrzuje i ředitel prostějovské Palírny U Zeleného stromu 
Pavel Kadlec, kde vaječný likér vyrábějí už bezmála 100 let. „Každoročně na 
Vánoce roste mezi zákazníky obliba našeho Vaječného snu Original. Zatímco ve 
zbývajících měsících prodáme průměrně v řádech desetitisíců kusů, v prosinci 
jeho spotřeba stoupne na řády stotisíců kusů,“ vysvětluje. 
Není divu. V průzkumu oblíbenosti vánočních nápojů, který provedla společnost 
Nielsen Admosphere, skončil „vaječňák“ na druhém místě, přičemž dotazování 
se zúčastnili i Češi, kteří pijí alkohol dokonce jen příležitostně. Předběhl ho pouze 
tradiční svařák. Třetí místo o nejoblíbenější vánoční drink obsadil punč. 
 
Spotřeba meziročně stoupla 
 
Výrobci si všímají, že zájem o vaječný likér roste. „V porovnání s rokem 2018 
jsme během toho letošního prodali za prvních deset měsíců o devět procent 
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Vaječného snu více. O rok předtím činil meziroční rozdíl šestnáct procent,“ 
potvrzuje ředitel Kadlec. 
Poslední dobou se také ukazuje, že konzumenti se u vaječného likéru nebojí 
zkoušet i jeho nové varianty. Dokazuje to třeba varianty s karamelem, čokoládou, 
pistácií či oříšky. „Chtěli jsme milovníkům vaječňáku nabídnout změnu. Zatím si 
nejvíce oblíbili oříškovou příchuť,“ říká ředitel Kadlec. 
V loňském roce navíc láhve dostaly i vylepšené etikety, aby během předvánočních 
nákupů v regálech zaujaly. „Jejich novým designem jsme chtěli podpořit 
vnímanou kvalitu vaječného likéru a jeho prémiovost,“ doplňuje Kadlec. 
Využití má vaječný likér u nás celou škálu. Sám o sobě se pije jako mírně 
alkoholický nápoj, přidává se také do alžírské kávy. Vedle toho slouží jako 
ingredience do „opilého“ vánočního cukroví a při přípravě cukrářských 
koňakových špiček. 
Loni na podzim se přitom výrobci o budoucnost českého „vaječňáku“ obávali. 
„Málem jsme o vaječné likéry, které jsou typickou českou vánoční tradicí, přišli 
podobně jako o tuzemský rum. Soudní dvůr Evropské unie totiž před rokem ve 
sporu dvou německých výrobců rozhodl, že vaječný likér nesmí obsahovat mléko. 
Přitom jedinečnost toho českého je v tom, že se vyrábí právě z mléka a čerstvých 
vajec, jako je to v případě našeho Vaječného snu. Naštěstí rozum zvítězil,“ uvádí 
Kadlec. Ministerstvo zemědělství totiž nakonec rozhodlo, že výroba vaječného 
likéru podle tradičního receptu s mlékem je v České republice zcela v souladu s 
veškerými evropskými předpisy. 
V období svátků roste zájem také o prémiové smetanové likéry. „V období Vánoc 
například pravidelně pozorujeme také nárůst prodejů u našich produktů Missis 
smetanový krémový likér s whiskou,“ dodává Pavel Kadlec. (red) 
Foto: Palírna U Zeleného stromu 
 
Gymnasté a gymnastky TJ Prostějov ukončili sezonu závodem Extraligy a 2. 
ligy 
Konec gymnastické sezony přinesl závodníkům TJ Prostějov postup 13 cvičenců 
na MČR. Chlapci Vala, Kýr, Mlčoch a Nosek soutěžili v Brně a takřka všichni si 
vybojovali umístění ve druhé desítce závodníků. Daniel Ponížil pak jako hostující 
v Extraligovém družstvu Brna dovezl stříbrnou medaili. 
Družstvo žen ve složení Ponížilová, Škubalová, Dvorská, Mazalová, Peterková 
pak absolvovaly finále týmové soutěže, Extraligu družstev žen a svým pátým 
místem si zajistily start i v příštím roce. V konkurenci družstev výhradně z Prahy, 
Brny a Ostravy je to jistě pěkný výsledek. Navíc naše mladé závodnice Cibulcová, 
Borská, Koláčková, Adamusová (v kvalifikaci pomohla i Kovalská) vybojovaly 
6 místo v závodě 2. ligy. 
Chci tímto i poděkovat všem našim sportovcům i trenérům za vzornou 
reprezentaci a popřát hodně sil, zdraví a úspěchů v roce 2020. 
M. Musil, předseda odd. SG 
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Pomáháme lidem s nasazením vlastního života, říká zkušený hasič 
 
Traduje se o něm, že za jedinou noc dokáže vytáhnout ze stoosmačtyřicítky motor, 
opravit jej a zase ho vrátit zpět, aby ráno mohla legendární hasičská tatrovka vyjet 
k zásahu. Už jako malý kluk měl Jaroslav Kýr rád auta, vyučil se proto 
automechanikem. Láska k automobilům ho neopustila, ani když nastoupil k 
prostějovským hasičům. Jako strojník se péči o hasičské cisterny věnuje už 
neuvěřitelných 40 let. Nyní slouží ve výjezdové jednotce na stanici v Konici, kde 
krásné kulaté jubileum oslavil. Za odsloužené roky, loajalitu vůči sboru a za 
nasazení života při záchraně druhých mu poděkoval i ředitel HZS Olomouckého 
kraje Karel Kolářík. Předal mu Plaketu Hasičského záchranného sboru 
Olomouckého kraje. 
Jaroslav Kýr se stal hasičem v roce 1979, už předtím byl ale členem jednotky 
dobrovolných hasičů v Konici, k profesionálům do Prostějova následoval svého 
staršího bratra. Hasičské technice se věnuje celou svou kariéru a kolegové si jej 
váží pro jeho profesionalitu a zkušenosti. „Auťáky jsem měl rád vždycky. Opravy, 
přestavby. Jo, to mě bavilo nejvíc. To už se teď nedělá. Škoda,“ vzpomíná 
Jaroslav s tím, že práce byla těžká, ale stála za ten pocit, když se podařilo autu 
vrátit zase dech. 
Když si má vzpomenout na zásah, který mu uvíznul v paměti dosud, chvílí 
přemýšlí. „Toho bylo tolik za těch 40 let. Dřív jsme vyjížděli hlavně k lesním 
požárům, hořely seníky, brikety. Teď převažují technické zásahy, dopravní 
nehody. Jsme záchranáři, lezci, chemici, odchytáváme zvěř, prostě práce všeho 
druhu…Ale vybavuje se mi třeba takový požár v Dřevnovicích. Shořel tam celý 
rodinný dům, to byl těžký zásah. V Doloplazech zase hořel jeden domek, požár 
jsme uhasili a pak jsme zjistili, že ve sklepě měli uskladněno pět lahví s propan-
butanem. To jsme měli sakra štěstí. Nebo na začátku 90. let spadla nedaleko do 
lesa stíhačka,“ popisuje nezapomenutelné zásahy, kterých má na kontě stovky. 
Přestože se hasičská práce za léta změnila, kolektiv je podle něj pořád fajn. 
„Hasiči musejí být družní. To jinak nejde, musíte vyjít s každým. Při zásahu 
nemůžete přece nechat kolegu na holičkách…Při požáru jdeme kolikrát do míst, 
kde jde o život. Musíme se spolehnout jeden na druhého a věřit si. Stát se může 
cokoli, hraje roli stres, přehřátí, psychika. Ale…Složili jsme slib, sloužíme lidem, 
zachraňujeme je, pomáháme jim, mnohokrát s nasazením vlastního života. Tak to 
je, to jsme si vybrali, tak žijeme,“ shrnul Jaroslav svou dlouholetou životní a 
pracovní náplň. 
A jménem HZS Olomouckého kraje děkujeme za léta věnovaná hasičům a 
přejeme do dalších profesních let zdraví a štěstí. (red) 
Foto: HZS Olk 
hasič 
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Kraj zajistil lékárenskou pohotovost o svátcích. Otevřeno bude i v Prostějově 
 
Také o vánočních svátcích zůstanou v kraji otevřeny některé lékárny, aby si lidé 
v případě potřeby mohli opatřit léky. Hejtmanství se domluvilo s lékárnickou 
komorou na tom, že 25. a 26. prosince i na Nový rok bude v každém okrese 
otevřena alespoň jedna.  
„I když samozřejmě chápu, že všichni lidé chtějí mít o Vánocích volno, jsem 
velmi rád, že se nám s lékárníky podařilo najít přijatelný kompromis a některé 
jejich provozovny zůstanou o svátcích otevřené,“ uvedl náměstek hejtmana pro 
oblast zdravotnictví Dalibor Horák. 
O něco hůře se mohou lidé dostávat k lékům na Štědrý den, kdy velká část lékáren 
v regionu odpoledne zavře. Dostupné tak budou pouze v non stop výdejně v 
olomoucké fakultní nemocnici. Už 25. a 26. prosince se ale v každém okrese 
otevře alespoň jedna lékárna. Také 1. ledna 2020 budou fungovat výdejny v 
Olomouci, Přerově, Prostějově, Šumperku i Jeseníku. 
Hejtmanství na zajištění sváteční otvírací doby lékáren finančně přispívá. Kraj dal 
peníze i na provoz výše zmiňované non stop výdejny léků v Olomouci. 
V Prostějově bude 25. a 26. prosince v době od 9 do 13 hodin otevřena lékárna 
Centrum zdraví s.r.o. ve Vodní 25. Dne 1. ledna převezme štafetu Lékárna U 
SVATÉHO PETRA na Petrském nám. 5. Otevřena bude rovně od 9 do 13 hodin. 
 
