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Na prostějovské 
radnici úřadoval 
četník Arazim.
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Navrhněte místa 
pro úklid v rámci 
veřejně prospěš-
ných prací.
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Prostějované se rozloučili s průzkumníky 
před jejich odletem na misi v Afghánistánu Jan Tesař navštívil vojáky v Afghánistánu

Na cestu za příslušníky prostějovské 
posádky se v polovině září vydal starosta 
Prostějova Jan Tesař, který přijal nabídku 
náčelníka Generálního štábu Armády ČR 
Pavla Štefky a odletěl vojenským speciá-
lem na tři dny do Afghánistánu. Starosta 
navštívil příslušníky 102. průzkumného 
praporu v Prostějově, kteří působí v okolí 
Fayzabádu na severovýchodě Afghánistá-
nu. Poté zamířil za bechyňskými ženisty 
na kábulské letiště. 

„Chtěl jsem na vlastní kůži poznat 

nelehké podmínky, ve kterých se naši vojá-
ci musejí půl roku pohybovat,“ uvedl Jan 
Tesař. „Do Afghánistánu jsem odlétali 12. 
září těsně před půlnocí z Prahy. Po mezi-
přistání v Turecku jsme druhý den dopo-
ledne dosedli na jednu ze tří afghánských 
zpevněných přistávacích ploch v Mazare 
Šarif. Odtud nás vrtulníkem Bundeswehru 
přepravili do Fayzabádu. Vrtulník letěl 
nízko nad zemí a neustále kličkoval mezi 
údolími a kaňony tak, aby byl co nejméně 
viditelný. Terén pod námi hlídali z otevře-
ného letadla ozbrojení vojáci. Na cestu 
letadlem i přesun na základnu provinčního 
rekonstrukčního týmu ve městě Fayzabád 
v horské provincii Badakšan jsme vyfaso-
vali 25 kilogramů těžké neprůstřelné ves-
ty. Cestu na základnu totiž lemují jen holé 
kopce, což případným útočníkům umož-
ňuje perfektní přehled. 

 Setkání s našimi vojáky bylo velmi 

příjemné. Zajímali se o dění ve městě, 
o pozemky pro výstavbu rodinných domků 
za nemocnicí, ptali se na to, jak si vedou 
hokejisté a zda město podpoří fotbal. Bylo 
to vlastně takové setkání s občany, které 
čas od času děláme, jen o něco dál od rad-
nice než obvykle,“ podotkl starosta. 

Ten si na místě mimo jiné prohlédl ubi-
kace, kde také strávil noc. „Naši vojáci 
bydlí v přízemních montovaných domcích, 
kolem kterých jsou obranné valy z pytlů 
s pískem a ostnatým drátem,“ upřesnil 

Tesař, který všem příslušníkům 102. pro-
stějovského průzkumného praporu popřál, 
aby se v pořádku vrátili domů. 

„Z Fayzabádu jsem se přesunuli na 
základnu na kábulském letišti. Ženisté 
z Bechyně nám předvedli speciálního 
robota na likvidaci výbušnin, který prý 
dokáže uchopit i vánoční baňku, aniž by 
se rozbila, a lávku na přecházení mino-
vých polí, což je český vynález. 

Z technických důvodů jsme bohužel 
nemohli pokračovat v cestě do Kandahá-
ru za příslušníky 601. skupiny speciálních 
sil,“ zalitoval Tesař, který zdůraznil, že 
naši vojáci jsou v rámci mezinárodních sil 
působících v Afghánistánu velmi vysoce 
hodnoceni. „Příslušníci ostatních armád je 
považují za vynikající vojáky a profesio-
nály. A stejně si jich vážíme i my doma 
v Prostějova,“ zdůraznil Tesař. 

� Y. Kadlecová

S vojáky v pořadí již čtvrtého kontin-
gentu Armády České republiky vysílaného 
do mnohonárodní operace ISAF na území 
Afghánistánu se v pátek 22. září rozloučili 
na nádvoří prostějovských kasáren zástup-
ci armády i rodinní příslušníci. Kontingent 
tvoří 82 příslušníků 102. průzkumného pra-
poru v Prostějově a 311. praporu radiační, 
chemické a biologické ochrany v Liberci. 
Čeští vojáci budou společně s německými 
a dánskými kolegy plnit náročné úkoly ve 

vojenské části Provinčního rekonstrukční-
ho týmu ve městě Fayzabád v horské pro-
vincii Bakakšan a na letišti v Kábulu. 

