
Jaká nás čeká 
budoucnost?
Na prahu volby a po nich 
nastoupí taková správa 
města, jakou si zaslouží-
me. Jak by to mohlo po 
nadcházejících 4 letech vy-
padat? 
Na ulicích je čisto, nejen v cen-
tru jsou krásně upravené tráv-
níky, daří se stromům vzrost-
lým i těm nově vysazeným. Na 
jihu vyrostl zelený pás, na se-
veru kolem Hloučely rozsáhlý 
lesopark. Ovzduší se proměni-
lo. Prostějov je městem cyklis-
tické dopravy. Plynulé nájezdy 
a propojení cyklistických ste-
zek jsou samozřejmé a umož-
ňují přístup do každého koutu 
města. 
Je odpoledne, ze škol vycháze-
jí děti s novými zážitky. Jsou 
spokojené a dobře se učí. Mají 
výborné učitele.  Ve třídách 
je méně dětí a kantoři se mo-
hou žákům více věnovat. Děti 
pádí bezpečně na svých ko-
lech, koloběžkách, skejtech na 
trénink. Do kroužků. Mají zde 
své učitele, trenéry, vychova-
tele, kteří cítí, že o jejich prá-
ci je konečně zájem, že město 
vytváří podmínky pro všechny. 
Nikdo se už nemusí bát, kde 
se bude cvičit, hrát hokej, fot-
bal, plavat, kutit, věnovat se 
hudbě, divadlu. K akvaparku 
přibyl nový vodní areál. Každý 
si zaplave, každý si odpočine. 
Hned vedle je atletický stadion 
s řadou menších posiloven a 
tělocvičen. Na druhém konci 
města druhý led. Hle, funguje 
spolupráce města s organiza-
cemi zdravotních a sociálních 
služeb. Nikdo nezůstane bez 
pomoci, pokud ji potřebuje. 
Žije střed města i jeho části. 
Lidé již vědí, že o svých věcech 
mohou rozhodovat. Mladí zde 
vyrostli a zůstávají. Zakládají 
rodiny. Jejich hlas je slyšet a je 
respektován.
Tato vize byla publikována v 
Prostějovských radničních lis-

tech v září roku 2018. Stačilo 
málo a mnohé již mohlo být 
skutečností, nebo přinejmen-
ším na dobré cestě k realiza-
ci. Nestalo se tak a je na čase 
vrátit se k těmto projektům, 
neboť v našem městě stále 
chybí. Je to vize budoucnosti 
a rozvoje našeho města na 21. 
století. Mnozí lidé, zejména 
mladí, nyní odcházejí tam, 
kde pochopili, že investovat 
do budoucnosti se mnohoná-
sobně vyplatí. 
Za poslední 2 roky se doba 
změnila. Jsou před námi vý-
zvy, které jsme více než ¾ 
století nepoznali. Správné 
hospodaření, to je imperativ, 
který umožní postupné snižo-
vání velkého vnitřního dluhu. 
Výprodej společného majet-
ku, tak jak jsme ho zazname-
nali v předchozích letech, se s 
tímto požadavkem neslučuje. 
Musíme být schopní nabíd-
nout příležitosti mladým li-
dem a jejich rodinám. Musí-
me být schopni postarat se o 
starší generaci i o nemocné. 
To je možné za předpokladu, 
že z města nebudou vysávány 
plody práce našich občanů. I 
to je vize budoucnosti, kterou 
předkládáme k realizaci. 
Zůstane opět pouhým snem? 
Nebo se konečně postavíme za 
společnou budoucnost? 

Aleš Matyášek, zastupi-
tel

červen 2022

Občané Prostějova dál bojují nejen 
za zachování biokoridoru Hloučela

Spolek AJDONY (veřejnosti 
známý jako odpůrce jedovatých 
postřiků plevelů v ulicích Pros-
tějova) sbíral začátkem led-
na za pomoci dobrovolníků 
podpisy, aby mohl zastupovat 
veřejnost a podávat  námitky 
k návrhu územního plánu. 
Některé tyto změny totiž před-
stavují zcela zásadní hrozbu 
pro kvalitu života nás všech v 
Prostějově – ať už redukcemi již 
nyní zcela podměrečných ploch 
veřejné zeleně nebo snížením 
ochrany kvality bydlení.
Místním spolkům dalo bě-
hem několika dnů svými 
podpisy důvěru přes 2 000 
občanů  Prostějova. Je vidět, 
že se značné části obyvatel tyto 
plánované změny vůbec nelíbí a 
že vůči nim nejsou lhostejní.

Satelit na orné půdě? Bojovali 
jsme o územní plán!
Nejvíce zaujala bytová výstavba 
v blízkosti biokoridoru Hlouče-
la. Místo zamýšleného nového 
městského parku má vzniknout 
další satelit na orné půdě. A to 
i přesto, že je ve městě spousta 
jiných, dosud nezastavěných 
ploch, které jsou k bytové vý-
stavbě určeny.
Podle výsledků dotazníkového 
šetření, které iniciovalo samo 
město (Radniční listy 25. 11. 
2021), v oblasti životního pro-
středí vyplynulo, že lidé nejčas-
těji navrhovali právě rozšíření 
biokoridoru Hloučela a zároveň 
jej považují za to nejcennější ve 
městě. 
Zabírání zelených ploch jako 
stavebních parcel však není jedi-

nou změnou v Územním plánu. 
Také páni architekti ze spolku 
Prostor Prostějov znepokojeně 
sledují podivné úpravy pod-
mínek pro výstavbu ve smí-
šeně obytných plochách. 
Tedy v místech, kde již existuje 
obytná zástavba. Na první po-
hled nejde o příliš srozumitelné 
téma. 
Zdánlivě se jedná „jen“ o drobné 
úpravy formulací, které by ale 
nově stavebnímu úřadu (potaž-
mo odboru územního plánová-
ní) umožnily velkou volnost ve 
výkladu, co bude mezi obytný-
mi budovami možné k výstavbě 
povolit. Tím by došlo k význam-
nému oslabení ochrany kvality 
bydlení před různými negativní-
mi vlivy, jako jsou hluk, vibrace, 
neúměrná doprava v oblasti ur-

čené pro bydlení a podobně. 

