
20/2006 INFORMAČNÍ SERVIS, KŘÍŽOVKA strana 75/2006 na aktuální téma strana 7 

Radniãní  listy
Radniční listy – čtrnáctideník pro město Prostějov vydává společnost Studio PN, spol. s r. o., Rostislavova 5, Prostějov, IČO 25330209, tel.: 582 33 81 33, e-mail: zlom@studiopn.prostejov.cz
Distribuováno zdarma do každé domácnosti.
Redaktor: Yvona Kadlecová, tel.: 582 329 126. Sazba: Studio PN, spol. s r. o. Tisk: Tiskárny MAFRAPRINT Olomouc. Registrační číslo: MK ČR E 111 44. ISSN 1212-8368.

Kolektiv autorů studie 

Řešené náměstí se nachází v centru Pro-
stějova a navazuje na  hlavní prostějovské
náměstí, od kterého je odděleno budovou
OD  Prior. Z historického hlediska tvořilo
střed města jedno velké  tržiště, které bylo
v pohusitské době na několik století  odděle-
no hradbami. Bourání hradeb v 19. století
umožnilo  rozšíření a opětné připojení ná-
městí k centru. Ve stopě  vybouraných hra-
deb a valů tak vznikla příčná osa náměstí. Ta
byla ještě podtržena výstavbou Národního
domu od Jana Kotěry.  Západní stranu ná-
městí tvoří budova OD Prior respektující si-
ce  půdorysně obvod původní zástavby, ne
však již původní  propojující uličky. V jiho-
západním rohu náměstí se nachází  bývalá
synagoga, kterou po druhé světové válce od-
koupil a výrazně přestavěl Husův sbor. Na
bývalou synagogu navazuje  zbytek židov-

ské čtvrti, která byla před asanací jednou
z největších u nás.

Náměstí je v dnešní době považováno spí-
še za křižovatku s parkovištěm na jedné
straně a hradbou stromů na straně druhé.
V návrhu se snažíme jasně definovat a scelit
plochu náměstí,  která je dnes předělena ko-
munikací. Hlavním principem návrhu  bylo
srovnání náměstí do plochy, vytvoření uni-
versálního  velkého prostoru a zredukování
nepřehledné zeleně. Téměř  všechna náměs-
tí v Prostějově jsou poměrně hustě zazeleně-
na nebo  navazují na parky a velká jasně vy-
mezená plocha chybí. 

Konkrétní návrh se inspiroval divadlem.
Na tuto myšlenku nás  přivedly jednotlivé
části náměstí a blízkost Národního domu.
Stávající parkoviště v nejucelenější části ná-
městí je v návrhu  vydlážděno jako hlediště,

odkud se pozoruje dění na náměstí a pano-
rama prostějovských věží. Tato část náměs-
tí je nejklidnější  a nejsevřenější okolní zá-
stavbou. Počítá se také s umístěním  letních
zahrádek v této části náměstí. Naopak místo
křížení je  uvažováno jako jeviště a je zvý-
razněno vydlážděnou elipsou a objektem
symbolizujícím vstupní bránu. Krytý prostor
tak umožní  v případě kulturních akcí zbu-
dovat kryté jeviště. 

V části náměstí přiléhající k Prioru je sil-
ně zredukovaná  původní zeleň a jsou pone-
chány jen dva vzrostlé stromy - dojde  tak ke
zvětšení prostupnosti této části náměstí
a otevře se i druhá ulička na hlavní náměstí
vedoucí přes bývalou židovskou  čtvrť. Ná-
městí je považováno za pěší zónu s obsluž-
nou  komunikací a přes náměstí probíhá pou-
ze cyklostezka, která  opíše část oblouku
elipsy - což pomůže zpomalit cyklisty  je-

doucí přes náměstí. Na stávající cyklostezku
se napojí i nová  cyklostezka z východní čás-
ti náměstí. Socha Jiřího Wolkera se  přesune
na hlavní podélnou osu a je tak reakcí na so-
chu  B.Hlaváčka na příčné ose.

