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Zápis z jednání Valné hromady mikroregionu Zábřežsko č. 20 
konané dne 01.10.2010 v Prostějově 

 

 
Jednání zahájeno – celodenní výjezdní zasedání 
Počet stran: 2 

 
 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Přítomno 14 zástupců členských obcí z 30 – Valná hromada není usnášeníschopná 

 

 
Program: 
 

 návštěva společnosti Wisconsin Engineering CZ, s.r.o. – představení výrobků společnosti, 

projednání Zprávy o činnosti Svazku za období 2007 – 2010 

 prohlídka interiérů Národního domu 

 prohlídka prostějovské radnice 

 prohlídka Muzea historických kočárů MYLORD v Čechách pod Kosířem 

 
 
 
1) Wisconsin Engineering CZ, s.r.o. 
 
Areálem firmy Wisconsin Engineering CZ, s.r.o. starosty provedl a výrobky prezentoval obchodní ředitel 
společnosti pan Miroslav Bičan, který také Svazku poskytl prostory pro projednání Závěrečné zprávy 
Svazku za období 2007 - 2010.  
 
Wisconsin (dříve Agrostroj) dodává na trh v komunální oblasti hlavně univerzální stroje pro celoroční 
nasazení. V zemědělství se orientuje především na zahradnictví, sadařství, vinařství a lesní hospodářství. 
Zhruba osmdesát procent sortimentu firmy je určeno do komunální oblasti, dvacet procent do 
zemědělství. Přítomným zástupcům obcí byly detailně představeny stroje pro údržbu zeleně i pro 
univerzální použití. Jednalo se o komunální traktory Yukon a Farmář, o žací stroje typu Piraňa, Comfort, 
Riviéra a mulčovač Bufalo.    
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V jednací místnosti byla zástupcům členských obcí představena a následně projednána Zpráva o činnosti 
Svazku za období 2007 – 2010. V tištěné podobě bude předána členským obcím prostřednictvím schránek 
na podatelně Městského úřadu Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6. Z důvodu nemožnosti přijmout 
příslušné usnesení (Valná hromada není usnášeníschopná) bude zpráva dle Stanov Svazku schválena na 
příštím jednání Valné hromady mikroregionu. 
 
2) Národní dům v Prostějově 
 
V Národním domě byli starostové přijati panem Melkou, který 
celou skupinu provedl reprezentačními prostory domu včetně 
jeho divadelní části. 
Národní dům je významná kulturní památka České republiky a 
architektonická památka evropského významu. Patří mezi 
architektonické dominanty města Prostějova, a je též jeho 
hlavním kulturním a společenským centrem. Byl postaven v 
letech 1905 – 1907 podle návrhu architekta Jana Kotěry. Slouží 
jako důstojný a reprezentativní stánek pro spolkovou, kulturní 
a společenskou činnost ve městě Prostějov. Městské divadlo 
hostí známá a renomovaná divadla a poskytuje zázemí 
ochotnickým souborům i školním akademiím.  
 
 
3) Radnice v Prostějově 

 
Na radnici zástupce členských obcí přivítala a reprezentačními 
prostory provedla RNDr. Jaroslava Tatarkovičová, vedoucí 
sekretariátu starosty města.  
Tzv. Nová radnice je dominantou náměstí T. G. Masaryka. 
Stavba byla postavena v secesním stylu podle návrhu architekta 
Karla Huga Kepky. Její dokončení je datováno rokem 1914. 
Budova má 66 m vysokou věž s hodinami a bohatě zdobené 
interiéry. Dnes je sídlem Městského úřadu Prostějov.  

 
 
 

 
 
4) Muzeum historických kočárů MYLORD 
 
Výjezdní zasedání bylo zakončeno prohlídkou Muzea 
historických kočárů MYLORD v Čechách pod Kosířem. Odborný 
výklad k vystaveným exponátům poskytl pan Václav Obr, 

ředitel a zakladatel muzea. 
Muzeum se pyšní sbírkou 50 kočárů, největší sbírkou 
smutečních kočárů, a dále největší sbírkou kočárových luceren 
ve střední Evropě. Součástí expozice je také největší smuteční 
kočár všech dob. Nachází se zde kočáry zrestaurované i 
v původním stavu. Vybudování muzea bylo spolufinancováno ze zdrojů Evropské unie (Regionálního 
operačního programu Střední Morava). Poprvé bylo otevřeno veřejnosti v roce 2009. 

 
 
 
 
Zábřeh 06.10.2010    Schválil:     Ing. Zdeněk Kolář 
            předseda Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko  
 
 
Zapsala: Ing. Kateřina Krejčí    