Jak město jedná s občany
11. ledna se v 15:00 konalo ve-
řejné projednání návrhu páté 
změny územního plánu. Toto 
projednání bylo pod záminkou 
pandemie formou videokonfe-
rence. 
Celá událost byla prezentována 
jako veřejná, ale tato forma pro 
veřejnost rozhodně nebyla – 
začátek byl v nevhodnou dobu 
a některým občanům se vůbec 
nepodařilo připojit. Samotný 
průběh neřídili zástupci města, 
ale arogantní, městem placený 
architekt. 
Na 26. 4. 2022 primátor svolal 
mimořádné jednání zastupi-
telstva. Dva body programu se 
týkaly Územního plánu – Ná-

vrh rozhodnutí o námitkách a 
vyhodnocení připomínek a také 
vydání V. změny ÚP.  Pouhý den 
před samotným jednáním zastu-
pitelů se na stránkách města ob-
jevuje prohlášení vedení města, 
že zastupitelstvo zřejmě nebude 
schvalovat avizovanou změnu 
územního plánu a primátor 
František Jura, jako předsedají-
cí, navrhne stažení tohoto bodu 
z programu zasedání. 

Na zohlednění námitek obča-
nů se město vykašlalo
V současné době chystá město 
změnu územního plánu upra-
vit a vyjmout z ní POUZE tolik 
diskutovanou část v blízkosti le-
soparku Hloučela.  Na jakékoliv 
zohlednění námitek a připomí-
nek veřejnosti se město doslova 

vykašlalo a finální verze 5. změ-
ny ÚP obsahovala pouze kosme-
tické změny, které žádný z  hlav-
ních problémů, tj. úbytek ploch 
pro parky ani ohrožení kvality 
veškerého bydlení ve městě, ne-
řeší. Z desítek došlých námitek 
a připomínek, které byly z 99% 
plošně zamítnuty, byla v celé V. 
změně upravená pouhá 2 slova! 
Uvidíme tedy, co bude následo-
vat dál. Pro veřejnost je to jasný 
signál, že občanská angažova-
nost má smysl a na situace, které 
jdou proti veřejnému mínění, se 
musí hlasitě a vytrvale upozor-
ňovat.  Zatím není vyhráno, ale 
vše s vámi budeme dál sledovat!

Mgr. Jana Jílková
Spolek AJDONY

Jestli se dá říct, že něco hýbe v posledních 
měsících Prostějovem, je to rozhodně 
pátá změna územního plánu města. Ten-
to důležitý materiál se týká všech občanů 
na několik budoucích desetiletí.

Kontaktujte nás
www.prostejovnarovinu.cz

@ProstejovNarovinu
@prostejov_na_rovinu

info@prostejovnarovinu.cz

Připomínáme si vynálezce Otto Wichterleho dostatečně?

Blíží se léto. Čas slunce, dovolených a relaxace. 
Připravili jsme pro chvíle volna několik stran zajímavého čtení. Obsah novin má jedno společné -  týká se Pros-
tějova a jeho obyvatel, tedy i vás. Zamýšlíme se nad problémy tohoto města a navrhujeme jejich řešení. Děláme 
to dlouho a vytrvale. Důvěřujete nám a vaše důvěra je pro nás závazkem. Děláme vše pro to, aby Prostějov nebyl 
hanáckým Palermem, ale skvělým místem pro všechny generace. Místem, kam se každý rád vrací a kde je doma. 

Vynálezce a prostějovské-
ho rodáka Otto Wichter-

leho (1913–1998) si město 
připomíná pouze malou 
pamětní deskou na Svato-
plukově ulici, jeho jméno 
nese ulička na předměstí. 
Stačí to?
Kdyby se takový člověk narodil 
v jiném městě, pojmenovali by 
po něm školu, park či náměstí, 
v muzeu by mu byla věnována 
expozice a děti by se o něm uči-
ly ve vlastivědě. 
Otto Wichterle je autorem vel-
kého množství patentů, z nichž 
nejvýznamnější jsou právě ge-
lové kontaktní čočky. Podílel se 
mimo jiné i na vývoji silonu. 

Důležitá není jen jeho pracovní 
činnost, ale i jeho občanská an-
gažovanost. Mnohokrát v ži-
votě prokázal osobní odvahu. 
Byl např. jedním z iniciátorů 
manifestu Dva tisíce slov, kvů-
li čemuž byl sesazen z funkce 
ředitele Ústavu makromoleku-
lární chemie. Osobnost Otty 
Wichterleho ocenila Praha 
udělením čestného občanství a 
stavbou památníku, Akademie 
věd ČR po něm pojmenovala 
cenu pro mladé vědce. 
Doma nikdo nebývá proro-
kem. Přesto si myslím, že by 
si město Prostějov mělo své 

rodáky více připomínat. Jed-
nou z vhodných možností by 
bylo pojmenovat po Wichter-
lem např. nově vznikající park. 
Na zasedání Zastupitelstva 
města Prostějova 15. 10. 2019 
byl schválen můj návrh, aby 
Rada města vyhlásila soutěž o 
návrh ztvárnění pomníku Otto 
Wichterleho. Místo pomníku 
byla 1. 9. 2021 po významném 
rodákovi pojmenována jedna 
z prostějovských škol – Reálné 
gymnázium a základní škola 
Otto Wichterleho. Těší mě to. 
Prostějov není jen Wolker...

Tomáš Peka, zastupitel

Jsme uskupení tvořené třemi stranami (Starostové a nezávis-
lí, TOP 09 a Zelení) a nezávislými osobnostmi tohoto města. 
Pracujeme pro naše voliče už 4 roky v prostějovském zastupi-
telstvu. Umíme spolu mluvit a jsme sehraná parta. Neděláme 
velkou politiku, ale řešíme problémy, které nás pálí v Prostě-
jově.