Náměstí je dlážděno hladkou dlažbou,
která je použita na  hlavní plochu náměstí
a na chodníky, obslužná komunikace bude
dlážděna stávajícími žulovými kostkami - to
vše bude propojeno  hlavními pruhy, dláždě-
nými bílými žulovými kostkami. 

Dlažba před bývalou synagogou přechází
plynule do uličky  židovské čtvrti - navržená
je kamenná historická dlažba, která  podtrh-
ne středověký charakter uličky a zároveň od-
kazuje na  historii jedné čtvrti.

Prvky mobiliáře také částečně reagují na
odlišné funkce náměstí,  kdy v části u OD
Prior jsou klasické lavičky doplněné zelení

v přemístitelných kontejnerech. Protilehlá
půlka náměstí má  lavičky zredukované na
pouhé kamenné kvádry prostřídané se  zele-
ní opět v mobilních kontejnerech. Na ty pří-
padně navazují  stojany na kola. Osvětlení je
navrženo jako tlumené rozptýlené,  což
umožní rozptylová plocha lamp nasvícená
zespodu. Objekt  uprostřed náměstí by byl
nasvětlen samostatně, popřípadě by  mohl
jednotlivými reflektory směřovat na vý-
znamné prvky ve  městě (Národní dům, baš-
ta, věž kostela a radnice, sochy).  Cyklostez-
ky budou v ploše náměstí znázorněny ocelo-
vými  hlavicemi lehce vypouklými přes
plochu dlažby.

Za klad a přínos pro město považujeme
vznik uceleného  universálně využitelného
náměstí, kde se dají pořádat větší  kulturní
akce, což stávající náměstí neumožňují díky
vzrostlé a rozptýlené zeleni.

Prostějované mají možnost ovlivnit budoucí podobu a využití  náměstí E. Husserla 
Úprava náměstí E. Husserla je jednou z priorit města  Prostějova. To využilo možnosti, aby se problémem řešení úpravy  tohoto náměstí a jeho okolí

zabývali účastníci architektonické  soutěže o Cenu Petra Parléře. Výsledkem je práce, která v této  soutěži získala 3. cenu. 

Urbanisticko - architektonický návrh náměstí E. Husserla v Prostějově

Miroslav Pišťák: 
Řešení navržené autory oceněné práce

je zcela jistě zajímavým  pokusem o nový
nezvyklý pohled na tento prostor a jeho
využití.  Nejméně z jednoho důvodu se
však nezdá být nejoptimálnější. Ve  své
podstatě totiž znamená, že mnohé kultur-
ní, společenské a  jiné aktivity by se měly
odehrávat především v tomto prostoru,

což ve svém důsledku může znamenat de-
finitivní ztrátu možnosti  určitého oživení
například náměstí T. G. Masaryka. 

Ing. Zdeněk Peichl: 
Dalším důvodem, proč jsme k navrho-

vanému řešení zdrženliví, je  razantní
omezení v oblasti dopravy a parkování. Je-
ho realizace  by mimo jiné znemožnila

průjezd z Netušilovy ulice směrem k Ná-
rodnímu domu i výjezd na Vápenici a ob-
ráceně. 

Miroslav Pišťák, ing. Zdeněk Peichl: 
Úprava náměstí E. Husserla je jednou ze

stavebních investic, na  kterou pamatoval
městský rozpočet v tomto roce částkou pě-
ti  milionů korun. Jsme si vědomi toho, že

toto náměstí musí být  rekonstruováno.
Stále víc v nás však sílí přesvědčení, že
bychom v tomto roce měli upravit souse-
dící Hlaváčkovo náměstí,  sjednotit dlažby
kolem Národního domu a až poté rozhod-
nout, jak  dále postupovat v případě ná-
městí E. Husserla. 

