V Prostějově dne 4. listopadu 2011
Vážený pane starosto, vážení členové rady, vážení zastupitelé
Obracíme se na vás jménem Městské organizace KDU-ČSL v Prostějově s výzvou, abyste znovu zvážili
možnost zachování budovy stávajícího Společenského domu s kulturním sálem třeba v nové, stavebně
upravené podobě. Pokud to stavební stav budovy nedovolí, pak vás vyzýváme k současné výstavbě
nového kulturního sálu a to v téže lokalitě.
Jsme si vědomi skutečnosti, že tak velký kulturní sál bude stěží kdykoli v budoucnu finančně
soběstačný a že jeho provozování bude vždy zatěžovat městský rozpočet. Ale kulturní sál má sloužit ke
kultuře, tj. k procesu kultivace člověka, k rozvíjení dobrých, pozitivních vlastností člověka. Bohužel,
člověk je bytost, která svou přirozeností snadněji tíhne k sobectví a požitku, a snad právě proto
skutečná kultura vždy bude vyžadovat moudrou finanční podporu volených zastupitelů, kteří svým
dílem zodpovídají za pozitivní rozvoj společnosti. A s tímto je potřeba počítat i v rozpočtu města.
Nestačí, že máme krásné náměstí, ulice, parky. Daleko důležitější jsou lidé, kteří ve městě žijí, kteří do
města dojíždějí a pro které je město přirozeným i kulturním centrem regionu. Školství a kultura jsou
silné nástroje, které mohou být preventivním lékem pro dnešní společnost, ve které se stává normální
krást, lhát, chovat se bezohledně, hrubě k druhým i k jejich majetku a dbát jen svých osobních zájmů.
Pokud nebudeme do školství a kultury investovat včas, o to větší investice nás čekají do represivních
nástrojů a opatření. A daleko efektivnější než represe je prevence, tedy podpora školství a kultury.
Jsme si vědomi i skutečnosti, že budova stávajícího Společenského domu není architektonickou
perlou. Její faktická, nikoli tržní hodnota však stále přesahuje 150 miliónů Kč a budova nabízí sál s
kapacitou, který nemá v Prostějově a jeho okolí obdoby. Je vždy snadné něco zbourat. Daleko těžší je
budovat. A proto Vás vyzýváme, zvažte, do jaké míry by bylo možné stávající budovu po stavebních
úpravách, přístavbě dál používat s tímto jedinečným sálem.
Územní plán sídelního útvaru Prostějov stále počítá s využitím pozemků pod Společenským domem a
jeho okolí pro kulturní účely. Žádáme vás, abyste nepřipustili změnu určení užívání těchto pozemků
pro komerční využití. Kultura, kultivace člověka se nesmí ocitnout na periferii města a jeho zájmů, ale
vždy musí být centrem naší pozornosti. Vždyť ekonomicko –výrobní sféra není samoúčelná. Jejím
smyslem je vytvořit materiální podmínky umožňující kultivovanější život člověka. Pokud je třeba
centrum města oživit, oživme ho právě kulturou.
V souvislosti s již uzavřenou smlouvou mezi Městem Prostějov a firmou Manthellan vás žádáme,
abyste nemovitosti 3. etapy nebo jejich část neprodávali firmě Manthellan. Vzhledem k jejich poloze
jsou to jedny z nejcennějších pozemků města, které by měly být využity právě pro posílení rozvoje
kultury v Prostějově.
Děkujeme vám za vyslechnutí našeho názoru a očekáváme vaše odpovědné rozhodnutí vzhledem
k budoucnosti občanů Prostějova.
Za Městkou organizaci KDU-ČSL v Prostějově
Mgr. Jaroslav Fidrmuc, předseda