Kdo nebo co je Na rovinu!?
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Vážení občané 
města Prostě-
jova,
voliči mi v říj-
nových volbách 
dali důvěru 
z a s t u p o v a t 
jejich zájmy 
v Poslanecké 
sněmovně Par-
lamentu České 

Hana Naiclerová: Pozdrav 
z Poslanecké sněmovny

republiky jako poslankyně. 
Své zvolení vnímám jako oce-
nění práce, kterou jsem po 
dobu 7 let odváděla v opozici 
v Zastupitelstvu města Pros-
tějova.
Za tu dobu mě řada z Vás 
poznala, viděla moji práci, 
kterou jsem se vždy snažila 
dělat, jak nejlépe jsem do-
vedla. Bohužel, musela jsem 
čelit dehonestační kampani 
ze strany radničních politiků 
a jimi ovládaných novin, jak 
asi víte. Báli se mě, proto se 
mě snažili poškodit. O to víc 
mě těší Vaše důvěra, kterou 
jste ve sněmovních volbách 
projevili.
Jsem hrdá, že se nám poda-
řilo upozornit například na 
problémy s financováním 
LHK Jestřábů, a díky tomu, 
že jsme s kolegou zastupi-
telem Františkem Filoušem 
upozornili při schvalování 
dotace tomuto spolku na exe-
kuci, která proti klubu probí-
hala, zachránili jsme peníze 
z rozpočtu města před jejich 
zabavením exekutorem. Naše 
město nevzkvétá ani dnes: 
jeho vedení neumí řešit pro-
blémy ani malé, ani velké. 
Z poslední doby se nabízí zmí-
nit třeba kauzy nanonástřiků 
ve školách, postřiků glyfosá-
tem na ulicích (v obou jde 
o zdraví dětí!) anebo třeba 
loňský masakr aleje na České 
ulici. Teď pro změnu radnice 
plánuje šílený projekt parko-
vacího domu a dopravního 
terminálu na Újezdě, který 
má zničit zeleň zde a který 
kritizují i architekti. 
Mandátu zastupitelky města 
Prostějova jsem se hned na 
podzim vzdala, abych se moh-
la plně soustředit na práci po-
slankyně. To ale neznamená, 
že se Prostějovu dále nevěnu-
ji. V posledních měsících mě 

zaměstnávala 
zejména pátá 
změna územní-
ho plánu města. 
Jsem si vědoma, 
že Prostějov je už 
teď na chvostu v 
porovnání měst 
dle množství 
zeleně. Lidem 
chybí místa na 

rekreaci, na procházky. Dý-
cháme v Prostějově špinavý 
vzduch, limity polétavého 
prachu jsou neustále překra-
čovány. Je proto nepřípustné 
další plochy zeleně uvolňovat 
pro stavební činnost develo-
perů spřátelených s vedením 
města. Proti změně územního 
plánu jsem podala námitky a 
společným občanským tlakem 
se podařilo odstranit její nejš-
kodlivější část: zastavění pole 
u biokoridoru Hloučela. I tak 
ale musíme celý proces změny 
územního plánu dále sledovat, 
protože problematických míst 
je v návrhu více.
V Poslanecké sněmovně jsem 
členkou rozpočtového, petič-
ního a kontrolního výboru, 
pracovat budu i ve dvou stá-
lých komisích poslanecké sně-
movny a v podvýborech. Já se 
vzhledem ke své profesi účetní 
věnuji hlavně daňovým záko-
nům (a v této oblasti je tolik 
návrhů, že se nudit rozhodně 
nebudu). Díky svým zkušenos-
tem opoziční zastupitelky pak 
jako další téma svého zájmu 
vidím protikorupční zákony: 
ani tam nebude o práci nouze.
Od února jsem k dispozici ke 
schůzkám ve své regionální 
poslanecké kanceláři v Pros-
tějově na Svatoplukově ulici č. 
53. Stačí se na schůzce předem 
domluvit na mém e-mailu na-
iclerovah@psp.cz. 
Letošní rok je rokem komunál-
ních voleb, kdy můžeme spo-
lečně dosáhnout změny i na 
úrovni prostějovské radnice. 
Nepromarněme tuto příleži-
tost a zvolme ve volbách zastu-
pitelstvo, které bude chránit 
primárně veřejné zájmy, a ne 
vlastní kapsu. Volme zastupi-
tele, kteří budou pracovat pro 
občany a za které se nebudeme 
muset stydět. 

Vaše Hana Naiclerová

Rozvoj Prostějova, aneb plnou parou vzad!
Naivně jsem věřil, že sou-
časné vedení města si sta-
novilo po svém zvolení 
v roce 2018 jasný seznam 
priorit mezi investicemi, 
jejichž realizace by Pros-
tějov povýšila na skuteč-
ně moderní město, kde 
vedení myslí v první řadě 
na své občany. Připadá mi 
však, že pokud vůbec ta-
kový seznam vzniknul, tak 
se putováním mezi jednot-
livými odbory na radnici 
priority notně promíchaly 
a Rada města navrhovala 
ve volebním období 2018–
2022 investice připomína-
jící spíše solidní brambo-
račku.
Jasná priorita číslo jedna je pro 
mě rekonstrukce KaSCentra, 
na kterou měla být vyhlášená 
architektonická soutěž. Přitom 
podmínky byly zpočátku téměř 
ideální. Rozpočet města přebyt-
kový, peníze v rezervách, které 
mohly být doplněny levným 
úvěrem. Město však musí vést 
lidé s vizí, kteří se nebojí udě-
lat rozhodnutí a chápou, že KaS 
centrum se může stát opravdu 
pěknou ozdobou centra, kde 
navíc při různých příležitostech 
bude fungovat čilý společenský 
život. Takhle máme stále rozpa-
dlou a nevyhovující budovu bez 
kvalitní architektonické soutě-

že, což nás posouvá o pěkný kus 
zpátky na začátek.
Druhou investicí, se kterou 
město zaspalo je lesopark jih. 
Na Finančním výboru jsem 
navrhoval, aby město zřídilo 
speciální komisi, která se bude 
zabývat prioritně výkupem 
pozemků pro celý budoucí le-
sopark. Současné vedení města 

ovšem věří, že to zvládnou jed-
notlivé odbory navíc za výkupní 
cenu, která pro majitele pozem-
ků při současných podmínkách 
není příliš motivační. Já na-
opak vnímám vznik lesopar-

ku jako investici pro všechny 
občany města. To je investice, 
kterou je potřeba maximálně 
podporovat, a nikoliv začít s vý-
kupy pozemků ve větším měřít-
ku teprve tři čtvrtě roku před 
volbami. I když chápu omezení 
způsobená Covidem, ani tato 
investice se současnému vedení 
města nepovedla.

