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„Z mého pohledu
byl rok 2005 pro Pro-
stějov docela  úspěš-
ný, a to jak z hlediska
práce zastupitelstva,
hospodaření města,
viditelných změn na
jeho tváři,  tak i poci-
tů jeho občanů. 

Téměř 33procentní podíl 
investic na rozpočtu města 
je v naší zemi výjimečný

Díky konsensuálnímu jednání radních
a zastupitelů  se dařilo přijímat většinu zá-
važných usnesení  velkou většinou hlasů -
například rozpočet pro rok  2006 byl jako ce-
lek přijat všemi 35 zastupiteli.  To je jistě, co
se týče hlavních směrů rozvoje  města, jas-
ným vyjádřením shody všech politických
subjektů v zastupitelstvu. 

Z hlediska hospodaření pokládám za ús-
pěch obhájení  nejvyššího možného ratingo-
vého hodnocení města,  kterého lze vůbec
v České republice dosáhnout. Byl  dodržen
vysoký podíl investic na rozpočtu města -  27
procent v roce 2005 a téměř 33 procent pro
rok  2006, což je v naší zemi výjimečné. 

Poplatek za komunální odpad ani
jízdné v MHD se  letos nezvýší

Obyvatelé města jistě ocení, že poplatek
za  komunální odpad se ani v roce 2006 ne-
zvýší a zůstane nejnižší v rámci srovnatel-
ných měst kraje.  Navyšovat se nebude ani
jízdné v městské hromadné  dopravě, které je
jedno z nejnižších v České  republice. 

Naše město je také výjimkou, pokud jde
o růst  dluhů veřejných rozpočtů. Jediný
úvěr, který  čerpáme, je 8 milionů korun na
výstavbu kanalizace  Vrahovice - Čechůvky,
což je v téměř 900milionovém  rozpočtu jis-
tě zanedbatelné. Rovněž se nám daří  plnit
rozpočtový výhled do roku 2008. Příštím
zastupitelům tak předáme volné finanční
prostředky,  tedy jakousi rezervu, ve výši
zhruba 100 - 150  milionů. 

Jak se za loňský rok 
změnila tvář města 

Pokud jde o tvář města, byla v roce 2005
dokončena  tzv. severní obslužná komuni-
kace, včetně rondelu a parkoviště u zimní-
ho stadionu, a zrekonstruována  Šafaříkova
ulice. V létě byla dokončena  rekonstrukce
ledové plochy zimního stadionu a vnitřní
úpravy haly Sportcentra. Také obnova  ka-
várny Národního domu se podle mého ná-
zoru  mimořádně zdařila. Spolu s okolními
obcemi jsme  dokončili cyklostezku do Be-
dihoště. Zahájili jsme  výstavbu chodníku
a cyklostezky Čechovice -  Domamyslice
a rekonstrukci parkoviště ve Školní  ulici -
obě tyto akce budou dokončeny na jaře. Po
zhruba roční rekonstrukci jsme zahájili
provoz  městského úřadu v budově ve
Školní ulici, takže  Prostějované i obyvate-
lé regionu již nemusejí při  vyřizování
svých záležitostí obíhat celé město.  Po-
kračuje největší stavební investice Olo-
mouckého  kraje vůbec, kterou je rekon-
strukce areálu tzv.  staré nemocnice za
zhruba 120 - 150 milionů. Rád  bych také
připomenul, že městský úřad obdržel  oce-
nění ministra vnitra - „Organizace zvyšují-
cí  kvalitu veřejné služby“. 

Pocit spokojenosti Prostějovanů
se životem ve  městě vzrostl

Pro mě osobně byly úspěchem výsledky
sociologického průzkumu ze září 2005, pod-
le  kterého vzrostl pocit spokojenosti občanů
se  životem ve městě ze 48 na zhruba 62 pro-
cent.  Prostějované jsou také spokojenější
s bydlením ve  městě, jeho čistotou a cítí se
v něm spokojenější. 

Domnívám se, že dobrou zprávou je i ob-
sazení  průmyslové zóny dalšími podniky.
S tím souvisí i pokles nezaměstnanosti ve
městě pod osm procent,  což je pod průmě-
rem republiky a zdaleka nejméně v Olo-
mouckém kraji. 

Cíle pro letošní rok

A cíle pro rok 2006? Udržet dosavadní
trend v hospodaření města, dál řešit proble-
matiku dopravy  ve městě, kterou považuje 60
procent Prostějovanů  za největší problém,
vybudovat městské oddechové a sportovní
centrum v lokalitě bývalých koupelek,  reali-
zovat směnu pozemků u nové nemocnice s
Olomouckým krajem tak, abychom ještě
v tomto roce  na nich mohli zahájit výstavbu
inženýrských sítí  pro zhruba 40 - 50 rodin-
ných domů, zavést  okrskovou službu měst-
ské policie, připravit další  pozemky pro prů-
myslovou zónu a dokončit strategii  rozvoje
města na další léta. Věřím, že za pomoci
všech občanů a díky jejich  pochopení pro ne-
pohodlí provázejí každou  investiční akci
a každou změnu v organizaci  dopravy, se
nám podaří záměr roku 2006 naplnit.  Sou-
časně děkuji Prostějovanům za přístup k řeše-
ní  problémů města a přeji nám všem, aby rok
2006 byl  ještě úspěšnější.“ Y. Kadlecová 

Jaký byl uplynulý rok a co nás čeká v roce 2006
z pohledu  starosty města ing. Jana Tesaře 

Dětské oddělení knihovny 

se přestěhuje na Vápenici 
Dětské oddělení prostějovské městské kni-

hovny se ještě v letošním roce přestěhuje do
objektu bývalého Domu dětí a mládeže na
Vápenici. Město jej získalo v loňském roce
výměnou s Olomouckým krajem. Současné
prostory dětské knihovny v budově  zámku

jsou již delší dobu zejména po hygienické
stránce  nevyhovující. 