„Mise v Afghánistánu patří vedle Irá-
ku k nejsložitějším. Vojáky jsme připra-
vili tak, aby je nic nepřekvapilo,“ uvedl 
náčelník Generálního štábu AČR Pavel 
Štefka. „Vojáci se budou podílet na 
zajišťování bezpečnosti obyvatel v zemi 
sužované mnoha válečnými konflikty. 
Situace v Afghánistánu je stále nebezpeč-

ná. Hnutí Taliban pět let po svém svržení 
opět nabývá na síle,“ upozornil Štefka. 

S vojáky se za město přišli rozloučit sta-
rosta Jan Tesař a místostarosta Miroslav 
Pišťák. „Jsme neobyčejně hrdí, že základ 
kontingentu tvoří právě vojáci z Prostějo-
va. Přejeme vám, aby se vám v misi dařilo 
a abychom se po půl roce všichni opět ve 
zdraví setkali,“ popřál prostějovským prů-
zkumníkům na cestu starosta města. 

�� Y. Kadlecová 

Setkání s Prostějovany 4 443 km od domova 

Přílohu k podzimním volbám, 
včetně seznamu všech kandidátů, 
najdete na stranách 5 a 6.

Komunální 
a senátní volby 

2006

S prostějovskými průzkumníky se přišly rozloučit celé jejich rodiny. Vlastimila Šplíchala přišel vyprovodit i jeho čtr-
náctiměsíční syn Matěj. „Manželovi zabalíme na cestu fotky rodiny a nějaký talisman. S sebou si vezme i notebook, 
abychom mohli být přes internet pravidelně ve spojení,“ uvedla Vladana Šplíchalová, která přiznala, že se jí bude moc 
stýskat. „Nejhorší budou Vánoce. Syn je bude letos poprvé vnímat a bez tatínka to nebude ono,“ dodala.   Foto: Y.  Kadlecová

Kolem tábora jsou ochranné valy z pytlů s pískem.    Foto: archiv

O  stručnou  odpověď  na  tuto  otázku 
jsme    požádali  místostarostu  Bc. Aloise  
Mačáka,  který  je mimo  jiné  odpovědný 
za odbor komunálních služeb.

Slovo „odpad“ se stává stále aktuálnějším 
a diskutovanějším tématem. V loňském roce 
vyprodukovali občané města Prostějova 
8 623 tun směsného komunálního odpadu. 
Do letošního srpna jej svezla firma A.S.A. 
TS Prostějov, s. r. o. 7 215 tun, což je podle 
shodného období minulého roku o 1 653 tun 
více! Jedná se o odpad, který lidé odkláda-
jí na sběrný dvůr U Svaté Anny a do svých 
sběrných nádob – popelnic. V roce 1997 pře-
šly tyto sběrné nádoby do majetku občanů. 
Někteří lidé však příliš nedbají na to, že pří-
slušná městská vyhláška ukládá majitelům 
nemovitostí, aby měli dostatečný počet sběr-
ných nádob. Před domy se tak někdy množí 
pytle a různé krabice s odpadem. Zaměst-
nanci svozové firmy, kteří vyprazdňují 
sběrné nádoby, však nejsou povinni uklízet  
vysypané pytle a odložený objemný odpad.

Sběrný dvůr U Svaté Anny je lidem zdar-

ma k dispozici denně mimo pondělí a neděli. 
V loňském roce zde bylo uloženo 2 281 tun 
odpadu.

Odpad, který byl vytříděn ze sběrných 
míst, vážil 936 tun a nekončí, jak se mnozí 

domnívají, na skládkách, ale ve třídírnách 
odpadů. Důležité je vědět, že tento vytří-
děný odpad se na konci roku nezapočítává 
jako jediná položka do odpadu, ze kterého 
se počítá poplatek za jeho likvidaci. To zna-
mená, že čím více vytřídíme, tím menší bude 
tento poplatek.

V loňském roce stála likvidace odpadů 

město Prostějov 38 milionů korun. Občané 
z této částky prostřednictvím poplatků uhra-
dili 18,5 milionů korun. Poplatek od občanů 
za likvidaci komunálního odpadu je od roku 
2005 stejný, tj. 420 korun. Tento rok bude 

stát likvidace odpadu město Prostějov zřej-
mě již 48 milionů korun.

Vzhledem k obsáhlosti této problemati-
ky není možné zodpovědět všechny otázky. 
Proto požádám v případě dalších dotazů, aby 
se občané obrátili, ať již osobně nebo písem-
ně, na mě, případně na odbor komunálních 
služeb.

Zajímá vás

Problematika odpadů a jejich likvidace

Místostarosta Bc. Alois Mačák:
„V loňském roce stála likvidace odpadů město 

Prostějov 38 milionů korun. Občané z této část-
ky prostřednictvím poplatků uhradili 18,5 milionů 
korun.“ 

Literární kavárna propojená se zahradou 
v japonském stylu s venkovní prodejní galerií 
a posezením je  plánovanou součástí Domu 
knihy, který společnost Librex vybuduje 
v židovských uličkách. Prostějovští zastupite-
lé schválili 19. září na svém zasedání prodej 
pozemků v centru města, na kterých bude 
objekt postaven.  

„Židovské uličky se nacházejí v městské 
památkové zóně. Každý, kdo zde uvažuje 
o výstavbě, si proto musí předem vyžádat sta-
novisko orgánů státní památkové péče,“  uved-
la vedoucí oddělení památkové péče prostě-
jovského městského úřadu Radana Geryková. 

„Vzhled i velikost Domu knihy samozřej-
mě  přizpůsobíme charakteru okolní zástavby,“ 
ujistil ředitel společnosti Librex Petr Becher. 
„Prostředí bývalého židovského ghetta vytvo-
ří skvělou kulisu pro autogramiády, besedy 
s autory a vernisáže prodejních výstav, na kte-
rých chceme dát prostor především umělcům 
z regionu a kraje,“ dodal.  

V současné době probíhá v židovských 
uličkách výstavba několika objektů a další se 
připravují.   „Město v nich vlastní již pouze 
několik pozemků vhodných k zástavbě,“ uvedl 
místostarosta Mgr. Vlastimil Uchytil s tím, že 
investory láká zejména jejich poloha v centru 
města.

Stavba Domu knihy bude podle Petra 
Bechera zahájena co nejdříve, aby  prodejní 
a výstavní plochy přivítaly první návštěvníky 
již v závěru příštího roku. 

„Domy knihy, podobné tomu, jaký spo-
lečnost Librex postaví v Prostějově, už stojí 
například  v Ostravě, Frýdku Místku či Opavě. 
Odehrávají se v nich nejrůznější kulturní a spo-
lečenské akce. Tím, že jeden z nich vyroste 
i v Prostějově, získají obyvatelé našeho města 
i širokého okolí nejen příjemné, stylové mís-
to pro posezení, nákup a četbu nejnovějších 
knižních titulů, ale i pro setkání se zajímavými 
osobnostmi kulturního světa,“ zakončil Uchy-
til.        Y. Kadlecová 

V centru města vyroste Dům knihy 

Zasedání Zastupitelstva 
města Prostějova

Nadcházející zasedání Zastupitelstva 
města Prostějova se uskuteční v úterý 
10. října 2006. 

Program, místo a čas jednání budou 
zveřejněny sedm dní před zasedáním 
zastupitelstva na úřední desce a na 
internetových stránkách  města Prostě-
jova. 

Hledají se letci RAF a jejich příbuzní 
Na začátek října připravuje Olomoucký kraj setkání válečných veteránů, kteří bojo-

vali za II. světové války ve Velké Británii, a jejich rodinných příslušníků. Akci bude 
hostit město Prostějov, které bylo vybráno s ohledem na tamní tradici výcviku letců. 

Protože veteránské svazy ani další subjekty nedisponují zcela kompletní a aktu-
ální databází bojovníků pocházejících z Olomouckého kraje nebo žijících v regio-
nu, případně jejich blízkých, prosí je hejtmanství, aby se organizátorům přihlásili. 
Využít mohou kontaktní adresy Olomoucký kraj, kancelář hejtmana, Olga Hrabalová, 
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, telefonního čísla 585 508 291 nebo e-mailu: 
o.hrabalova@kr-olomoucky.cz.