Chci vidět proměnu Prostějova 
na moderní město pro všechny 
generace. A stojím si za tím, že 
to je možné. Znamená to do-
statek zeleně na ulicích včetně 
keřové výsadby kolem ulic s vy-

sokou hustotou provozu. Vznik 
parku minimálně v trojnásobné 
velikosti nedávno otevřených 
Mládkových sadů. Znamená to 
mít jako občan možnost rekre-
ace a odpočinku v propojených 
lesoparcích v okolí města včet-
ně rozšíření Hloučely. Namísto 
investic jako podzemní parko-
viště na Pernštýnském náměstí 
za 200 mil. Kč, betonové nad-
zemní garáže na ulici Újezd za 
100 mil. Kč nebo rozšiřování 
kapacit fotbalového stadionu 
za minimálně 80 mil. Kč ušet-
říme 430 milionů Kč, za které 
můžeme obnovit městské byty 
pro mladé rodiny, podpořit zří-
zení VOŠ nebo přímo pobočky 
VŠ v Prostějově, podpořit vznik 
technologického inkubátoru 
pro mladé firmy a začínající 
podnikatele. To všechno vní-
mám jako investice s přidanou 
hodnotou. O takových investi-
cích je potřeba se bavit a nene-
chat se uplatit v podobě květi-
náčů před naší radnicí. 
Až tohle budeme mít, zbude jis-
tě čas na Pernštýnské slavnosti 
na zámku a lavičky lásky kdeko-
liv ve městě. Na rovinu – změ-
níme to.

Michal Drozd
Člen Finančního výbo-

ru Zastupitelstva města 
Prostějova

Milníky prostějovské politiky
Po mém vstupu do pros-
tějovského zastupitelstva 
před 12 lety přišel tehdejší 
starosta města Miroslav 
Pišťák s nápadem přemě-
ny Prostějova ve statutární 
město. Z pana starosty se 
stal pan primátor, z úřadu 
magistrát, ale občanů na-
šeho města se kosmetic-
ká úprava nijak nedotkla. 
Statutární město je totiž o sa-
mosprávě samostatných měst-
ských částí, které se ovšem ne-
konají. Tato bezcenná nálepka 
odhaluje podstatu. Říká se, že 
kdo zapomene svou historii, je 
odsouzený k tomu, aby si ji pro-
žil znovu. Nabízím pohled na 
milníky, které lemují uplynulá 
tři volební období. 
Prvním, snad nejobludnějším 
milníkem je centrum našeho 

města - městský “kulturák” 
a přilehlé pozemky. Historie 
snad jednoho z největších faulů 
v historii města začala už v roce 
2008. Maraton zápasu s firmou 
Manthellan vyvrcholil 20. květ-
na 2015, kdy byla smlouva o za-
šantročení části centra našeho 
města pojmenována jediným 
správným termínem. Neplatná. 
Následovalo však dalších dlou-
hých 5 let soudních tahanic, 
kdy ostudnou roli sehrála další 
formace vedení města, vzešlá 
z voleb 2014, až konečně 14. 
července 2020 Nejvyšší soud 
neplatnost definitivně potvrdil. 
Mohlo však být vyřešeno dříve. 
Už v roce 2012 smetla tehdejší 
koalice, personálně nikoli nepo-
dobná té současné, návrh řešit 
pochybnosti soudní cestou. Je 
naléhavě nutné připomenout 

právě tento výrazný pomník 
zdejší politiky, který je rozpro-
střen hned ve třech všech mých 
volebních obdobích.
Objekt je v tom stavu, v jakém 
byl před čtyřmi roky. Proč za 
tu dobu koalice nerealizova-
la opravu, když k tomu byl 
všeobecný souhlas, veřejnost 
nechápe. Tak jako se doslova 
sabotovala projektová příprava 
bazénu, tak zeje díra i po pří-
pravě rekonstrukce KaSC. 
Milníkem druhého období 2014 
– 2018 je výstavba Národního 
olympijského centra. Drahého 
projektu, který byl vyveden z 
dohledu zástupců občanů do 
sféry polosoukromého spolku. 
Jde o ukázku zvláštních pro-
cesů při šití dotací na míru. S 
předchozím milníkem má spo-
lečné jedno. Je to způsob ne-

průhledného postupu při pří-
pravě projektu a zastupitelé se s 
ním mohli prakticky seznámit, 
až když se začalo stavět. Výsled-
kem je drahý a z hlediska místa, 
které zabírá, funkčně oškubaný 
pomník tendenčního koaliční-
ho marketingu. Své zkušenosti 
se stísněností si řada lidí užila 
na svou vlastní kůži.
Také právě končící období má 
své „monumenty“. Jakousi pře-
dehrou k rezignaci na skutečně 
potřebné projekty je vyškrtnutí 
projektu rozšíření aquaparku, 
jehož součástí měl být i nový 
bazén.
Jaké budou milníky budoucí 
prostějovské politiky? Začne-
me budovat naše město nebo se 
bude další 4 roky přešlapovat 
na místě? To záleží na Vás.
Aleš Matyášek, zastupitel

Petr Ošťádal: Kdo vlastně řídí naše město?
Nevěřím tomu, že se něco 
změní. Kdyby volby moh-
ly něco změnit, dávno by 
je už zakázali... I tohle 
občas slýchávám, když 
mluvím se známými i ne-
známými lidmi. Nakonec 
obvykle dojdeme do bodu 
„kdo za to může“ a násled-
ně hledáme viníka. A tady 
je kámen úrazu.
Někteří vůbec netuší, jak 
to vlastně v našem městě 
chodí a kdo co může a ne-
může. Dokonce bych řekl, 
že dost občanů Prostějova 
by nedokázalo vyjmenovat 
víc než pět „lidí z radni-
ce“. Dovolte mi tedy krátký 
rychlokurz.
Zastupitelstvo Prostějova má 
35 členů. Počet zastupitelů je 
dán zákonem a závisí na počtu 
obyvatel města. Zastupitelstvo 
je nejvyšším orgánem města. 
Není to tedy primátor, jak by se 
mohlo zdát.  Pravomoci zastu-
pitelstva jsou dány zákonem. 
Může rozhodovat prakticky 
o čemkoli, až na pár výjimek.  