 
Terminál na Floriánském náměstí byl otevřen 
 
Terminál na Floriánském náměstí byl dnes, 19. 12. 2019, slavnostně otevřen. Při 
plánování stavby byla hlavním záměrem města modernizace stávajícího terminálu 
a sjednocení stanovišť příměstské linkové a městské hromadné dopravy. Vzniklo 
zde sedm autobusových zastávek, z nichž pět je umístěno v prostorách dopravního 
terminálu, a zbývající dvě podélně na ulici Blahoslavova. 
Projekt ale necílil pouze na autobusovou dopravu a jeho výsledkem je tak 
komplexní řešení celého prostoru Floriánského náměstí, včetně úpravy zeleně, 
zpevněných ploch parku, kompletního řešení osvětlení, napojení na pěší i 
cyklistickou infrastrukturu města nebo například vytvoření 28 parkovacích míst v 
ulici Hliníky. Pro zklidnění dopravy v ulici Hliníky pak vznikl vyvýšený 
zpomalovací práh. 
O detailním zpracování projektu svědčí například integrovaný akustický 
informační panel pro nevidomé, který přijímá povely z vysílačů nevidomých a 
automaticky čte zobrazený text. Informační panel je samozřejmě součástí 
integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. 
„Moc se mi to líbí. Na jaře, až se všechno zazelená, to bude ještě hezčí. A také je 
dobře, že projektanti mysleli na lidi, co čekají na autobus – už na ně nebude pršet,“ 
pochvalovala si paní Hana, která z této zastávky jezdí s MHD skoro každý den. 
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Autorem projektu je Laboro ateliér, s. r. o. Choceň, zhotovitelem Skanska a.s. 
Termín realizace byl 8. 7. 2019 až prosinec 2019. 
Konečná cena díla činila 53 111 730,43 Kč vč. DPH. Přibližně polovina 
celkových nákladů byla pokryta z dotace v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu. Zbývající finanční prostředky byly poskytnuty z rozpočtu 
města Prostějova. 
 
Prostějov přispěje Prešovu. Kvůli páteční tragédii 
 
Na Mukačevské ulici v Prešově v pátek 6. prosince krátce po poledni došlo k 
výbuchu. V troskách panelového domu zemřelo sedm lidí, osmá oběť dosud 
nebyla nalezena. Na transparentní účet, určený lidem, kterých se výbuch dotkl, 
přispěje i Prostějov. „V radě jsme se dohodli, že na transparentní účet Prešova 
zašleme částku 10 tisíc eur," sdělil primátor Jura s tím, že osobně projevil soustrast 
primátorce Andree Turčanové. 
Důvody pomoci jsou podle radních jednoznačné. S Prešovem Prostějov pojí 
dlouholetá spolupráce, jednu dobu byl partnerským městem. „Ne náhodou je 
jednou z hlavních ulici v Prešově Prostějovská, stejné jméno nese i základní škola, 
kde které našli azyl lidé, evakuovaní ze zničeného domu i domů okolních," dodal 
Jura. 
Požár, který propukl okolo pátečního poledne, hasiči definitivně uhasili až v 
sobotu ráno. Na místě zasahovalo téměř 90 profesionálních hasičů a více než 25 
dobrovolných hasičů s téměř 40 kusy techniky.  „Je to možná největší tragédie za 
poslední půl století, která město postihla," prohlásila primátorka Turčanová. 
Slovenská vláda oznámila, že vyčlenila jeden milion eur (25,5 milionu korun) na 
odstraňování následků exploze a na pomoc postiženým rodinám. Podle úřadu 
vlády je kabinet připraven finanční pomoc v případě potřeby zvýšit. 
 
Buková alej na Městském hřbitově půjde k zemi 
 
Odbor správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova informuje 
návštěvníky Městského hřbitova v ul. Brněnská v Prostějově, že od poloviny 
prosince 2019 do konce února 2020 bude probíhat postupné kácení aleje 23 kusů 
mohutných buků v jižní části hřbitova. 
Kácení buků bylo povoleno orgánem ochrany přírody z důvodu provozní 
bezpečnosti na základě výsledku tahových zkoušek a závěru znaleckého posudku. 
Na jaře 2020 bude provedena obnova – nová výsadba stromořadí včetně 
celoplošné opravy přilehlého chodníku. 
„Žádáme tímto návštěvníky hřbitova o zvýšenou pozornost, aby nevstupovali do 
vymezených prostor a dbali pokynů zaměstnanců správy hřbitova. Děkujeme za 
pochopení," vzkazuje OSÚMM.  
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O zámek Ptení se zajímají dva kupci 
 
Zámek Ptení patří k nemovitostem, se kterými si majitel, město Prostějov, již 
několik let láme hlavu. Objekt nabídlo obci Ptení, několikrát se ho pokoušelo 
prodat. Jak sdělil na středeční tiskové konferenci primátor František Jura, o objekt 
se zajímají dva kupci. 
„Jde o manželský pár z Francie, paní je ale Češka. Ti by rádi zámek používali k 
bydlení. Vybudovali by ale i restauraci, vinotéku, ubytovací zařízení," vypočítal 
Jura s tím, že by se museli zavázat k rekonstrukci objektu. Druhý kupec, který 
zastupuje skupinu lidí, se zatím konkrétně nevyjádřil. 
„Musíme aktualizovat odhad nemovitosti, záměr odprodeje musí vyhlásit 
zastupitelstvo," dodal Jura. Znalecký posudek byl zpracován v roce 2016. 
Obvyklá cena zámku a přilehlých pozemků činila 3,6 milionů korun. 
Zámek je situován v centrální části obce Ptení, je čtyřkřídlý, jednopodlažní až 
dvoupodlažní, částečně podsklepený, postavený původně v renesančním stylu. V 
každém rohu stavby se nachází věž, objekt je umístěn na návrší jako samostatně 
stojící objekt s přístupem po nezpevněné komunikaci ve vlastnictví Statutárního 
města Prostějova. Areál zámku je oplocen, v části je cihlová zídka. Jižně od zámku 
se nachází bývalá konírna. Vstupní brána je v severním traktu, ve kterém je 
umístěno rovněž schodiště na půdu a do sklepa. V západním traktu byly v 
minulosti byty, v jižním traktu se kromě bytových jednotek nacházel rovněž sklad 
civilní obrany. Východní trakt byl využíván původně jako kinosál a jako 
hospodářské místnosti. V současné době nejsou žádné prostory zámku využívány. 
 
Dětský čin roku představil nové hrdiny. Je mezi nimi Laura z Prostějova 
 
I děti dokáží konat hrdinské skutky. Vítězové patnáctého ročníku projektu Dětský 
čin roku jsou toho nepochybným důkazem. Za skutky plné odvahy, soucitu a 
všímavosti vůči okolí byli oceněni při slavnostním vyhlášení, jež se každoročně 
koná na Staroměstské radnici v Praze za přítomnosti VIP patronů i významných 
hostů. 
Chlapec zachraňující život kamarádovi, dívka, která i přes vlastní nelehký osud 
pomáhá druhým v dětském domově, nebo další děti, jimž nejsou lhostejné životy 
druhých. To jsou hrdinové, jejichž příběhy v projektu Dětský čin roku zaujaly 
nejvíce. Jednou z nich je devítiletá Laura Čurejová z Prostějova. Ocenění získala 
v kategorii Pomoc ostatním. 
Laura ještě donedávna bydlela s rodiči a pěti sourozenci na vesnici. Po požáru 
jejich domu, který Lauře způsobil jizvy na rukou, se dostala do dětského domova. 
Pomáhá tam bratrovi s úkoly a mladším dětem rovněž s oblékáním či 
sprchováním. Čte jim také pohádky a rozdává pro potěšení obrázky, které ráda 
maluje. Také občas chodí zpívat písničky babičkám z nedalekého domova 
důchodců. Laura se někdy vídá s tatínkem, který za ní a jejími sourozenci občas 
přijde na návštěvu. Stýská se jí ovšem po mamince, kterou už dlouho neviděla. 
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Do patnáctého ročníku tohoto projektu přišlo letos přes 580 příběhů. Soutěžilo se 
v sedmi kategoriích – Záchrana lidského života, Pomoc ostatním, Kolektivní 
pomoc, Pomoc přírodě, Dobrý nápad, Pomoc n@ netu a Pomoc starším lidem. O 
vítězích rozhodly samy děti prostřednictvím internetového hlasování na stránkách 
www.detskycinroku.cz.  
Ve středu 18. prosince Lauru ocení i primátor Prostějova František Jura.  
 