Úprava náměstí E. Husserla je jednou
z našich priorit. Proto  chceme, aby se

s oceněným návrhem mohli v dohledné
době  seznámit i obyvatelé města, neboť
zejména oni by měli  vyjádřit svůj názor na
to, jak bude jejich město vypadat.  Studie,
jejíž část je otištěna v tomto vydání Rad-
ničních listů,  je k nahlédnutí na odboru
koncepce a rozvoje MěÚ v Prostějově.
V dohledné době by měla být umístěna i na
webových stránkách  města Prostějova. 

Prostějovští radní vyhlásili další kolo vý-
běrového řízení na  poskytování půjček
z Fondu rozvoje bydlení města Prostějova.
Stavebníkům je k dispozici zhruba 7 700 ti-
síc korun. Půjčky jsou úročeny šesti pro-
centy, na rozdíl od bankovních domů se
však neplatí žádné další poplatky.

Koncem roku 2004
skončilo desetileté ob-
dobí poskytování půj-
ček  z fondu rozvoje
bydlení, který vznikl
s pomocí státu.  Prostě-
jovu na jeho založení
poskytl dotaci 15,3 mili-

onů korun,  kterou město již vrátilo do státní
kasy. Zbývající finanční  prostředky ve výši
6,5 milionu korun použilo na založení  vlast-
ního fondu rozvoje bydlení, který slouží fy-
zickým i  právnickým osobám. 

„O půjčky určené na rekonstrukci a rozšíře-
ní domů nebyl příliš  velký zájem,“ přiznal
předseda komise Fondu rozvoje bydlení  Ra-
dek Zacpal. . „Proto jsme z Obecně závazné

vyhlášky o tvorbě  a použití účelových pro-
středků Fondu rozvoje bydlení města  Prostě-
jova, kterou zastupitelé vydali loni v únoru,
vypustili  dotační tituly, o které byl minimální
zájem, a jiné naopak  přidali,“ dodal s tím, že
nově si lidé mohou půjčit například  na obno-
vu hlavních elektrických rozvodů v bytových
domech či  vybudování technické infrastruk-
tury při výstavbě nových  rodinných domů. 

Výše půjčky je u jednotlivých titulů růz-
ná, stejně jako doba  jejího splácení. Nejvyš-
ší půjčku, až 200 tisíc korun, mohou  staveb-
níci získat na obnovu střechy. Nejdéle, až
osm let, mohou  splácet finance poskytnuté
na půdní nástavby na plochých  střechách,
vestavby bytů do půdních prostor a na zříze-
ní  technické infrastruktury.  „Nesnažíme se
nahrazovat služby bankovních domů. Chce-
me pouze  podporovat určité tituly, jako je
například obnova střechy či  fasády, výměna
oken, zřízení plynového nebo elektrického
topení, zateplení domu a další. I proto od sta-
vebníků  požadujeme minimum nezbytných
dokladů,“ zdůraznil předseda  komise Fondu
rozvoje bydlení.

Vyjádření místostarosty Miroslava Pišťáka a radního a předsedy  dopravní komise ing. Zdeňka Peichla: 

Stavebníci mohou opět žádat o půjčky z fondu rozvoje bydlení 
K dispozici je pro ně téměř osm milionů korun

MĚSTO PROSTĚJOV
Zastupitelstvo města Prostějova

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005
o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení  města Prostějova

Článek 5
Půjčky z FRB

1. Z fondu se poskytují tyto druhy půjček: 

poř. č. název/účel lhůta splatnosti horní hranice půjčky 
————————————————————————————————————————————————————

01 Obnova střechy 4 roky do 200 000 Kč na 1  dům
(krytina i konstrukce starší 10 let) nebo do 50 000 Kč na 1 byt,

max. však do výše 40 % 
rozpočtových nákladů

02 Zřízení plynového nebo elektrického topení 3  roky do 25 000 Kč na 1 byt
ve stávajícím domě 

03 Výměna oken 3 roky do 30 000 Kč na 1 byt
04 Dodatečná izolace domu staršího 10 let 2  roky do 50 000 Kč na 1 dům

proti spodní vodě 
05 Obnova fasády včetně oplechování 3  roky do 20 000 Kč na 1 byt 