Může například schválit pro-
dej městského majetku, schva-
luje rozpočet, může úkolovat 
primátora nebo radu města. 
Jsou však pravomoci, které má 

pouze rada města. Rada města 
je výkonným orgánem. Tvoří ji 
11 z 35 zastupitelů. Dříve byla 
městská rada devítičlenná, ná-
sledně se rozrostla na 11 členů, 

aby v ní každá strana povolební 
koalice měla svého zástupce. 
Šlo o takové přátelské vydírá-
ní. V radě města není ani jeden 
člen z „nekoaliční strany“, tedy 

z opozice. Rada má také své 
kompetence. Ovládá Domovní 
správu, Lesy města Prostějova, 
rozhoduje o pronájmech, sprá-
vě majetku, výběrových říze-
ních a podobně.
Z 11 členů rady je v současnosti 
6 tzv. uvolněných. Ty můžeme 
přirovnat k zaměstnancům. Je 
to 5 náměstků a primátor. Cho-
dí na radnici do práce a jsou 
placeni za to, že politicky řídí 
své „resorty“.  Jak zastupitel-
stvo, tak rada rozhodují podle 
stejného principu. Rozhoduje 
většina. V zastupitelstvu tedy 
stačí 18 hlasů a je rozhodnu-
to prakticky o čemkoli. Pokud 
disponujete většinou hlasů, 
můžete obsadit radu a nebo si 
zvolit primátora. V Prostějově 
ale nesmíme zapomenout na 
dresy. Vládnoucí koalice jsou 
ti, kteří se po volbách dohod-
li s jinými stranami a vytvořili 
většinu. Ostatní oblékají dres 
opozice a v Prostějově jsou v 
bulvárním tisku označováni 
za „opozičníky“, zřejmě pod-
le vzoru „uličník“. Potom je tu 

ještě kategorie, která si dresy 
schválně obleče na ruby, aby 
nebylo na první pohled poznat, 
ke kterému družstvu náleží. To 
lze vypozorovat až časem. :-D. 
V našem městě se nedaří z his-
toricko-mafiánských důvodů 
vytvořit širokou koalici ze zá-
stupců více stran, byť jsme se o 
to po minulých volbách snažili. 
Nejlepším lepidlem prostějov-
ských koalic jsou totiž kostlivci 
ve skříni.
Změna tedy možná je! Proč my-
slíte, že se půl roku před volba-
mi z města stává „ráj na zemi“? 
Proč se před kamerami sází 
stromy a hladí děti po hlavič-
kách? Samozřejmě, je to kam-
paň! Zkuste tedy v paměti za-
brousit trochu víc do minulosti 
a zavzpomínat… a potom účtuj-
te. Nejlepší účtenkou je volební 
lístek. A věřte, že funguje!
V Prostějově chodí k volbám 
zhruba třetina voličů. 1/3 tedy 
rozhoduje o zbylých dvou tře-
tinách občanů města. Nenechte 
za sebe rozhodovat druhé!

Petr Ošťádal, zastupitel
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Projekt rehabilitace starého židovského hřbitova v Prostějově

Chránit živé, uctít mrtvé
Učím téměř 30 let na 
Reálném gymnáziu a 
ZŠ Otto Wichterleho na 
Studentské ulici. Před 
školou se nachází park a 
malé parkoviště. Součástí 
školy je sportovní hala a 
před ní prostor pro pří-
stup. Parkem prochází 
napojení školy na veškeré 
inženýrské sítě a je tudy 
vedena přístupová cesta 
pro hasiče či záchrannou 
službu. Prostor byl uží-
ván místními i dětmi a 
studenty třeba i k výuce 
např. výtvarné výchovy. 
Často si zde hrály děti i 
mimo výuku.
Potom, před osmi lety, při-
chází americká náboženská 
nadace WMSBG Kolel Dame-
sek Eliezer v čele s rabínem 
Louisem Kestenbaumem a za 
pomoci tehdejšího primáto-
ra pana Pišťáka Ministerstvo 
kultury ČR zařadilo bývalý 
židovský hřbitov v Prostějově, 
který byl zničen za německé 
okupace, a náhrobní kameny 

s židovskými nápisy, na se-
znam kulturních památek. 
I dnes je tento prostor na Stu-
dentské ulici ještě užíván jako 
park a přístup k Reálnému 
gymnáziu a ZŠ Otto Wich-
terleho. Denně jím prochá-
zí několik set lidí. Místní ho 

užívají k odpočinku, posezení 
na sluníčku. Ale jak dlouho 
ještě budou? Zástupci nadace 
požadují přemístění parkovi-
ště a oplocení celého pozem-
ku. Přístup by měl být pouze 
brankou z Lidické ulice, došlo 
by k úplnému zneprůchodně-

ní parku.
Projekt rehabilitace starého 
židovského hřbitova v Prostě-
jově, jenž chce vrátit tuto zni-
čenou památku na duchovní 
mapu města, vzbudil a stále 
vyvolává emoce a odpor oby-
vatel. Petici proti oplocení a 
uzavření parku podepsalo víc 
než 3500 lidí.
Při řešení tohoto problému 
budeme vždy hájit zájmy lidí, 
kteří park užívají. Chápeme 
pohnutky Židovské obce a 
nebráníme vytvoření důstoj-
ného pietního místa připo-
mínajícího pohnutou historii 
tohoto parku i celého Prostě-
jova. Město by mělo pomoci 
při úpravě prostoru a umís-
tění nalezených náhrobků a 
informací o historii hřbitova, 
ale nedovolíme, a to říkám na 
rovinu, uzavření, oplocení a 
zneprůchodnění ani ve směru 
ulic Tylova – Lidická, ani ve 
směru ze Studentské ulice ke 
škole.

František Švec
zastupitel

Potřebuje Prostějov 
RE-USE CENTRUM?

Představte si, že máte doma například zrcadlo, žid-
li nebo pumpičku na kolo, které už nepotřebujete. 
Všechny tyto věci jsou stále v dobré kondici a ještě by 
mohly nějakou dobu sloužit a dělat radost. Co s nimi? 
Můžeme je někomu darovat, prodat, odložit na půdu, 
zanést do sběrného dvora… 
Pokud by ale v Prostějově existovalo místo opětovného použití 
– tzv. RE-USE CENTRUM, bylo by to ještě jednodušší. Tako-
vé místo totiž funguje na jednoduchém principu - pokud mám 
nepotřebnou věc, přinesu ji do centra, kde ji nechám. Zde pak 
bude nabídnuta k prodeji za symbolickou cenu a tím se vrací do 
oběhu.  Ve velkých městech nabízejí tato centra nejčastěji náby-
tek, domácí potřeby, školní a sportovní potřeby, knihy, hudební 
nosiče, oblečení, nářadí… Jejich součástí mohou být i dílny, kde 
je možné si věci opravit. Některá reuse centra pořádají i další 
vzdělávací akce, které mají šířit kulturu opravování a úctu k ře-
meslné práci. Setkat se ale můžeme i s reuse centry zaměřenými 
pouze na určitou část produktů – například nábytková centra 
nebo centra dětských věcí a hraček. Finanční prostředky, získa-
né z prodeje těchto věcí, pak mohou být směrovány například 
do sociální oblasti, na výsadbu zeleně nebo na dobročinné úče-
ly. Lidé, kteří by v takovém centru pracovali, by mohli být z řad 
dlouhodobě nezaměstnatelných.  Tato centra již fungují napří-
klad: v Ostravě, Brně, Zábřehu na Moravě, Chrudimi, Českých 
Budějovicích, Plzni, Heřmanově Městci, Praze - Záběhlicích 
a Vysočanech. V Prostějově by nám založení takového centra 
otevřelo další možnosti – nové pracovní příležitosti, podporu 
do sociální oblasti, nový způsob pomoci životnímu prostředí, 
získání funkčních věcí za symbolické ceny… Tím, že danou věc 
znovu použijeme nebo prodloužíme její užitnou dobu, uděláme 
pro životní prostředí více, než když ji odevzdáme k recyklaci. A 
tak si na svou otázku, zda potřebuje Prostějov RE-USE CENT-
RUM, odpovím – Ano, potřebuje a je škoda, že jej ještě nemá. 