Tip na výlet. Exkurze v Palírně U Zeleného stromu 
 
Patříte mezi ty, kteří se tu a tam rádi nechají zlákat hřejivou chutí whisky? A 
zajímá vás, jak se takový destilát vyrábí? Máte štěstí! Prostějovská Palírna U 
Zeleného stromu totiž nabízí komentovanou prohlídku, díky které můžete 
nakouknout pod pokličku výroby a zjistit, jak vznikají například české whiskové 
destiláty. 
Palírenství má u nás bohatou historii. Palírna U Zeleného stromu byla v Prostějově 
založena už v roce 1518. Během své historie zažila vzestupy i pády, ale je v 
nepřetržitém provozu už více než 500 let a dnes ji vlastní český majitel. Proto si 
dokázala udržet vysoký standard. S jejími výrobky se můžete setkat po celé 
republice, ale také ve dvaceti zemích pěti světových kontinentů. 
Mezi nejznámější značky patří „česká whisky“ Stará žitná myslivecká, Vodka 
Blend42 či Hanácká vodka. 
Exkurzní trasa, která byla návštěvníkům zpřístupněna již počátkem 90. let, nabízí 
mimo jiné možnost podívat se do stáčírny, historické části plné dobových 
artefaktů a v neposlední řadě také do rozsáhlých sklepních prostor označovaných 
jako sklepní hospodářství. 
V původních sklepích mají návštěvníci možnost prohlédnout si dubové sudy, 
soudky a kádě, kde lihoviny zrají a získávají svůj nezaměnitelný charakter. 
„Návštěvníky postupně seznámíme s jednotlivými fázemi výroby a dáme jim 
nahlédnout pod pokličku toho, jak tradiční české nápoje whiskového typu a další 
destiláty či lihoviny vznikají. Okruh, který končí ochutnávkou našich výrobků v 
nově zmodernizované výstavní místnosti Distillery Kleiner, zabere přibližně 60 
minut, v závislosti na velikosti skupiny a individuálním zájmu návštěvníků,“ 
popisuje Michal Šoman, výrobní ředitel Palírny U Zeleného stromu. 
Prohlídka je možná celoročně, návštěvnici za ni zaplatí od 120 do 250 korun, 
podle zvoleného rozsahu degustace.  
 
Třetí ročník florbalového turnaje na ledě Zlatá Brána opanovala ZŠ 
Melantrichova! 
 
V pondělí 2. prosince hostila prostějovská ledová plocha před muzeem již třetí 
ročník florbalového turnaje na ledě Zlatá Brána. Toto sportovní klání bylo určeno 
pro žáky 4. a 5. tříd prostějovských základních škol. Těch si cestu na tento 
netradiční florbalový zážitek našlo nakonec šest. 

http://www.detskycinroku.cz/
http://www.detskycinroku.cz/
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„Původní počet družstev na našem turnaji býval 8, ovšem pomalu se dostáváme 
do situace, že děti ze 4. a 5. tříd umí bruslit čím dál méně. Proto pro příští rok 
uvažujeme dokonce o posunutí věkové kategorie na pozdější věk,“ uvedl Radek 
Pařenica z pořádajícího Sportovního klubu K2 Prostějov. 
Patronát nad akcí převzal náměstek primátora Statutárního města Prostějova Jan 
Krchňavý, který hodil slavnostní buly i předal ocenění při vyhlášení výsledků. 
Systém soutěže rozvrhl školy do dvou skupin, ze kterých vzešli třetí týmy hrající 
posléze o umístění a první dva týmy hrající semifinálové boje. 
V boji o třetí místo uspělo RG a ZŠ města Prostějova nad ZŠ Dr. Horáka, ve finále 
pak po původní gólové smršti na obou stranách byla šťastnější ZŠ Melantrichova. 
Ta si také odnesla hlavní cenu, kterou byl zájezd na Wienereistraum, bruslení ve 
vídeňskou radnicí. Další ceny věnovalo Obchodní centrum Zlatá Brána jako 
titulární partner akce a Laser aréna Prostějov. 
Celkové výsledky: 
1. ZŠ Melantrichova 
2. ZŠ a MŠ Jana Železného 
3. RG a ZŠ města Prostějova 
4. ZŠ Dr. Horáka 
5. ZŠ E. Valenty 
6. ZŠ Kollárova  
 
Děti tančily dětem 
 
Již roku 2015 propojila prostějovská Taneční škola PIROUETTE, fungující za 
finanční podpory Statutárního města Prostějova, svůj Vánoční taneční koktejl s 
charitativním projektem příhodně nazvaným Děti tančí dětem. Každý rok vedení 
školy vybere zařízení, spolek nebo jednotlivce, kterým pomoc putuje. Společným 
jmenovatelem jsou vždy tělesně či jinak znevýhodněné děti a jejich nutná 
rehabilitace. 
Cílem letošního projektu bylo rehabilitační centrum Jitrocel v Olomouci 
zaměřující se na poskytování specializovaných rehabilitačních služeb osobám se 
zdravotním znevýhodněním, zejména dětem s dětskou mozkovou obrnou. 
Vybraná částka půjde přímo na konkrétní projekt tohoto zařízení, a to Thera Tog 
- lehký a vzdušný stabilizační obleček na ergoterapie. 
Lektorky TŠ PIROUETTE společně každý rok vymýšlí, co všechno do projektu 
zahrnout a jak se tedy můžou rodiče a sponzoři zapojit. I letos bylo možné přispět 
na tisk tanečního kalendáře TŠ, připraveného speciálně za tímto účelem. Zapojit 
se ale mohl každý formou dobrovolného vstupného, koupí kalendáře či koupí 
dalších klubových upomínkových předmětů. Značnou část výtěžku pak tvořila 
suma z dražby pohárů a trofejí z uplynulé taneční sezony. Každá trenérka 
věnovala za každou svou choreografii pohár z nejlepšího získaného umístění a ten 
byl vydražen v předem probíhající internetové dražbě. Celkem bylo vydraženo 16 
krásných pohárů nejen z republikových, ale i mezinárodních soutěží. 
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Během sobotního odpoledne 7. prosince tak proběhly tři po sobě jdoucí jednotlivé 
koktejly, kde se ukázali téměř všechny děti, dospívající a dospělí navštěvující 
Taneční školu PIROUETTE se svými letošními připravovanými choreografiemi. 
Jejich rodiče, přátelé a příznivci si užili čas naplněný tancem, předvánoční 
atmosférou a dobrou vůlí. Ochota pomoci, přispět na dobrou věc, byla snad všude. 
Všem sponzorům a dražitelům patří velký dík, stejně jako všem, kteří jakkoliv 
přispěli a do akce „Děti tančí dětem“ se zapojili. Nemenší dík patří i lektorkám, 
asistentkám a celému týmu, který pomáhal takto velkou akci zorganizovat. Díky 
těmto všem se vybrala neuvěřitelná částka 138.687 Kč, která pomůže dětem a 
jejich rodičům, kteří v jistém aspektu života neměli tolik štěstí jako naše děti, jako 
děti z naší taneční školy. A to je dobré si čas od času uvědomit, zastavit se a 
poděkovat. Krásné Vánoce a šťastný nový rok všem. 
 