u domu staršího 10 let 
06 Zateplení obvodového pláště 3 roky do 20 000 Kč na 1 byt

domu staršího 5 let
07 Zateplení obvodového pláště 3 roky do 50 000 Kč 

rodinného domu staršího 5 let 
08 Při půdních nástavbách bytů 8 let do 100 000 Kč na 1  byt 

rušících ploché střechy 
09 Při vestavbě bytu do půdního prostoru 8  let do 80 000 Kč na 1 byt 
10 Zřízení (obnova) páteřních rozvodů NN 3  roky do 20 000 Kč na 1 byt

u domu staršího 10 let 
11 Zřízení technické infrastruktury 8 let do 100 000 Kč na  rodinný dům

při výstavbě nového rodinného domu 

2. Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat s výhradou půjčky 05 -  obnova fasády a půjčky 06 nebo 07 - zateplení obvodového
pláště,  které nemohou být poskytnuty na jeden objekt. Půjčku nelze  získat opakovaně na jeden titul u jednoho domu.

3. Půjčky lze čerpat pouze do jednoho roku ode dne uzavření  smlouvy o půjčce, nevyčerpanou část půjčky je příjemce povinen
vrátit. Úroky včetně půjčky se splácí podle smlouvy o půjčce, a  to rovnoměrně měsíčními splátkami počínaje prvním měsí-
cem následujícím po uplynutí lhůty stanovené pro vyčerpání půjčky. 

4. Při poskytování půjčky na domy nebo byty, které jsou  uvedeny v seznamu nemovitých kulturních památek nebo leží na  úze-
mí městské památkové zóny, se maximální možná horní hranice  půjčky zvyšuje na dvojnásobek.

5. Při poskytnutí půjčky do 200 000 Kč požaduje poskytovatel  záruku za půjčku prostřednictvím dvou ručitelů, při poskytnutí
půjčky nad 200 000 Kč záruku za půjčku zpravidla zřízením  zástavního práva k nemovitosti.

6. Zvláštní dohodou lze stanovit rychlejší splácení půjček.

Rada města Prostějova se usnesla na své řádné schůzi dne 7. 3.  2006 vyhlásit 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
na poskytování půjček z Fondu rozvoje 

bydlení města Prostějova  

v souladu s podmínkami uvedenými v Obecně závazné vyhlášce č.  1/2005 ze dne 
15. 2. 2005 o tvorbě a použití účelových  prostředků Fondu rozvoje bydlení města
Prostějova. 

Zájemci o poskytnutí půjčky mohou své žádosti předkládat v termínu do 30 dnů
od zveřejnění finančním odborem. 

Formuláře žádostí, včetně textu vyhlášky, a podrobné informace  obdrží zájemci na
finančním odboru, náměstí T. G. Masaryka 12 -  14, přízemí radnice a v informačním
středisku městského úřadu  na náměstí T. G. Masaryka 12 - 14. 

Informace o Fondu rozvoje bydlení, včetně žádosti, jsou k dispozici také na inter-
netových stránkách města Prostějova  www.mestopv.cz (Městský úřad, životní situa-
ce, finanční odbor) . 

Oznámení

Osmisměrka
V období adventu vystoupí třikrát, vždy v úterý v podvečer, před prostějovskou radni-

cí ženský pěvecký sbor Vlastimila. Sbor nabídne téměř půlhodinový kulturní program, 
v němž ženy...(viz tajenka). Všichni jsou upřímně zváni.

Použité výrazy: ARBITR, ARKTIDA, BALADA, BANKOVKA, BRADA, DESKA, 
HALENKA, HROUDA, HŘEBČÍN, HVĚZDA, JAHODA, JASAN, JESLE, KALVÁ-
RIE, KOLEDA, KŮLNA, KVARTA, MAZANEC, OKRASA, ORCHIDEJ, OVOCE, 
PARNÍK, PODLITINA, PODMANIVOST, PODNOS, POHODA, POUPĚ, PRONIKA-
VOST, PRSKAVKA, ROZKLAD, SEDMA, SOSNA, STROMEČEK, SVETR, TRA-
DICE, TROFEJ, TRYSKA, VENKOVAN, VESNIČAN, VĚDRO, VRABEC.

