
 

 

 

Vážené kolegyně a kolegové, členové Okrašlovacího spolku, v souladu s bodem 4, odstavce 3 

Stanov Okrašlovacího spolku předkládám výroční zprávu Okrašlovacího spolku města 

Prostějova za rok 2012. 

 

1. Vedení, členská základna 

Předsedkyní spolku byla v tomto období Milada Sokolová, místopředsedy Jiří Svatoš a 

Jarmila Pospíšilová, členy výboru Jitka Entnerová  a Jiřina Jordová. Dle stanov byla ustavena 

i kontrolní komise, a to ve složení Zbyněk Klíč, Michal Mucha, Jana Köhlerová, tajemníkem 

zůstal Zbyněk Klíč.  

16. října zemřela naše dlouholetá členka a místopředsedkyně sdružení Jarmila Pospíšilová. 

Prosím o minutu ticha na její počest. 

    

2. Aktivity spolku 

Za jedenáct měsíců od poslední valné hromady uspořádal spolek velké množství akcí, a to 

v několika oblastech.  

 

a.) Umělecká činnost 

Pokračovali jsme v podpoře a propagaci uměleckých aktivit, a to jak již známý akcemi, tak 

zcela novými. Mezi ty první patří podpora pěvecké soutěže Hanácký talent, tradičně bohatá 

účast na prostějovských hodech, včetně oblíbené módní přehlídky, tentokráte nazvané Magie 

módního designu, dotisk kalendáře prostějovských osobností, účast na celonárodní akci ve 

vypouštění balónků Český Ježíšek či podpora Benefičního koncertu Zdeňky Žádníkové pro 

dětské oddělení prostějovské nemocnice.  

Z dalších akcí bych zmínila křest knihy pohádek spisovatelky Marcelly Dostálové, částečnou 

vizualizaci bývalého židovského ghetta ve Školní ulici a pokračování v tradičních nedělních 

promenádách na korze. Tradicí se již pak pomalu stávají vernisáže děl prostějovských umělců 

v Praze v budově Senátu, které proběhly v roce minulém i předminulém. Opět jsme také 

zorganizovali koncert cimbálové muziky Šumica ve Smetanových sadech s ochutnávkou vína 

z moravských sklepů.                                                                                                                 

Nově jsme připravili ve spolupráci s olomouckým občanským sdružením Dobré místo pro 

život akci Splněný strom vánočních přání pro děti z dětských domovů Prostějov a Plumlov. 

Šedesátka dětí tak našla pod stromečkem vánoční dárek, který si nejvíce přála. 

 



 

 

 

b.) Okrašlovací činnost 

Nezapomněli jsme však ani na naši hlavní aktivitu, tedy sázení stromů a úpravu zeleně. 

Během loňského roku jsme totiž vysadili a upravili dvě mateřské školky, a to na ulicích 

Dvořákova a Rumunská. 

 c.) Další činnost 

Z dalších činností, které nespadají ani do jedné z uvedených kategorií, bych zmínila podporu 

prosincového klání dětí z dětských domovů v lezení na horolezecké stěně "Mikuláš na laně" 

nebo instalaci čtyř laviček pro teenagery. Důležitým momentem bylo i to, kdy jsme u 

příležitosti 1. výročí úmrtí Václava Havla zorganizovali rozsvěcení svíček na památku této 

osobnosti. Prezentovali jsme se na setkání neziskových organizací v obecně prospěšné 

společnosti Trilobit v Čelechovicích na Hané a též na Dni pro Izrael, kde jsme veřejnost 

informovali krátce o malbách na hradbách. Zástupci Spolku, pánové Svatoš a Augustin, 

navštívili město Znojmo a tamější okrašlovací spolek.   

 

3. Informace v médiích 

O činnosti Okrašlovacího spolku obsáhle referovala místní a regionální média. Publikované 

články se týkaly především pořádaných akcí, kromě nich jsem také jako předsedkyně spolku 

odpovídala na ankety středomoravské MF Dnes o celospolečenských i regionálních tématech. 

4. Spolupráce s partnery 

Pokračovali jsme také ve spolupráci s partnery. Z těch tradičních bych zmínila Ekocentrum 

Iris, se kterým jsme spolupořádali Den země, Den životního prostředí i Den stromů, dále 

Kloboukový klub, který byl naším partnerem při obnově nedělních promenád, stejně jako 

Divadelní klub Historia. Tradičním donátorem našich akcí pak byla společnost TK Plus a 

malování na hradby podpořily firmy SV Catering a MPS Holding. Mezi další partnery patřil 

ČČK, střední škola Art Econ, Mateřské centrum Cipísek, divadlo POINT či Dobré místo pro 

život. Těmto, ale i všem dalším, kteří naši činnost podpořili, patří upřímný dík. 

5. Zhodnocení 

Oproti předchozímu roku jsme opětovně uspořádali velké množství akcí, a troufnu si říci, že 

nikoliv na úkor kvality. Jak je patrné z předchozího, neopomněli jsme žádnou z našich 

tradičních aktivit a přidali k tomu řadu nových. Myslím, že o Okrašlovacím spolku bylo i loni 

hodně slyšet. A to je jenom dobře.  Dovolte mi na závěr všem, kteří se na akcích spolku 

jakkoliv podíleli, poděkovat a vyslovit přání, aby naše spolupráce podobně plodně 

pokračovala i v následujícím roce.  

Děkuji za pozornost. 