Vrahovičtí pokřtili knihu 
 
Spolek za staré Vrahovice uspořádal křest knihy Vrahovice v moderní době, 
Dějiny obce v letech 1885–1973. Křest se uskutečnil dne 21. prosince 2019 ve 
14:00 hod. v Domě služeb ve Vrahovické ulici. 
Při křtu vystoupil Tomáš Peka, předseda Spolku za staré Vrahovice, Martin 
Hájek, autor knihy a Eva Hacurová, herečka Divadla v Dlouhé v Praze. Křtem 
provázela Matylda Klosová. Cena je 200 Kč. Sponzoři knihy a lidé, kteří pomohli 
s vydáním, dostanou výtisk zdarma.  
Tomáš Peka, 
předseda 
 
Varhany v chrámu sv. Jana Nepomuckého potřebují opravu. Přispět můžete 
na koncertě 
Prostějovský chrám sv. Jana Nepomuckého (v běžné mluvě U Milosrdných) je již 
delší dobu znám tím, že tam probíhají zajímavé varhanní koncerty. Je však 
smutnou pravdou, že nástroj pomalu dosluhuje a je nutno přikročit ke generální 
opravě. Proto zde vznikla aktivita, která pořádá pravidelné varhanní koncerty a je 
možno dokonce již předem „adoptovat“ některou z píšťal nového nástroje – třebas 
ve jménu nově narozeného prostějovského občánka. 
Pravidelně se zde také konají koncerty, jejichž výtěžek se ukládá na konto, ze 
kterého se budou tyto nikoliv laciné opravy hradit. 
Ani období vánoční nebude výjimkou, a tak v sobotu, 28. prosince v 18:30 hodin 
se návštěvníkům představí varhaník Karel Hiner a na housle jej doprovodí jeho 
dcera Bohdana Hinerová, studentka Státní konzervatoře v Praze. Využijte volných 
dní a přijďte si odpočinout od veškerého shonu do nádherného prostředí s 
nádhernou hudbou. A návštěvníkům připomínáme, že v té době bude otevřen i 
krásný Betlém, který k tomuto chrámu patří. 
Všichni zájemci o klasickou hudbu v ideálním prostředí prostředí jsou srdečně 
zváni.  
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Vojenské speciály smetl vlak. Před patnácti lety 
 
Je čtvrtek 9. prosince roku 2004. Z cvičných střeleb se zpátky do kasáren vrací 
jednotka příslušníků Armády ČR. Mladí muži v maskáčích sedí na ložné ploše 
bublajícího náklaďáku. V té chvíli ještě netuší, že mohutná tatrovka veze pět z 
nich vstříc nelítostné smrti. Ta je potkala na železničním přejezdu ve Vrahovicích. 
Dnes už nikdo nezjistí, proč zkušený řidič zahnul z vedlejší cesty na přejezd přímo 
před projíždějící rychlík. Mohutný náraz rozerval auto napůl a rozesel zmrzačená 
a mrtvá těla kolem tratě. „Zdemolovaná kabina ležela jen padesát metrů od 
přejezdu, o kus dál trčela ložná plocha náklaďáku. Pod vlakem zůstalo kus 
podvozku,“ vzpomíná na neštěstí tehdejší ředitel prostějovských hasičů Petr 
Ošlejšek. Sténající a zraněné lidi odvážela do nemocnice záchranka i přivolaný 
vrtulník. Pětici vojáků už ale nemohl pomoct nikdo. Zranění se nevyhnulo ani 
dvěma cestujícím z vlaku. 
Navíc hrozilo další nebezpečí, vojáci vracející se z výcviku, byli vybaveni 
střelnými zbraněmi a střelivem. Policisté museli zajistit celý úsek nehody, kde se 
roztroušené zbraně nacházely. Obnovit alespoň omezený provoz na důležité 
jednokolejné trati se hasičům podařilo až 10. prosince 2004 v jednu hodinu ráno. 
„Byl to natolik stresující a úděsný zážitek, že většina z nás uvítala pomoc 
psychologa,“ zavzpomínal jeden ze zasahujících hasičů. 
Místo tragédie dnes připomíná šedý kámen, na kterém jsou vytesána jména obětí. 
 
Stodvojkaři darovali krev 
 
Na Hematologicko-transfúzním oddělení Nemocnice Prostějov darovala krev v 
pondělí 2. 12. více než třicítka vojáků ze 102. průzkumného praporu v Prostějově. 
Každý rok 102. průzkumný prapor generála Karla Palečka Prostějov pořádá 
charitativní akci praporu. Letošním rozhodnutím bylo darování krve. 
„Na tuto myšlenku nás přivedla skutečnost, že jsme již v minulém období krev 
darovali pro syna jednoho našeho kolegy. Jak zní slogan Nemocnice Prostějov 
„Krve není nikdy dost", a proto pomáháme,“ prozradil velitel praporu 
podplukovník Pavel Hriník, který zrovna přišel z odběrové místnosti. 
Vojáci ovšem mysleli i na nemocné děti Dětského oddělení, kterým předali 
Mikulášské balíčky. „Velmi s vážíme, že si vojáci vybrali právě naší nemocnici a 
budeme se těšit na další společnou akci," doplnila Marie Marsová, předsedkyně 
představenstva Středomoravská nemocniční a. s.  
 
Prostějovsko bude mít opět nejdražší vodu v regionu. Od ledna 
 
V letech 2017 a 2018 se cena vodného a stočného na Prostějovsku nezvedla a 
zůstala na 86,24 Kč s 15% DPH. Moravská vodárenská oznámila pro rok 2019 
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navýšení na 89,69 korun za metr kubický. Od ledna 2020 si za vodu opět 
připlatíme. I tentokrát je u nás dražší než na Zlínsku či Olomoucku. 
V předchozích letech jsme za kubík vody zaplatili 38,90 korun bez DPH, stočné 
nás vyšlo na 36,09 korun za kubík. Od 1. 1. 2019 činilo vodné 39,58 korun, stočné 
pak 38,41 korun za kubík - vše bez DPH.  A letos vodárny opět přitvrdí. Od 1. 
ledna 2020 zaplatíme vodné 40,75 Kč/m3 (bez DPH) a stočné 40,62 Kč/m3 (bez 
DPH). Celkem za vodné a stočné bez DPH 81,37 Kč/m3. Za kubík zaplatíme s 
DPH 93,57 korun. 
Na Olomoucku zaplatí od nového roku zákazníci 87,01 korun za metr kubický 
vody, na Zlínsku pak 90,88 korun. 
„Cena vody zahrnuje vodné - tedy veškeré náklady spojené s výrobou a distribucí 
pitné vody, a stočné, náklady spojené s odváděním a čištěním odpadních vod. 
Významnou položkou jsou také prostředky na nákup surové vody a náklady na 
obnovu a rozvoj sítí. To umožňuje udržovat kvalitní síť vodovodů a kanalizací, 
zdrojů, úpraven a čistíren a dalších technologií v dobrém a dlouhodobě 
provozuschopném stavu, který je zárukou zásobování obyvatel pitnou vodou. 
Kalkulace ceny vody byla provedena podle platných předpisů pro věcně 
usměrňované ceny. (Cenový výměr MF ČR) a bude jednotná jak pro domácnosti, 
tak i ostatní odběratele," vysvětluje Moravská vodárenská a. s.  
 
Mikuláš naděloval malým i velkým pacientům v Nemocnici Prostějov 
 
Úsměvy a rozzářené tváře vykouzlil ve čtvrtek 5. prosince Mikuláš se svou 
družinou, který přinesl nadílku dětem a pacientům LDN v Nemocnici Prostějov. 
Adventní atmosféru umocnila i vánoční výzdoba s nazdobeným stromečkem na 
obou odděleních a kulturní program žáků Střední zdravotnické školy v Prostějově. 
Dětští pacienti přivítali mikulášskou návštěvu s radostí a za odrecitovanou 
básničku nebo zazpívanou písničku dostávali perníček s ovocem a balíčkem 
čokolád. „Mikuláš s čertem a andělem v podání studentek, které k nám chodí na 
praxi a připravily si doprovodný program, nadělil dětem nejen dobroty, ale i 
zážitek a jistotu, že ani v nemocnici o mikulášskou nadílku nepřijdou. Navíc 
během mikulášské návštěvy vždycky panuje přátelská a pohodová atmosféra, 
která malé pacienty rozveselí a rozptýlí je,“ říká Jana Dočkalová, vrchní sestra 
dětského oddělení Nemocnice Prostějov, s tím, že v současné době ošetřují 
pětadvacet dětí nejčastěji s respiračními a průjmovými onemocněními a jsou mezi 
nimi i pooperační stavy plánovaných výkonů. Na Vánoce zpravidla pečují o 15 
dětí, které nemohou jít kvůli svému zdravotnímu stavu domů. 
Velkou radost udělala pacientům Dětského oddělení také nadílka od společnosti 
MUBEA, která uspořádala sbírku hraček mezi svými zaměstnanci a předala dětem 
sbírku asi 30 hraček od plyšových zvířátek, přes stavebnice, až po kočárek pro 
holčičky nebo autíčka pro kluky. 
I na oddělení LDN za sebou nechávala mikulášská trojice usměvavé pacienty, 
které kromě své přítomnosti a sváteční nálady obdarovala perníčkem a přáním k 
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Vánocům. „Každoročně zveme Mikuláše, aby obdaroval pacienty, kteří si 
nemohou užít svátky doma s rodinou a musí advent strávit v nemocnici. Letos se 
postaráme přibližně o sedmdesát pacientů i během vánočních svátků,“ popisuje 
Danuše Kozáková, vrchní sestra oddělení LDN Nemocnice Prostějov, s kapacitou 
96 lůžek, kde nejčastěji pobývají pacienti s interními a neurologickými 
diagnózami, onkologickými diagnózami a poúrazovými stavy. 
Během adventu čeká pacienty na Dětském oddělení a oddělení LDN Nemocnice 
Prostějov 18. prosince ještě zpívání vánočních koled v podání studentů 
Církevního gymnázia a žáků ZUŠ v Prostějově.  
 