Jana Jílková

Jak vypadá marketing Prostějova?

V současnosti stojíme na 
prahu hospodářské krize. 
Z různých důvodů upadají 
celá hospodářská odvět-
ví, živnostníci a podnika-
telé se bojí o své firmy a 
zaměstnanci o práci. Sni-
žuje se výběr daní, který 
bude navíc v příštím roce 

ještě nižší kvůli zrušení 
superhrubé mzdy. S tím 
je potřeba počítat i v roz-
počtech měst a obcí, které 
budou mít v příštím roce 
nižší příjmy.
V této souvislosti považuji za 
naprosto nepochopitelné, že 
město Prostějov bude dále po-

kračovat v praxi uzavírání fik-
tivních marketingových smluv, 
které jsou jen skrytou podpo-
rou sportovního byznysu nad 
rámec zákona. Dlouhodobě za-
stávám názor, že profesionál-
ní sport si na sebe má vydělat 
především sám. Není možné, 
aby město Prostějov nalévalo 
do těchto soukromých byzny-
sových aktivit desítky milionů 
korun z veřejných peněz. Jako 
by to nestačilo, město dále ještě 
uzavírá se sportovními kluby 
„marketingové smlouvy“, které 
slouží k tomu, aby se do těchto 
klubů nalilo ještě více peněz, 
než dovolují pravidla de mini-
mis. Co je předmětem těchto 
smluv? Za několik milionů se 
na stadionu nebo sportovišti 
objeví znak Prostějova, který 
by tam nejspíš visel tak jako 
tak, v letácích se objeví mezi 
desítkami firemních log znak 
města a tak podobně. Máte po-
cit, že z toho má město nějaký 
užitek? Přivádí to k nám nové 

obyvatele, investory, zlepšu-
je to život ve městě? Nejspíš 
ne, ale ono je to vlastně jedno, 
hlavním smyslem je obcházení 
zákonů. 
Když jsem na zastupitelstvu 
navrhoval, aby se uzavírání 
těchto smluv pozastavilo as-
poň v dnešní době a aby se do 
budoucna projednávaly na za-
stupitelstvu, vládnoucí koalice 
si prosadila svou. Její předsta-
vitelé se netajili tím, že smys-
lem „marketingových smluv“ 
je vlastně podpora profesio-
nálního sportu a že to tak dě-
lají skoro všichni. Takže v době 
nejhoršího propadu veřejných 
financí, kdy město musí šetřit 
takřka úplně na všem, budeme 
lít desítky milionů sportovní-
mu byznysu a další miliony jim 
dáme přes fiktivní marketing. 
Tomu říkám odpovědná politi-
ka, která myslí na budoucnost!

Martin Hájek, zastupitel

Rozpočet města pro rok 2022:
 Navoněná bída

Prostějov počítá s tím, že 
na příjmech získá zhruba 1 
miliardu. Je to velká suma, 
ale musíme si uvědomit, že 
ročně 845 milionů vydá. 
Na co? 
Především na platy úředníků, 
vedení radnice, městské policie 
aj. (cca 251 mil.). Druhou vý-
znamnou položkou povinných 
výdajů je nákup veřejných slu-
žeb, jako je svoz odpadu, údrž-
ba zeleně, údržba komunikací, 
veřejné osvětlení (cca 190 mil.). 
Následují povinné transfery 
všem organizacím, které město 
zřizuje a provozuje. 

Na investice jen okolo 250 
milionů ročně
Jsou to základní a mateřské 
školy, ale také Domovní sprá-
va a DDM včetně Sportcentra 
(cca 200 mil. Kč). Na investice 
pro celé město tedy zůstává ko-
lem 250 mil. Kč ročně. Proto je 

třeba, aby byla každá investice 
prospěšná co největší skupině 
občanů. Plánování rozpočtu je 
komplexní činnost a dobrý hos-
podář musí být schopný vidět 
jednotlivé okolnosti ve vzájem-
ných souvislostech. V posled-
ních letech však s narůstajícím 
znepokojením pozoruji, že se 
Prostějov od tohoto trendu od-
chyluje. 
Pro rok 2022 vzrostou provozní 
výdaje o 100 mil. Kč. Stálo by za 
to některé položky přehodnotit 
– nákup propagačních mate-
riálů a služeb, medailonky pro 
Ceny města, provoz a proná-
jem beachvolejbalových kurtů 
na náměstí nebo rekonstrukce 
trávníku ve fotbalovém areálu 
za místním nádražím. 
Veškeré investice pořízené 
v minulosti potřebují peníze 
na provoz. Vybavení a provoz 
šaten zimního stadionu cca 
4,5 mil. Kč a tělocvičny DDM 

cca 1,1 mil. Kč. To vše v pod-
mínkách rostoucí inflace a cen 
energií, kdy jenom za plyn utra-
tíme v roce 2022 minimálně o 
10 milionů korun víc. 