    Autor: Ing. Bohdan Kousal

Tajenka minulého čísla zní... rolovatelné nitrooční čočky.
Ze správných odpovědí jsme vylosovali paní Irenu Zobalovou, Sídl. svobody, 

Prostějov,  která získává knihu Dějiny Prostějova. Může si ji vyzvednout v Informač-
ním středisku městského úřadu na nám. T. G. Masaryka. Blahopřejeme!

pořádá zimní lyžařské tábory

 ZIMNÍ LYŽAŘSKÝ TÁBOR - HORNÍ BEČVA 
- pro děti a rodiny s dětmi

Ubytování: hotel Kahan.
Kdy:   11. - 17. 2. 2007.
Cena:   2 900 Kč.
Cena zahrnuje:  dopravu autobusem, ubytování, plnou penzi.
Lyžařský instruktor a pedagogický doprovod zajištěn.
Informace:   Mgr. T. Zajíčková, 582 332 297, e-mail: tzajickova@sportcen-

trumddm.cz, www.sportcentrumddm.cz.
 

ZIMNÍ LYŽAŘSKÝ TÁBOR - VELKÉ KARLOVICE 
- pro děti, ale i pro rodiny s dětmi

Ubytování:  penzion Polanský.
Kdy:   11. - 17. 2. 2007.
Cena:   2 900 Kč.
Cena zahrnuje:  dopravu autobusem, ubytování, plnou penzi.
Lyžařský instruktor a pedagogický doprovod zajištěn.  
Informace:   Mgr. T. Zajíčková, 582 332 297, e-mail: tzajickova@sportcen-

trumddm.cz, www.sportcentrumddm.cz.
 
ZIMNÍ OZDRAVNÝ TÁBOR S LYŽOVÁNÍM - ZÁPADNÍ TATRY - ROHÁČE 

- pro děti a pro rodiny s dětmi
Ubytování:  moderní penzion v obci Habovka.
Kdy:   11. - 16. 3. 2007.
Cena:   3 700 Kč.
Cena zahrnuje:   dopravu autobusem, ubytování, plnou penzi, pojištění do zahraničí, 

služby delegáta cestovní kanceláře.
Lyžařský instruktor a pedagogický doprovod zajištěn.  
Informace:   Mgr. T. Zajíčková, 582 332 297, e-mail: tzajickova@sportcen-

trumddm.cz, www.sportcentrumddm.cz.

SPORTCENTRUM – dům dětí a mládeže 
Olympijská 4, 796 01 Prostějov, telefon: 582 330 883,

e-mail: sportcentrum@sportcentrumddm.cz, 
www.sportcentrumddm.cz

Klub OÁZA při Cyrilometodějském gymnáziu Prostějov pořádá 

kreativní podvečery 
4. prosince - výroba vánočních přání a vizitek na dárky

S sebou:
- nůžky, lepidlo na papír – tuhé v tyčince
- různě barevné stuhy, provázky, zlaté a stříbrné nitě, gelové tužky
- peníze na papíry a dekorace – cca 50 Kč

11. prosince - malování na hedvábí

S sebou:
- štětce, kalíšek na vodu, fén na vlasy
- peníze na materiál (hedvábí, barvy) – asi 90 Kč za kus 

Kdy: začátek vždy ve 14.00 hodin, konec v 18.00 hodin. Příchod kdykoliv během odpoledne mezi 14. a 16. hodinou. 

Pro koho: pro všechny věkové skupiny – maminky s dětmi, školní mládež, studenty, dospělé. 

Kde: klub Oáza v přízemí Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově, Komenského 17.