Do úklidu Česka se letos zapojil rekordní počet dobrovolníků 
 
V letošním roce se do úklidů zapojilo celkem 157 163 dobrovolníků, kteří během 
3 895 akcí uklidili 2 613 tun odpadů, uvedli u příležitosti Mezinárodního dne 
dobrovolníků organizátoři akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. 
Hlavním tématem letošního ročníku byly pneumatiky, jejichž pohazování na 
nejrůznějších místech v obcích, kolem komunikací a dokonce i v přírodě, je 
bohužel stále rozšířeným nešvarem. Jen během hlavního úklidového dne jich 
dobrovolníci na jaře letošního roku napočítali a uklidili 17 700! „Snažili jsme se 
na problém pneumatik v přírodě upozornit a doufáme, že i díky tomu budou do 
budoucna vysloužilé pneumatiky svůj životní cyklus končit tam, kde mají. 
Bezplatným odevzdáním u jejich prodejců. Seznam odběrných míst (nejen 
pneumatik, ale prakticky všech odpadových komodit) nyní nalezne každý snadno 
díky novému projektu www.kamsnim.cz,“ uvedl jeho tvůrce Miroslav Kubásek 
ze spolku Ukliďme Česko. 
Příští rok se akce koná opět v již tradičním dubnovém termínu, konkrétně v sobotu 
4. 4. 2020 (termín mezinárodního úklidového dne pak připadá na 19. 9. 2020). 
Pokud se hodláte připojit ke stále sílícímu „úklidovému“ hnutí, můžete se již nyní 
přihlásit na www.UklidmeCesko.cz, kde získáte všechny potřebné informace.  
 
Chcete si uříznout vánoční strom? Hurá na Bělák! 
 
Pokud si chcete vybrat a vlastnoručně uřezat letošní vánoční stromeček, není nic 
jednoduššího, než zajet na Bělecký Mlýn. 
Manželé Benýškovi i letos nabízejí tuto skvělou možnost, a to každou sobotu a 
neděli od 11 do 13 hodin. 
„Co s sebou? Chlapa s pilkou, dobrou náladu, dítě a peníze jsou taky fajn," 
vzkazují.  
 
 
 
 

http://www.kamsnim.cz/
http://www.kamsnim.cz/
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Zastupitelé schválili vyhlášku o zákazu používání zábavní pyrotechniky. 
Platí jen někde 
 
Prostějovské zastupitelstvo schválilo vyhlášku o zákazu používání zábavní 
pyrotechniky na některých náměstích v centru města, sídlištích i v několika 
parcích. Vyhláška začne platit ještě před koncem roku, který je ve znamení 
častého používání zábavní pyrotechniky. Zákaz nemá platit pouze odpoledne a 
večer na Silvestra a v prvních třech hodinách Nového roku. 
Schválený návrh zahrnuje i tři místa, která zastupitelé navrhli zakomponovat do 
připravené vyhlášky při jejím prvním projednání na začátku listopadu. Vyhláška 
počítá s tím, že městská rada může například organizátorům kulturních akcí v 
Prostějově používání zábavní pyrotechniky povolit. Avšak poté, co vyhodnotí, 
zda tato výjimka ze zákazu nenaruší veřejný pořádek ve městě. 
Místa, kde nelze používat pyrotechniku: 
náměstí a ulice 
náměstí T. G. Masaryka 
Žižkovo náměstí 
Pernštýnské náměstí 
náměstí E. Husserla 
ulice Bohumíra Šmerala 
ulice Boženy Němcové 
ulice Dolní 
ulice Marie Pujmanové 
Ulice Hacarova a Polišenského 
Ulice Kostelecká 
Ulice Šárka 
Husovo náměstí 
 
sídliště 
sídliště Hloučela 
sídliště Svobody 
sídliště Svornosti 
sídliště Edvarda Beneše 
sídliště Moravská 
Sídliště Prostějov – západ 
Lokalita bytových domů mezi ulicemi Brněnská a Určická 
Brněnské předměstí 
 
parky a sady 
Smetanovy sady 
Kolářovy sady 
Wolfovy sady 
park nám. Spojenců 
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park u nové nemocnice 
Spitznerovy sady 
„Čerpali jsme z příkladu měst, která obdobné obecně závazné vyhlášky o regulaci 
používání zábavní pyrotechniky mají vydány," podotkl Jura. Podle něj podobná 
opatření už platí například v Liberci, Havířově, Mikulově, Karviné či Praze 10. 
Radnice podle primátora Františka Jury návrh vyhlášky o regulaci používání 
zábavní pyrotechniky konzultovala s ministerstvem vnitra. Jeho doporučení 
zapracovala do materiálu, který byl předložen zastupitelům.  
 
Policisté a strážníci se věnovali prevenci u nákupních center 
 
S blížícími se svátky se začíná zvyšovat počet lidí navštěvujících nákupní centra. 
S větší koncentrací lidí souvisí bohužel také vyšší aktivita různých zlodějíčků, 
kteří se rádi obohatí na úkor nakupujících shánějících vánoční dárky. Vzhledem 
k nakupování dárků sebou lidé v tomto období také často nosí větší částky peněz 
než obvykle a škoda v takových případech je pak vyšší. Proto policisté v tomto 
období častěji vyráží do nákupních zón, kde nejen působí preventivně, ale také 
občany aktivně upozorňují na hrozící rizika. 
První taková akce v letošním roce proběhla ve středu během dopoledne před 
jedním z prostějovských supermarketů v Plumlovské ulici. Při akci realizované v 
součinnosti Policie České republiky a Městské policie Prostějov strážci zákona 
upozornili nejednoho z nakupujících na nedostatky, jako jsou třeba tašky v 
nákupních košících, peněženky viditelně uložené v horní části tašek, nebo i přímo 
v rukou. Kromě rad policisté rozdali také množství preventivních letáků s radami 
k dané problematice, nákupních tašek s reflexními pruhy a dalšího preventivního 
a propagačního materiálu. Podobné akce v prostějovských nákupních zónách jsou 
naplánovány i po zbytek předvánočního období.   
  
Pro ty, kteří dnes policisty osloveni nebyli, přináší několik základních rad, jak si 
zlodějem nenechat pokazit advent: 

6. Svoji tašku, kabelku, či jiné zavazadlo mějte stále pod dozorem. 
7. Nenechávejte své osobní věci, kabelku, tašku, apod. zavěšené na nákupním 

košíku – zloděj dříve či později využije okamžiku vaší nepozornosti a 
zavazadlo vám odcizí. 

8. Nenoste u sebe velkou finanční hotovost, výhodnější je platební karta, kterou 
lze v případě odcizení obratem zablokovat.  

9. PIN kód nemějte uvedený v blízkosti platební karty. 
10. Peněženku a doklady noste pokud možno odděleně.   
11. Boční kapsy batohů, tašek či oděvů nejsou vhodné pro uložení peněz. 
12. Mobilní telefon ukládejte na bezpečné místo uvnitř kabelky nebo do 

vnitřních kapes oděvu. 
13. Při vybírání peněz z bankomatu si všímejte svého okolí, dodržujte 

bezpečnostní pravidla. 
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14. Při vykládání nákupu z vozíku buďte velmi opatrní. Pokud kabelku odložíte 
na některé ze sedadel, všechny ostatní dveře vozidla ihned uzamkněte. 

15. Nenechávejte volně odložené věci ve svém vozidle. Mějte na paměti, že 
„automobil není trezor!“  

16. Při jakémkoliv podezření na protiprávní jednání ze strany potencionálních 
pachatelů ihned kontaktujte bezplatnou linku tísňového volání 158. 

 
Radnice spustila oficiální instagramový účet města 
 
Statutární město Prostějov nyní najdete i na Instagramu na profilu s názvem 
@prostejov _mesto. 
K webovým stránkám a FB profilu města tak přibyla další možnost jak sledovat 
zajímavosti a dění ve městě, tentokrát s důrazem na vizuální dojem. Instagram 
města nabídne fotografie z významných událostí, sportovních a kulturně 
společenských akcí, snímky památek nebo detailů z našeho města a okolí.  
 
Lázně nabízí nové solárium 
 
Novým, luxusním soláriem s nadstandardní výbavou se chlubí městské lázně. 
Solárium Luxura GT SLi High vyniká moderním designem a nabízí řadu 
užitečných funkcí. Opaluje pomocí 42 UV trubic a čtyř obličejových výbojek 
splňujících normy EU. 
Přístroj se ovládá pomocí obrázkového tlačítkového panelu, je vybaven 
dekoračním osvětlením a jeho součástí je i dokonalé chlazení těla i obličeje. „Díky 
funkci Xsens si můžete kdykoliv v průběhu opalování spustit příjemnou vůni, 
která odstraní nepříjemný zápach ozónu. Vodní mlha Qsens nejen příjemně 
osvěží, ale také zvýší opalovací efekt. Obě funkce lze vypnout a zapnout pouhým 
stiskem na srozumitelném obrázkovém ovládacím panelu," uvedl Vladimír Průša, 
jednatel Domovní správy Prostějov, která lázně provozuje. „Systém 3D zvuku 
SoundAround Plus nabízí dokonalý zvukový zážitek díky čtyřem integrovaným 
reproduktorům asubwooferu," dodal.  
 
Zastupitelstvo města Prostějova schválilo rozpočet pro rok 2020 
 
Město tak bude v příštím roce hospodařit s výdaji ve výši jedné miliardy 105,6 
milionu korun. 
„Většinu z nich kryjí příjmy města přesahující 1,036 miliardu korun, na část 
stavebních investic a oprav využije město své rezervy z předcházejících let. 
Rozpočet byl sestaven jako proinvestiční, do oblasti stavebních investic a oprav 
směřuje čtvrtina rozpočtovaných výdajů, konkrétně 272,27 milionu korun,“ uvedl 
primátor František Jura a přidal přehled největších investičních akcích roku 2020: 

• Přístavba šaten na zimním stadionu (50 mil. Kč) 
• Přivaděč vody do průmyslové zóny (30 mil. Kč) 
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• Rekonstrukce tělocvičny v DDM - Vápenice (25 mil Kč) 
• Severní obchvat města - přeložka (20 mil. Kč) 
• Nový park – jih – Okružní (17 mil. Kč) 
• EÚO bytového domu M. Pujmanové (15,5 mil Kč) 
• Regenerace panelového sídliště B. Šmerala – I. etapa (15 mil.) 

Plán hospodaření dále zahrnuje investice a opravy v mateřských a základních 
školách zřizovaných městem, finance na projektovou dokumentaci Kulturního 
domu, rozšíření kapacity Azylového centra, rekonstrukci hasičské zbrojnice 
v Domamyslicích a řadu dalších. 
 
SOŠPO slavila čtvrtstoletí 
 
Už 25 let od svého založení oslavila Střední odborná škola podnikání a obchodu. 
Oslavy proběhly v Městském divadle a Národním domě. 
V první půlce slavnostního večera vystoupili studenti školy, kteří si připravili 
vlastní program. Hosty oslav pobavili scénkami, videi, zpěvem, ale také tancem. 
Oslav se také zúčastnil primátor Statutárního města František Jura a jeho náměstci 
Milada Sokolová, Jiří Pospíšil, Jiří Rozehnal a Alena Rašková. 
„Oslavu školy jsem si užila. Bylo vidět, že studenti chtěli pobavit inteligentním 
humorem. A to se jim moc povedlo. Jsem ráda, že máme v Prostějově tuto školu, 
protože odvádí kus dobré práce například v průvodcovské činnosti nebo v oblasti 
pořádání sportovních akcí. Škole přeji do dalších minimálně 25 let jen to dobré.“ 
popsala oslavy Milada Sokolová. 
Po přestávce proběhl koncert Prague Cello Quartet - kvarteta mladých cellistů, 
kteří na repertoár zařadili to nejlepší z loňského CD HAPPY. Hosté, kteří to do 
Prostějova měli nejdál, byli zástupci z partnerské školy v rakouském 
Deutschlandsbergu. SOŠPO s touto školou dlouhodobě spolupracuje. 
Střední odborná škola podnikání a obchodu vznikla v roce 1994 a za dobu své 
existence postupně vystřídala několik sídel. Od roku 2009 působí v prostorách 
bývalé základní školy v Rejskově ulici. Škola veřejnosti nabízí pět atraktivních 
vzdělávacích programů a veřejnosti je známá průvodcovskou činnosti a 
organizování zajímavých akcí.  
 
Pozor! Fakultní nemocnice změnila pravidla zubní pohotovosti! 
 
Fakultní nemocnice v Olomouci od poloviny prosince kvůli rostoucímu počtu 
případů zneužívání lékařské péče zpřísní kritéria pro ošetření na své zubní 
pohotovosti. Nepřetržitý provoz pohotovosti zůstane zachován, avšak od 16. 
prosince lékaři v nočních hodinách ošetří chrup pouze pacientům s úrazem, 
krvácením nebo ve stavu, který ohrožuje jejich život. 
Lékařská pohotovost není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, 
které lze vyžádat v době běžného denního provozu zdravotnických zařízení. „V 
případě zubní pohotovosti však tuto skutečnost někteří pacienti odmítají brát na 
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vědomí a dožadují se i zcela běžných výkonů v jakoukoliv denní a noční dobu. A 
jejich počet navíc stále stoupá," uvedl mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc Adam 
Fritscher. 
V roce 2003 vyhledalo zubní pohotovost v olomoucké fakultní nemocnici 4 189 
lidí, o šest let později to už bylo 10 380 pacientů a loni 16 938. Ve všední den 
lékaři ošetří na zubní pohotovosti v průměru 35 až 40 lidí, o víkendu 90 až 110. 
Lékaři podle Fritschera často ošetřují pacienty s dlouhodobě neudržovaným 
chrupem a bez akutních potíží, kteří nemající čas na standardní ošetření během 
dne. 
Zubní pohotovost ve FN Olomouc jako jedna z mála v celé České republice 
funguje v nepřetržitém režimu i o víkendech a svátcích. 
Zajišťuje ji 16 lékařů a 18 zdravotních sester. Od 16. prosince se podmínky pro 
ošetření na pohotovosti zpřísní. Neakutní případy budou již kategoricky 
odkazovány na běžné ordinační hodiny, případně ke svému praktickému zubnímu 
lékaři.  
 
Průzkumný prapor slavil šestnáctiny 
 
102. průzkumný prapor generála Karla Palečka si připomněl 16. výročí své 
novodobé historie. 
Otevření stálé expozice mapující historii i současnost 102. průzkumného praporu 
a následného slavnostního nástupu se zúčastnil v kasárnách primátor města 
Prostějova František Jura společně se svým prvním náměstkem Jiřím Pospíšilem. 
 
Stará žitná myslivecká. Česká odpověď na skotskou whisky 
 
Vlajkovou lodí Palírny U Zeleného stromu je legendární česká pálenka Stará žitná 
myslivecká. Vzniká podobně jako nápoj džentlmenů, tedy skotská whisky, a své 
charakteristické vlastnosti získává díky zrání v dubových sudech. Odletošního 
roku ji najdete v nové lahvi z čirého skla, která nechává vyniknout zářivé 
„whiskové“ barvě žitného destilátu. 
Po svém redesignu sbírá úspěchy i na mezinárodním poli. Nová lahev odkazuje i 
na pětisetletou historii palírny. Je na ní vidět v reliéfu datum založení, znak 
Palírny a také erb Viléma z Pernštejna, který v roce 1518 udělil původnímu domu 
U Zeleného stromu právo várečné, a započal tak tradici firmy. 
Originální receptura Staré žitné myslivecké se v současnosti střeží jako 
korunovační klenoty a její přesné složení znají pouze majitel, ředitel a vrchní 
palírník. Její výroba však vždy začíná pečlivým výběrem surovin. Prémiový 
charakter získává Stará žitná myslivecká Reserve díky zrání v dubových sudech 
po dobu čtyř let. Pro všednější příležitosti slouží jednoletá varianta, někdy také 
označovaná jako Green Whisky, se svým štiplavým závěrem. Když se nechá 
odpočívat ještě o něco déle v konkrétním sudu, vzniká unikátně jemná chuť 
sběratelské limitované edice Stará žitná myslivecká Single Barrel. 
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V letošním roce oslavila Palírna U Zeleného stromu 501 let od svého založení a k 
tomuto výročí se ručně stočilo symbolických 501 lahví ze sudu po sherry. Destilát 
zraje osm let a poté se ručně stáčí do lahví. Každá jednotlivá lahev se ručně čísluje, 
a tím získává velkou sběratelskou hodnotu. 
 