Projídáme budoucnost
Poslední věc, která zásadně 
ovlivňuje podobu rozpočtu na 
rok 2022, je rozhodnutí vedení 
města upřednostnit větší počet 
menších investic. To je špatné 
řešení v době, kdy nás čeká re-
konstrukce Kulturního a spo-
lečenského centra a plánovaná 
výstavba krytého bazénu. Mezi 
několika pozitivními „drobný-
mi“ investicemi se totiž nachází 
spousta balastu  - projektová 
dokumentace pro autobusový 
terminál spolu s betonovými 
garážemi na ulici Újezd (doku-
mentace 5 mil. Kč, cena stavby 
cca 100 mil. Kč), podzemní par-
koviště na Pernštýnském ná-
městí (dokumentace 1 mil. Kč, 

cena stavby cca 200 mil. Kč),…
Současná vládnoucí koalice do 
investic zapojila veškeré do-
stupné rezervy města s odůvod-
něním, že jistě dojde k vyššímu 
plnění daňových příjmů, než 
bylo plánované, a ony rezer-
vy ve výši cca 120 mil. Kč nám 
opět kouzelně vzniknou. Tímto 
způsobem však projídáme bu-
doucnost, kdy by na sebe inves-
tice mohly daleko lépe navazo-
vat, protože současný způsob 
jejich výběru připomíná tahání 
králíků z klobouku. Seznam po-
žadavků na investice, opravy a 
údržbu však čítá přes 370 polo-
žek! Proto je nesmírně důležité 
realizovat projekty s přidanou 
hodnotou, nikoliv prezentovat 
jen navoněnou bídu.

Michal Drozd, člen Fi-
nančního výboru Zastupi-

telstva města Prostějova

Znáte to taky? Odpadkový koš plný jadřinců od jablek, slupek od 
brambor a mrkve nebo větviček rajčat. Když jsem dříve většinu 
roku vynášela do popelnice odpadkový koš, který byl naplněný or-
ganickým odpadem, říkala jsem si, že je něco špatně.  Ze sídliště je 
ale na všechny zahrady daleko a člověk nemůže pořád myslet jen 
na to, kdy a kam bude odpad převážet. Pořídili jsme si na balkon 
vermikompostér a víme, že v tom nejsme sami. Už jsme mnoho-
krát darovali žížaly nadšencům, kteří si nás našli na „žížalí mapě“.  
Organického odpadu je ale stále mnoho a proč by měl končit ve 
spalovně nebo plesnivý na skládce? Šest rodin ze sídliště Hloučela 
uvažovalo podobně a už druhým rokem společně sdílí komunitní 
kompostér.  Uzavřeli jsme smlouvu o bezplatné výpůjčce veřejné-
ho pozemku nedaleko sídlištních popelnic, kde je přirozená lokali-
ta pro odnos odpadu.  Kompostér je velká skříň se dvěma kójemi 
spojená se zemí, částečně zakopána a podsypána štěrkem. Oproti 
hnědé popelnici není jen „shromaždištěm“ bioodpadu, ale přímo 
místem, kde dochází k přeměně organického materiálu v kompost. 
Objem odpadu také výrazně degraduje, takže je možné kompostér 
plnit poměrně dlouho. Je zamčený na visací zámek, takže nedo-
chází k nekontrolovanému plnění nevhodným obsahem. Obsah 
kontrolujeme, občas prosypeme pilinami, aby degradace probíha-
la správně a nemohla ani v nejmenším zápachem obtěžovat okolí.  
Kompostovaná zemina je využitelná do květináčů a truhlíků na 
balkonech i doma.  V celkovém měřítku se samozřejmě zdá mizi-
vé, že šest rodin se snaží s respektem k přírodě myslet na to, co se 
stane s jejich odpadem po tom, co opustí byt na sídlišti. Velmi nás 
však překvapila silná pozitivní reakce našich blízkých a přátel.
Možná náš komunitní kompostér bude inspirací pro ty, kteří to 
vidí podobně.                                                                Irena Marková

Komunitní kompostování
Jak na to?

Zdroj: tridenidoadu.cz
Foto: reuse.ozoostrava.cz
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Protihluková stěna bude!
V prosinci 2018 jsem se poprvé 
zeptal na to, zda bude v pro-
jektu rekonstrukce estakády 
zahrnuta i protihluková stěna. 
Ukázalo se, že zástupci města 
s Ředitelstvím silnic a dálnic 
(ŘSD) o této možnosti doposud 
nejednali.  Proto jsem na zastu-
pitelstvu 15. 1. 2019 navrhnul 
hlasovat o tom, že „Zastupitel-
stvo města Prostějova ukládá 
radě města zahájit s příslušný-
mi orgány jednání směřující 
k vybudování protihlukové stě-
ny podél estakády Haná“. Můj 
návrh tehdy nepodpořili zastu-
pitelé z politických uskupení 
zastoupených v současné a mi-
nulé radě města (ANO, ČSSD, 
ODS, KSČM a Pévéčko). Vedení 
města zřejmě nemá rádo, když 

s dobrými nápady přichází ně-
kdo jiný. Na hluk podél estaká-
dy si dlouhodobě stěžují obča-
né Vrahovic.  Jednu ze stížností 
projednávalo zastupitelstvo 
města v minulém volebním ob-

dobí. Tehdejší primátorka Ale-
na Rašková v diskusi uvedla, že 
nelze dělat víc, než položit „ti-
chý asfalt“ a že „protihlukovou 
stěnu na estakádu umístit nelze 
z důvodu nosnosti“.  Jak je však 
vidět, Ředitelství silnic a dálnic 
je jiného názoru. Jsem rád, že 
se nám podařilo přimět vedení 
města k tomu, aby byla do pro-
jektu zapracována protihluková 
stěna o výšce 3 metry po obou 
stranách estakády. 
V příštím roce ve spolupráci 
s ŘSD zahájíme práce na pří-
pravě dalších protihlukových 
opatření podél D46 od Držovic 
po Žešov.

Petr Ošťádal
zastupitel

Hubení plevele: Chemické postřiky 
v Prostějově nechceme!

Snaha změnit přístup měs-
ta Prostějova v otázce hu-
bení plevele trvá bezmála 
3 roky. Co se za tu dobu 
změnilo?
V létě 2019 obdržel magistrát 
stížnost na postup při ošetřo-
vání veřejné zeleně, jako reakci 
na sériové otravy psů vázané 
na místo a čas postřiků. Pan 
primátor odpověděl, že se po-
stupuje v souladu s platnou 
legislativou a že společnost 
FCC, která tyto služby zajišťu-
je, používá k hubení plevele i 
horkou tlakovou vodu. Stroj na 
páru v ulicích vidět nebyl, zato 
pracovníci s kanystry na zádech 
byli viděni pravidelně. Otrav 
psů přibývalo a občanům do-
cházela trpělivost. 
V říjnu 2019 vznikla „Petice 
za zákaz používání glyfosátu a 
škodlivých látek k hubení pleve-
le a ošetřování veřejné zeleně“ 
- tu podepsalo 811 občanů. Zá-
kaz tehdy podpořili pouze tito 
zastupitelé:  Hana Naiclerová, 
Martin Hájek, Aleš Matyášek, 
Petr Ošťádal, František Fröml, 
Tomáš Peka, Petr Kapounek, 
Martin Křupka. Ostatní se zdr-
želi hlasování nebo byli proti. 