SPORTCENTRUM – dům dětí a mládeže 

pořádá lyžařské zájezdy pro děti i dospělé:

KUNČICE S LYŽAŘSKOU ŠKOLIČKOU 

Termín:  13. ledna 2007 – přihlášky do 5. ledna 2007
     27. ledna 2007 – přihlášky do 15. ledna 2007

PUSTEVNY 

Termín:  3. března 2007 – přihlášky do 19. února 2007

BÍLÁ NEBO PRADĚD 

Termín:  31. března 2007 – přihlášky do 19. března 2007

Cena zájezdu - za dopravu: 170 Kč (Praděd 200 Kč).
Pedagogický doprovod pro děti zajištěn. 

Informace: Mgr. T. Zajíčková, 582 332 297, 
e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz,  www.sportcentrumddm.cz.

PEKELNÉ RADOVÁNKY ve Sportcentru - DDM 

Bohatý program pro celou rodinu. Soutěže a hry s mikulášskou nadílkou.
Na děti, které přijdou v masce čerta nebo anděla, čeká malé překvapení. 

Kdy:   2. prosince od 13 do 17.30 hodin.
Kde:   v budově Sportcentra - DDM, Vápenice 9, Prostějov. 
Vstupné:  20 Kč.
Informace:   Mgr. T. Zajíčková, 582 332 297, e-mail: tzajickova@sportcen-

trumddm.cz.
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Plavání pro těhotné v prostějovských 
městských lázních pořádané agenturou 
porodních asistentek PAMAD bude v roce 
2007 probíhat pravidelně každé pondělí. 
„Začínáme 8. ledna ve 13 hodin,“ uved-
la Věra Hýbnerová z agentury PAMAD 
s tím, že plavání je vhodné od prvních 
týdnů těhotenství až do jeho konce. „Cvi-
čení ve vodě bude obohaceno o speciální 
cvičení na „nudlích“ zaměřené na posíle-
ní dna pánevního, ale i dalších částí těla,“ 
dodala. 

Každý čtvrtek od 16 do 17 hodin pak 
bude v mateřské škole na Husově náměs-
tí probíhat cvičení pro těhotné na balo-
nech. „Nastávající maminky do 33. týdne 
těhotenství zde mají možnost absolvovat 
i komplexní kurs přípravy k porodu se cvi-
čením na balonech skládající se z celkem 
čtyř lekcí. Ty se uskuteční vždy v  pondělí 
od 9 do 12 hodin. Část poslední lekce od 
16 hodin bude věnovaná i přípravě part-
nera, který chce být u porodu,“ upozorni-
la Hýbnerová a dodala, že lednový kurs 
předporodní přípravy začíná v pondělí 
8. ledna v 9.00 hodin.  (kdl)

Plavání a cvičení pro těhotné ženy 

Plavání pro těhotné bude od ledna obohaceno o cvičení na tzv. nud-
lích.   Foto  archiv 

ČSOP - Regionální 
sdružení Iris
Husovo nám. 67
Prostějov
796 01

582 338 278
603 298 039
iris@iris.cz
www.iris.cz

Český svaz ochránců přírody 
– Ekocentrum Iris pořádá:

Předvánoční tvoření
Chcete si zabalit nápaditě vánoční 
dárek? Chcete si vlastnoručně vyrobit 
svíčky a ozdoby na stromeček? 

Tereza Zajíčková a Petra Orálková 
s vámi budou tvořit různé druhy ozdob, 
svíček a krabiček (papírové dózičky, 
taštičky), visačky na dárky apod., to 
vše zdobené přírodninami. 

Pátek 15. prosince v „Kovárně“ 
Ekocentra Iris od 16 hodin.

Národní dům očima dětí 

Kalendář na rok 2007
  V informačním středisku prostějov-
ského městského úřadu na náměstí 
T. G. Masaryka mohou zájemci zakoupit 
nástěnný kalendář na rok 2007 složený 
z dětských výtvarných prací ke 100. 
výročí postavení Národního domu. Jde 
o výběr z oceněných výtvarných děl, 
jejichž autoři se účastnili soutěže vypsa-
né městským úřadem. Netradiční kalen-
dář pořídí zájemci za 180 Kč.   (jg) 

     
 