„Stěhování dětského oddělení knihovny
proběhne zřejmě v polovině letošního roku,“
uvedl místostarosta Miroslav Pišťák s tím, že
radní již schválili rozpočtové opatření ve vý-
ši 980  tisíc korun. Ty budou použity na do-
končení rekonstrukce prostor  v Domě dětí
a mládeže, která byla zahájena na podzim loň-
ského  roku. „Město zde dosud proinvestova-
lo necelých 400 tisíc korun.  Tyto prostředky
byly využity zejména na rekonstrukci sociál-
ního  zařízení,“ upřesnil místostarosta Pišták. 

„Netvrdím, že prostory v domě na Vápeni-
ci budou větší, ale  rozhodně budou vhodněj-
ší. Každý, kdo navštívil dětskou knihovnu  na
zámku, mi dá jistě za pravdu, že tyto prostory
jsou značně  nevyhovující a řekl bych až ne-

důstojné,“ konstatoval Pišťák s tím, že dětské
oddělení bude na Vápenici do doby, než měs-
to  komplexně vyřeší problematiku městské
knihovny. O jiném využití  uvolněných pro-
stor zámku se zatím vzhledem k jejich hava-
rijnímu  stavu neuvažuje. 

Dětské oddělení knihovny eviduje asi tisí-
covku zaregistrovaných  čtenářů. Těm nabízí
kolem 21 tisíc knih a desítku titulů  časopisů.
Další tisíce dětí zavítají do knihovny v průbě-
hu roku  na nejrůznější akce, které se zde pra-
videlně pořádají. „Denně  naším oddělením
projde zhruba stovka dětí, které si domů  od-
nesou kolem 250 knih,“ upřesnila knihovnice
Jarmila Šmucrová.  „Další přibližně tři tisíce
dětí navštíví během roku některou z našich
160 akcí,“ dodala s tím, že k těm nejznáměj-
ším patří  Slámový den v předvánočním
a předvelikonočním čase, literární  soutěž pro
děti do 15 let Sovičkiáda či tematicky zamě-
řené  besedy pro školy. Knihovnice dětem
pravidelně zpříjemňují i letní prázdniny, kdy
pro ně pořádají polední pizza kvizy, dny  Ši-
kulů a pohádková čtení. 

Více než tisícovka Prostějovanů přivítala nový rok na náměstí  T. G. Masaryka. Mezi těmi, kteří si zde o půlnoci s okolostojícími připí-
jeli na zdraví a štěstí, byla i místostarostka Božena Sekaninová. „Na náměstí panuje o Silvestru příjemná, uvolněná atmosféra. Navíc po-
hled na  ohňostroj si nejvíce vychutnám právě zde,“ uvedla s tím, že na  ten letošní, který rozťal noční oblohu na necelou čtvrthodinu,  se spo-
třebovalo zhruba 70 kilogramů pyrotechnického materiálu.  Působivé efekty byly opět doplněny hudbou, která podle Jiřího  Krkavce, maji-
tele firmy, která silvestrovský ohňostroj odpaluje  v Prostějově od roku 1999, má podtrhnout nejen podívanou na  obloze, ale také historický
vzhled náměstí. (kdl), Foto: Yvona  Kadlecová 

Fotografické ohlednutí za vstupem 

Prostějovanů do nového roku 

Místostarosta Miroslav Pišťák:
Přesunem dětského oddělení knihovny 

do objektu na Vápenici  vytvoříme 
vhodnější prostory nejen pro děti
a knihovnice, ale i  pro tisíce svazků knih. 

Dětské oddělení městské knihovny navštíví denně zhruba stovka  dětí. Domů si
odnesou v průměru 250 vypůjčených knih. Foto:  Yvona Kadlecová 

Mgr. Jana Gáborová,
mluvčí MěÚ Prostějov 

V pátek 20. ledna 2006 se mezi 12. a 18.
hodinou uskuteční v Prostějově zápis žáků
do prvních ročníků základních škol pro
školní rok 2006 /2007. Město Prostějov je
v této souvislosti  rozděleno do dvou obvodů:

I. obvod tvoří Sídliště Svobody - děti
z tohoto sídliště  spadají pod Základní školu
a mateřskou školu Prostějov,  Sídliště svo-
body 24/79

II. obvod tvoří celé zbývající území
města Prostějova - děti  spadají pod :

a) Základní školu a mateřskou školu Pro-
stějov,  Palackého tř. 14, 

b) ZŠ a MŠ Prostějov, Rejskova tř. 4,
c) ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4,
d) ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1,
e) RG a ZŠ Prostějov, Studentská ul. 2,

f) ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24,
g) ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52,
h) ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul.

60.

K zápisu by se mělo dostavit kolem 380
dětí, včetně těch,  kteří dostaly v loňském ro-
ce odklad. Odbor školství a kultury  Měst-
ského úřadu v Prostějově předpokládá, že by
v příštím roce  mohlo být otevřeno 14 - 15
prvních tříd.

Pokud se rodiče s dítětem nebudou moci
v uvedený termín  dostavit k zápisu, mohou
si termín individuálně dohodnout s vedením
školy, nejpozději však do 15. 2. 2006.

Podrobné informace poskytne vedoucí
odboru školství a kultury PaedDr. František
Říha, telefon: 582 329 330. 

Zápis do prvních ročníků ZŠ