Petice byla vzata na vědomí a 
tím celá věc skončila. 
Stále jsme naráželi na mnoho 

excesů ze strany města – napří-
klad aplikace škodlivých látek 
do dětského pískoviště, v bez-

prostředním okolí dětských 
hřišť, nebo postřik u MŠ v době, 
kdy si na zahradě hrály děti. 
Výjimkou nebyly ani situace, 
kdy město tyto látky používa-
lo za nevhodného počasí (vítr, 
déšť). Přitom se vyskytovaly 
další otravy psů. Město postři-
ky předem neavizovalo a znače-
ní ošetřených ploch buď zcela 
chybělo nebo bylo nedostateč-
né. Občané tak stále nevěděli, 
zda se aktuálně pohybují v ošet-
řeném nebo čistém prostředí.
V listopadu 2020 magistrát ob-
držel druhou petici „Chemické 
postřiky v Prostějově nechce-
me“ – tu podepsalo 1612 obča-
nů. Ani tato, v pořadí již druhá 
petice, nepřesvědčila zastupite-
le a vedení města o naléhavosti 
situace. Výsledek byl stejný, 
jako u petice předchozí. Zastu-
pitelé ji vzali pouze na vědomí. 
Pro zákaz škodlivých postřiků 
tehdy hlasovali: Martin Hájek, 
Petr Ošťádal, Aleš Matyášek, 
Tomáš Peka, Petr Kapounek, 
Martin Křupka, Pavel Dopita, 
Petr Kousal, Petr Lysek.
Na toto téma proběhly dvě 
schůzky s panem primátorem, 
dvě vystoupení na zasedání 

Zastupitelstva, několik televiz-
ních reportáží, mnoho článků 
v tisku, také vznikla FB skupina 
Postřiky Prostějov. Za 3 roky se 
nám podařilo přesvědčit město, 
aby pořídilo druhý parní stroj a 
ten první začalo používat. Na-
sbírali jsme dostatek příkladů 
dobré praxe, o které se dělíme 
s osobami, které mají tyto zále-
žitosti v Prostějově na starost. 
Bohužel, vedení města o nabí-
zené alternativní metody nemá 
zájem a dál doplňuje páru totál-
ními herbicidy. Přesto všechno 
se nehodláme vzdát. V květnu 
jsme zajeli na zkušenou do 
Brna, které je pro nás velkou in-
spirací. Další města, která jdou 
tomu našemu příkladem, jsou 
mimo jiné Jeseník, Příbram, 
Louny, Mělník, městys Pozo-
řice, městys Kralice na Hané, 
dále MO Plzeň 4, MČ Praha 12 
a další. 
Duben 2022 - nepřestáváme 
věřit, že se jednou v ulicích Pro-
stějova bude plevel hubit šetrně 
– k lidem, zvířatům i životnímu 
prostředí...

Jana Jílková

Soutěž o láhev dobrého vína (soutěžit můžete od 18 let)
Tajenku křížovky zašlete do 30. 7. 2022 na e-mail soutez@prostejovnarovinu.
cz. Ze správných odpovědí vylosujeme 31. 7. výherce.

* po estakádě Haná pro-
jede Prostějovem denně 
38 tisíc vozidel?

* mezi Brněnskou a 
Kauflandem projede 
denně 12 300 vozidel?

* se uvažuje o podzem-
ním parkovišti za 200 
milionů pod Pernštýn-
ským náměstím? Projek-
tová dokumentace na 
tuhle hloupost z dílny 
ODS bude stát milion.

* exprimátorka Rašková 
(ČSSD) lhala zastupite-
lům, že protihlukovou 
stěnu nelze na estakádu 
umístit z důvodu nos-
nosti? Protihluková stě-
na bude! Oboustranná a 
vysoká 3 metry!

* budova “hlavní pošty” 
na Poděbradově náměs-
tí není vůbec přátelská. 
Vstup není bezbariérový 
a poblíž se nedá zapar-
kovat. Chtělo by to změ-
nu.

* město odstranilo od 
budovy lázní bezpeč-
nostní stojany na kola? 
Prý je nyní nahradil cyk-
lobox pod střechou auto-
busového terminálu. Cy-
klobox na Floriánském 
náměstí a hlavním auto-
busovém nádraží je pod-
le statistiky použit maxi-
málně třikrát měsíčně!!!

* některé strany slibo-
valy zelený pás na jihu 
města už před volbami 
v roce 2014. První poze-
mek se však vykoupil až 
v dubnu 2021. Dodnes 
však v plánovaném zele-
ném pásu nebyl vysazen 
jediný strom.

Víte, že...

Alena Hálková: 
Vše má své hranice...

Mandát městského zastu-
pitele vznikl zvolením, tj. 
vyhlášením výsledků ko-
munálních voleb. Zvolením 
vznikla i odpovědnost ply-
noucí z jeho rozhodnutí, z 
jeho hlasování na jednání 
zastupitelstva. Zastupitel 
města tedy nemůže hlaso-
vat, „jak chce“.
Jeho odpovědnost má hranice. 
Ty jsou určeny jeho ctí, svědo-
mím, zájmem města a jeho ob-
čanů, zákony a Ústavou České 
republiky. Spravovat město za-
stupitelé NEmohou libovolně dle 
jejich vlastního cítění, populár-
ních  směrů nebo podle toho, kdo 
je momentálně ve vysoké politi-
ce. Tolerovat nelze ani fakt, že by 
se zastupitelé řídili  při hlasování 
pokyny nebo příkazy někoho ji-
ného. Hlasují vždy sami za sebe. 

Mají odpovědnost za škodu při výkonu své funkce, tedy i za to, jak důkladně se na 
jednání připravují, kolik podkladů nastudují a zda si vyžádají potřebné informace 
pro opravdu uvážlivé hlasování. Tato jejich odpovědnost samozřejmě přesahuje 
do trestní odpovědnosti. Zastupitel (byť jako nezávislý) má i politickou odpověd-
nost. Tu určuje veřejnost.

Alena Hálková, členka Komise školské 
a Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova


