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Na informačním středisku prostějov-
ského městského úřadu na náměstí T. G. 
Masaryka jsou obyvatelům a návštěvní-
kům města nově zdarma k dispozici dva 
počítače s internetem. Zájemci si na nich 
mohou vyhledat nejrůznější informace, 
které si současně mohou přímo na místě 

zpracovat a vytisknout. „Na obou počí-
tačích mohou mimo jiné také odesílat 
e-maily a pracovat s programy kancelář-
ského balíku Office,“ uvedl místostarosta 
ing. Pavel Drmola odpovědný za nově 
vzniklý odbor informačních technologií.  

„Zatím jsme nemuseli zájemce 

o využití veřejného internetu nijak časo-
vě omezovat. Pokud se však začnou tvořit 
fronty, asi nezbude, než stanovit nějaký 
maximální časový limit,“ uvedla vedoucí 
informačního střediska Soňa Provazová.

Náklady na zřízení dvou nových míst 
s veřejným internetem nebyly nijak vyso-
ké. „Potřebné počítačové vybavení jsme 
na úřadu měli k dispozici už dříve. Při-
koupili jsme pouze nové LCD monitory, 
což představuje částku v řádech tisíců 
korun,“ upřesnil Drmola. 

 „Přístup na internet z těchto pracovišť 
má pochopitelně určitá technická omezení.  
Není možné zde například hrát hry nebo 
stahovat erotické stránky. Tyto dva počí-
tače mají podobný účel jako informační 
kiosky, které město před časem instalovalo 
vně prostějovské radnice a v hale hlavního 
vlakového nádraží,“ dodal Drmola. 

Obyvatelé a návštěvníci Prostějova 
se mohou na internet bezplatně připojit 
i na náměstí T. G. Masaryka. Bezdráto-
vé připojení k internetu umožňuje anténa 
technologie Wi-Fi umístěná na radnici, 
jejíž signál pokrývá celé náměstí T. G. 
Masaryka až k OD Prior. Tuto bezplatnou 
službu zavedl Prostějov před třemi roky 
jako první město v republice. O registraci 
pro připojení do dnešního dne zažádalo 
v informační službě městského úřadu 428 
uživatelů.

Informační středisko prošlo s ohledem 
na zavedení veřejného internetu nutnou 
přestavbou. „Informační pult je nyní 
umístěn přímo naproti vstupu. Místo, na 
kterém byl původně, zabraly počítače pro 
veřejnost,“ upřesnila Provazová. 

Prostějovská informační kancelář je 
členem Asociace turistických a infor-
mačních center České republiky, která 
uděluje v návaznosti na kvalitu a šíři 
poskytovaných služeb certifikáty kate-
gorií. „Zavedením veřejného přístupu na 
internet splnila  informační služba Měst-
ského úřadu v Prostějově podmínku pro 
udělení certifikátu druhé nejvyšší katego-
rie,“ konstatovala Provazová.  

  (kdl, jg)

Miroslav Pišťák, 
místostarosta Prostějova 

Příprava rozpočtu na rok 2007 byla 
mimořádně náročná minimálně ze dvou 
důvodů. Tím prvním byla skutečnost, že 
na podzim roku 2006 proběhly komunální 
volby. Tím druhým, podstatně závažněj-

ším, byla čísla, která městský rozpočet už 
na samém začátku jeho tvorby zásadně 
ovlivňují – tedy předpokládaná výše pří-
jmů, objem neinvestičních výdajů a z roz-
dílu mezi těmito dvěma čísly pak množství 
peněz, které je možno užít na investice. 

Když se připravovala první verze 
návrhu rozpočtu města Prostějova, čís-
la, ke kterým jsme se dobrali, znamenala 
pro nezasvěceného určitý šok, neboť při 

vyrovnaném rozpočtu, kdy se výše příjmů 
rovná výši výdajů, by to znamenalo pod-
statné omezení potřebné investiční výstav-
by. Naštěstí můžeme zapojit do rozpočtu 
část našich finančních rezerv. Výsledkem  
je schválený rozpočet, který dostatečně 
reaguje na potřeby dalšího rozvoje naše-

ho města. Poděkování za jeho přípravu 
a konkretizaci patří radním, zastupitelům, 
členům finančního výboru, úředníkům 
radnice i mnoha dalším.

Musím ovšem udělat jednu  zásadní 
poznámku – v roce 2007 očekávám disku-
zi o výši výdajů městského rozpočtu v dal-
ších letech, mimo jiné o potřebné a možné 
výši veřejné finanční podpory i o hledání 
a nalézání dalších zdrojů našich příjmů.

K rozpočtu města Prostějova 
na rok 2007

Novinka v informační službě prostějovské 
radnice: bezplatný veřejný internet

Veřejný internet je v informační službě k dispozici od prosince.  Foto: Y. Kadlecová 

!

Místostarosta ing. Pavel Drmola: 
„Na počítačích v informačním středisku se mohou 

lidé zdarma připojit na internet, vyhledávat a tisk-
nout potřebné informace, odesílat e-maily a praco-
vat s programy kancelářského balíku Office.“ 

Místostarosta Miroslav Pišťák:

„Schválený rozpočet na rok 2007 dostatečně  rea-

guje na potřeby dalšího rozvoje našeho  města.“

Tři desítky plavců se na Štědrý den 
v poledne ponořily do vody o teplotě zhru-
ba 4 oC ve výpusti pod hrází plumlovské 
přehrady v Mostkovicích. V pořadí již 
23. ročník sportovně – společenské akce 
„Vánoční koupel“ uspořádal oddíl dálko-
vého a zimního plavání TJ Haná Prostě-
jov. Otužilce přišly podpořit stovky divá-
ků. Ti se tísnili nejen na přehradní hrázi, 
ale i přímo na břehu výpusti. 

„Je mi zima už jenom z toho pohledu,“ 
okomentovala štědrovečerní show Milena 
Soukupová. „Podívanou na otužilce jsme 

si ale ani letos nemohli nechat ujít. Spo-
lečně s procházkou kolem přehrady patří 
k našim rodinným štědrovečerním rituá-
lům,“ dodala. 

Pokud se chcete příští rok přidat 
k otužilcům, žádnou univerzální radu pro 
vás nemáme. Každý z nich se na vánoční 
koupel připravuje jinak. „Žádnou speciál-
ní přípravu neabsolvuji. Od svých 18 let se 
ale každé ráno sprchuji ve studené vodě,“ 
prozradil radní ing. Zdeněk Peichl, který 
letos absolvoval vánoční koupel již pode-
sáté.           (kdl) 

V plumlovské přehradě si na Štědrý 
den zaplavaly tři desítky otužilců 

Radní ing. Zdeněk Peichl absolvoval štědrovečerní koupel v plumlovské 
přehradě již podesáté.  Foto: Y. Kadlecová 

Ještě před vánočními svátky se poda-
řilo zprovoznit kruhovou křižovatku ulic  
Brněnská a Okružní  v Prostějově. Rondel 
byl slavnostně otevřen 20. prosince v 10 
hodin. 

„Výstavba okružní křižovatky v Brněn-
ské ulici patřila jak technicky, tak přede-

vším časově k nejnáročnějším stavebním 
akcím realizovaným v roce 2006,“ zdůraz-
nil místostarosta Miroslav Pišťák. 

Rondel přišel na zhruba 21 milionů 
korun. „Město Prostějov investovalo 18 
milionů, zbývající tři miliony se nám 
podařilo zajistit v rámci investic krajské-

ho odboru dopravy na rok 2006 z rozpočtu 
Olomouckého kraje,“ připomněl starosta 
města a krajský radní ing. Jan Tesař. 

„Výsledkem je dílo, které zlepší doprav-
ní situaci ve městě a navíc dalo novou tvář 
této části města,“ zakončil místostarosta 
Pišťák.                       (kdl) 

Rondel v Brněnské ulici je v provozu 

Rada města Prostějova pověřila mís-
tostarostu Mgr. Vlastimila Uchytila další 
realizací Projektu Zdravé město a místní 
Agendy 21. Uchytil tak přebírá štafetu po 
někdejší místostarostce a současné senátor-
ce Boženě Sekaninové.

„Projekt Zdravé město pro mě není žád-
nou novinkou. Zastupitelé schválili pří-

slušnou deklaraci už v roce 2001 a od té 
doby udělalo Zdravé město spoustu práce. 
Namátkou mohu uvést humanizaci sídlišť, 
rekonstrukci dětských hřišť,  preventivní 
akce městské policie, jako například Na 
kolo jen s přilbou, nejrůznější osvětové akce 
nebo nákup reflexních bezpečnostních vest 
předškolákům a dětem mladšího školního 

věku,“ připomněl některé konkrétní počiny 
Zdravého města Uchytil. „V tomto trendu 
budu samozřejmě pokračovat.  Navíc se 
chci ještě více soustředit na životní prostře-
dí ve městě, výsadbu zeleně, péči o čistotu 
města a řešení svízelné dopravní situace,“ 
naznačil další směry rozvoje Zdravého 
města místostarosta Vlastimil Uchytil. (jg)

Politikem Zdravého města Prostějov 
je místostarosta Vlastimil Uchytil

Svoz komunálního odpadu, který pro měs-
to Prostějov zabezpečuje společnost .A.S.A. 
TS Prostějov, probíhá i v  průběhu letošních 
vánočních a novoročních svátků  podle běž-
ného harmonogramu. Komunální odpad se 

tedy bude odvážet i na Nový rok 2007. 
   „Jediná změna, která se však týká spíše 
zaměstnanců společnosti .A.S.A. TS Pro-
stějov než občanů, spočívá v tom, že svoz 
nebude probíhat ve dvou směnách, tedy ran-

ní a odpolední, ale v jedné delší denní smě-
ně,“ uvedl místostarosta Vlastimil Uchytil. 
„Proto je třeba, aby lidé měli nachystány 
popelové nádoby v den svozu před svým 
domem už od rána,“ dodal.  (jg)

Svoz odpadu na Nový rok

Popelnice připravte před dům už ráno