Nová láhev Staré žitné myslivecké Reserve vyhrála soutěž Obal roku 
 
Stará žitná myslivecká Reserve, přední značka prostějovské Palírny U Zeleného 
stromu, se může pochlubit dalším oceněním. Její nová láhev totiž získala titul 
Obal roku. 
Láhev Staré žitné myslivecké Reserve prošla v letošním roce výrazným 
redesignem. „Chtěli jsme, aby maximálně reflektovala whiskový charakter 
nápoje, který se vyrábí podobně jako právě whisky. Všechny prvky na láhvi mají 
navíc svou symboliku. Dohromady odkazují na 500letou historii Palírny U 
Zeleného stromu a také tradici samotného žitného destilátu Stará žitná 
myslivecká,“ říká Boris Rajdl, marketingový manažer Palírny U Zeleného stromu. 
Porotci soutěže Obal roku nejvíce ocenili propojení etikety s vylisovanými nápisy 
v horní a dolní části obalu. Číslo 1518 pod hrdlem láhve odkazuje na rok založení 
palírny. V tom roce udělil český pán Vilém II. z Pernštejna prostějovskému domu 
U Zeleného stromu právo vyrábět vlastní pálenku. Spodní část obalu zdobí jeho 
podpis. Nechybí ani písmeno „P“ stylizované do tvaru stromu, z jehož levé strany 
vyrůstají větve a které je zároveň logem Palírny. 
Novou láhev pro „českou whisky“ Starou žitnou mysliveckou Reserve navrhlo 
designérské studio O-I Czech Republic. Palírna U Zeleného stromu ji představila 
letos na jaře. „Od prvopočátku jsme na redesignovaný vzhled zaznamenali 
pozitivní ohlasy od našich zákazníků. Prodej Reservy se od té doby dvojnásobně 
zvýšil. Proto jsme velmi rádi, že novinku nyní ocenila také odborná veřejnost,“ 
doplňuje Boris Rajdl. 
Prestižní soutěž Obal roku je jedinou svého druhu u nás a na Slovensku. Její 
historie sahá až do 70. let minulého století. Přihlásit se do ní mohou české firmy, 
které se podílejí na zajímavém obalovém řešením. Soutěž si klade za cíl 
vyzdvihovat a podporovat nejlepší nápady, inovace a technologie v sektoru 
balení. Během galavečera jsou při vyhlašování výsledků slavnostně oceněni 
obaloví konstruktéři a designéři, kteří se na vítězných návrzích podíleli.  
 
Hasiči během tří svátečních dnů vyjížděli čtyřicetkrát 
 
Hasiči HZS Olomouckého kraje řešili během vánočních svátků 40 různých 
událostí. Na Štědrý den vyjížděli například k požáru plastové popelnice v Jeseníku 
nebo k požáru odpadu v plechovém kontejneru v Dubicku na Šumpersku. Hasiči 
také otevřeli zabouchnutý byt a jednu osobu zachránili ze zaseknutého výtahu v 
Olomouci. Celkem 24. prosince vyjely jednotky třináctkrát. 
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Na Boží hod vánoční zachraňovali hasiči dvě zraněné osoby za zamčených bytů. 
Jeden případ řešili v Olomouci a jeden v Němčicích nad Hanou. Vyjížděli opět k 
požáru plechového kontejneru v Kojetíně nebo odstraňovali stromy z komunikací 
v Kozlově a Milenově. Ve středu 25. prosince vyjížděly jednotky také ke dvěma 
dopravním nehodám, a to v Hranicích a v Horních Moštěnicích. Celkově 
zasahovaly naše jednotky třináctkrát. 
„Ve čtvrtek 26. prosince řešili hasiči tři požáry. Jeden ve Zlatých Horách, kde 
likvidovali požár vraku dodávky. Druhý v Jeseníku, kde hořely sklepní prostory 
rodinného domu. Hasiči požár rychle zlikvidovali a dům odvětrali. Nikdo se 
nezranil, příčinu nyní vyšetřujeme. Třetí pak v Šumperku, kde hořel plastový 
kontejner. Ani na Štěpána nechybělo otevření bytu, které provedly jednotky 
celkem 3x. Celkově 26. prosince vyjely naše jednotky čtrnáct krát," doplnila 
mluvčí HZS Olomouckého kraje Lucie Balážová. 
 
5. ROK 2019 Z POHLEDU KRONIKÁŘKY 
 
Rok 2019 byl rokem poněkud hektickým. Ostatně jako snad každý rok předchozí. 
Konala se řada událostí kulturních, sportovních, společenských… Bylo jich tolik, 
že je ani nelze pojmout do jedné kroniky. Možná je to škoda, protože lidé pak 
paradoxně nemohou vybrat a akce tak mohou někdy působit méně 
navštěvovaným dojmem… 
Nicméně, jsem na Prostějov hrdá. Myslím si, že se město 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 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. 
 
 


	Soutěž Jízda bez nehod má své oceněné
	Prostějov byl zvolen do výboru Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
	Po čtyři roky máme možnost ovlivňovat budoucí kroky sdružení.
	Sněm Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska proběhl v Třeboni ve dnech 28. - 29. 3. 2019, kde byl Prostějov společně s Olomoucí a Přerovem zvolen do dvaačtyřicetihlavého výboru sdružení, do předsednictva za Olomoucký kraj sněm vynesl Marké...
	Členství Prostějova je pro město a turistický ruch velice důležité. Budeme zde mít možnost podílet se ve větší míře na popularizaci, zveřejňování a propagaci významu kulturního dědictví, pořádání veřejnosti přístupných výstav, odborných seminářů, konf...
	Prvním větším počinem Prostějova jsou Brány památek dokořán, které ve městě zahájily 6. 4. 2019.
	Prostějov má další dememoriální desku
	Nová deska „WOLKER VS WOLKER“ je po desce neznámého čtenáře, umístěné v Městské knihovně v Prostějově, druhou v pokračující řadě.
	Koncept dememoriálních desek vychází z tradiční formy pamětních tabulí, ale jejich podstatou je vytvoření významového paradoxu. Dílo cíleně pracuje s absurdní poetikou výtvarně literárního nonsensu atakujíc svou zdánlivou nesmyslností diváka. Smyslem ...
	V žulové desce vysekaný text formálně tvoří dvě samostatné roviny – informační a poetickou. První část je nositelem časoprostorového nonsensu, druhá představuje fragment Wolkerovy básně. Poetizuje celkové vyznění a potvrzuje vztahovou autenticitu díla...
	Umístění dememoriální desky na fasádu městského domu na Pernštýnském náměstí č. 4 (p. č. 183) tvoří další magický bod v živém organismu města.
	Jubilejní Mateřinka v městském divadle
	20. ročník Mateřinky se 4. 4. 2019 uskutečnil v prostějovském divadle. Děti potěšily svým vystoupením rodiče, prarodiče, zkrátka všechny přítomné.
	Dvacet let, to už je pěkná tradice.
	SEDM DOBRÝCH DŮVODŮ PROČ NEKRMIT VODNÍ PTACTVO
	Je krmení vodního ptactva smysluplné a užitečné?
	Mnohé lidi těší krmení vodních ptáků v parcích, zahradách a u rybníků, ale je to pro ptáky dobré a užitečné?
	SEDM DOBRÝCH DŮVODŮ PROČ NEKRMIT VODNÍ PTACTVO:
	1. Lidská potrava není vhodná z hlediska složení pro volně žijící vodní ptactvo. Její konzumace vede ke zdravotním problémům ptáků.
	2. Volně žijící vodní ptáci potřebují živiny z vlastních přírodních zdrojů potravy.
	3. Pokud vodní ptáky přikrmujeme, stávají se závislými na této doplňkové potravě a nepředávají potřebné dovednosti k obstarání přírodní stravy dalším generacím.
	4. V přírodě je počet volně žijících zvířat závislý na množství dostupných zdrojů potravní nabídky. Pokud jsou zvířata dokrmována, dochází k jejich přemnožení, které ve svém důsledku vede ke konkurenci a boji o potravu. Zvyšuje se agresivní chování me...
	5. Nespotřebované potraviny znečišťují vodu, což způsobuje pomnožení bakterií a zvýšení výskytu nemocí, jako je botulismus, který se může rychle šířit a na jehož následky ptáci hynou.
	6. Obvykle nejsme jediní, kdo krmí ptáky. Naše konání vede k nesprávným příkladům pro jiné lidi. Krmení se pak stává pro ptáky spíše obtěžováním.
	7. S ptactvem krmíme i potkany, kteří se pak v těchto místech drží a mohou přenášet nebezpečné nemoci
	Velikonoční jarmark v zámku
	Akce probíhala pod záštitou Zdravého města Prostějova.
	Velikonoce -  svátky jara, plné barev, vůní a radosti z příchodu jara po zimním období. Pohled na květy a kvetoucí stromy rozhodně potěší.
	Plážové hřiště zpestřilo akce v centru města
	V roce 2019 poprvé si příznivci zejména míčových her mohli zasportovat v centru města.
	V období od 15. května do 9. června bylo v prostoru před muzeem k dispozici plážové hřiště s variabilním využitím. Zahrát si tak bylo možné třeba beach volejbal, nohejbal, fotbálek nebo badminton.
	Před sto šedesáti lety se narodil rodák, filozof a zakladatel fenomenologie Edmund Husserl
	Husserl byl uzavřený, nesmírně pracovitý, skromný člověk. Dokázal pracovat až deset hodin denně.
	Narodil se v židovské rodině 8. dubna 1859 v domě v Uprkově ulici (dříve Brecherova) č. 15.  Dům se nacházel na rozhraní ulic Uprkova, Lutinovova a Křížkovského.  Dnes je v těchto místech parkoviště KaScentra.
	Otec Abraham Adolf Husserl byl obchodníkem se střižním a módním zbožím. Vyrůstal v liberálním ovzduší. V Prostějově navštěvoval městskou školu. V deseti letech odešel studovat na gymnázium do Vídně (pobyl zde jen rok) a potom pokračoval na německém gy...
	Na univerzitě v Halle obhájil docenturu a napsal spis Filozofie aritmetiky. V letech 1901–1916 působil na univerzitě v Göttingenu a od roku 1916 jako řádný profesor na univerzitě ve Freiburgu.  Vytvořil zde fenomenologickou školu, k níž patřili jeho ž...
	Husserl byl uzavřený, nesmírně pracovitý, skromný člověk. Dokázal pracovat až deset hodin denně. Své myšlenky zapisoval těsnopisem na lístečky. Potom je třídil a přepisoval do textů. Byl stále nespokojen s tím, co napsal. Za svého života vydal jen dvě...
	Díla tohoto velkého filozofa u nás začala znovu vycházet po roce 1989. Výjimkou bylo dílo vydané na začátku normalizace (1972) Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Husserlovým vykladačem a stoupencem fenomenologie byl filozof Jan Pat...
	Co připomíná tohoto slavného rodáka v našem městě? Jeho rodný dům byl v lednu 1959 zbourán (paradoxem bylo, že se tak stalo v roce 100. výročí narození). Nezachovala se ani budova městské školy. Našeho významného rodáka připomíná název náměstí, pamětn...
	Edmund Husserl zemřel 27. dubna 1938 v bádenském Freiburgu. Prostějov v něm má krajana, který vstoupil do evropské kultury a vzdělanosti 20. století jako jedna z jejích největších postav.
	Památný kříž prošel renovací
	Odbor správy a údržby majetku města nechal zrenovovat kříž v Kostelní ulici.
	Odstraněna byla nepůvodní podesta a památka byla celkově zrestaurována. Náklady na rekonstrukci památky jsou kalkulovány na 342.500 Kč vč. DPH.
	Nezaměstnanost pokračovala v poklesu
	Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých okresech kraje byl podobný – ve všech okresech došlo k poklesu nezaměstnanosti.
	Podíl nezaměstnaných osob (k 31. 3. 2019) vyšší než republikový průměr vykázaly tři okresy, nejvyšší byl v okrese Jeseník (5,3 %), naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okrese Prostějov (2,2 %). Kromě Prostějovska vykazuje i okres Olom...
	Před sto deseti lety zemřel veřejný a politický činitel, novinář a literát Josef Krapka - Náchodský
	Vážil si T. G. Masaryka a podpořil jeho kandidaturu do říšského sněmu v roce 1907. Jeho celoživotním přítelem byl básník Josef Svatopluk Machar.
	Rodák z Pavlišova u Náchoda (*22. 7. 1862) se vyučil truhlářem. Myšlenky sociální spravedlnosti, humanismu a svobody jej přivedly do řad sociálně demokratické strany. Stává se jejím funkcionářem a redaktorem tiskovin. Působil ve Vídni a v Brně.  V lis...
	Seznámil se zde s řadou pokrokových a vzdělaných lidí z města a okolí a spolupracoval s nimi na zlepšení vzdělání a zvýšení kulturní úrovně dělnictva. Zapojil se do činnosti Pokrokového spolku. Vedl diskuse a polemiky s radničními politiky i opozicí –...
	Vážil si T. G. Masaryka a podpořil jeho kandidaturu do říšského sněmu v roce 1907. Jeho celoživotním přítelem byl básník Josef Svatopluk Machar.
	Byl také literárně činný. Psal básně, črty, fejetony, povídky a divadelní hry (např. Z pamětí štváče, Z různých koutů, Obrázky z Valašska). Překládal díla L. N. Tolstého, M. Gorkého, H. Heineho a dalších autorů. Byl nadšeným divadelním ochotníkem. V P...
	Významnou životní oporou mu byla manželka Běta Krapková. Na jejích „bedrech“ nebyla jen starost o domácnost, ale i pomoc v redakci Hlasu lidu a na schůzích. Krapkovi bydleli v přízemí domu č. 23 v Petrské (Wolkerově) ulici. V Prostějově potom žili Kra...
	Jeho zdravotní stav se zhoršil na jaře roku 1909. Měl tuberkulózu a nemocné srdce. 11. dubna 1909 se zúčastnil v Lidovém domě v Praze konference zastupitelů sociální demokracie.  Měl zdravotní problémy, proto v neděli večer 12. dubna odjel vlakem domů...
	Hrob Josefa Krapky navržený Josefem Nedělníkem v roce 1910 je kulturní památkou. Najdeme zde Krapkův epitaf:
	Já pochodeň svou se ctí nes,
	já ve tmách světla rozžíhal –
	já kles:teď na vás na všech dnes
	ji vzít a svítit do tmy dál!
	Památku této osobnosti v našem městě připomíná od roku 1924 také název ulice. Město Prostějov pečuje o rodinný hrob a v roce 2015 finančně přispělo na revitalizaci Krapkova pomníku v Náchodě.
	Olomoucký kraj rozdal ceny za kulturu
	Bodoval i Prostějov!
	Napínavé bylo od první chvíle hlasování o Cenu veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury. První místo nakonec s 351 hlasem získal Street art festival – projekt, který už bezmála dvanáct let oslavuje pouliční umění. Ocenění přev...
	Cena veřejnosti, v níž hlasovalo více než jedenáct set lidí, byla jednou z deseti kategorií Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2018.
	Cena za celoživotní přínos (dvorana slávy)
	Vladimír Körner - scénárista
	Cena za výjimečný počin roku v oblasti umění – hudba
	Jakub Rousek – tenorista
	Cena za výjimečný počin roku v oblasti umění – výtvarné umění
	Projekt Wolker
	Cena za výjimečný počin roku v oblasti umění – divadlo
	Divadlo Václav, z.  s.
	Cena za výjimečný počin roku v oblasti umění – film, rozhlas a televize
	„Případ pro Jáchyma Semiše: Dóm přízraku“ Jana Haluzy
	Cena za výjimečný počin roku v oblasti umění – literatura
	publikace Karel Kavička a kol.: Jano Köhler
	Cena za výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury, ochrany a popularizace kulturních hodnot
	„Brána do staréch časů na Hané“
	Cena veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury
	Street art festival
	Cena hejtmana Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury
	Jan Morávek
	Jiří Vojzola, in memoriam
	Cena „Mistr tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje“
	Miloslava Vašíčková - figurální keramika, betlemářství
	Klášterní dvůr s křížovou chodbou uzavírá na západní straně kostel sv. Jana Nepomuckého z let 1750 – 1755. Je pozoruhodný zejména svou bohatou výzdobou a jednotným pozdně barokním stylem. Autorem freskové výzdoby a oltářních pláten byl prostějovský ma...
	Tradiční velikonoční výstava beránků
	V Národním domě ji pořádal prostějovský Rotary klub.
	Prostějovský Rotary klub vše pojal jako prodejní výstavu. Originální pochoutky, které se neprodaly, putovaly jako obvykle do sociálních ústavů a domovů.
	Slavnostní oceňování strážníků městské policie a pracovníků, kteří se zasloužili o bezpečí města
	Oceňování proběhlo 26. 4. 2019 v obřadní místnosti radnice.
	Stalo se již tradicí, že Den se složkami Integrovaného záchranného systému zahajujeme v této krásné obřadní síni předáváním ocenění strážníkům městské policie a také lidem, kteří se zasloužili o bezpečí obyvatel našeho města. Oceňování je tedy již tra...
	Jaká ocenění se za přítomnosti vedení města Prostějova a hostů udělovala?
	1. Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA VĚRNOST I. stupně - za 25 let služby:
	• str. František ADÁMEK
	• str. Jana ADÁMKOVÁ
	• str. Martin AMBROS
	• str. Anton GRÉGER
	• str. Antonín ŘÍHA
	• str. Bc. František SOUŠEK
	2. Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA VĚRNOST II. stupně - za 20 let služby:
	• str. Věra PAVLÍKOVÁ
	3. Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA VĚRNOST III. stupně - za 15 let služby:
	• str. Jaroslav SMÉKAL
	• str. Pavel SMIČKA
	• str. Pavel ŠVIHÁLEK
	4. Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA ZÁSLUHY
	• str. Miroslav HERINK
	• str. Bc. Martina PŘECECHTĚLOVÁ
	• str. Petr FRÖMEL
	• npor. Bc. Robert BABIČKA
	• prap. Jiří NOVOTNÝ
	• mjr. Mgr. Karel PROCHÁZKA
	• Josef KRÁSENSKÝ
	• Tomáš KOUTNÝ
	• Miroslav PIŠŤÁK
	5. Čestná plaketa Městské policie Prostějov
	• Ing. Jiří ROZEHNAL
	• Mgr. Petra ORÁLKOVÁ
	• Bc. Jan ZATLOUKAL
	Ocenění odznakem územního odboru PČR – předává vedoucí odboru Str. Martin AMBROS
	Str. Lukáš NAJMAN

