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Na Diskodrom se 
do Prostějova sjelo 
téměř 2 500 taneč-
níků. strana 2

Jarní dny zdraví 
odhalily prohřeš-
ky v životním stylu 
Prostějovanů.
 strana 4

Vchody do panelo-
vého domu v Marti-
nákově ulici budou 
střežit kamery.
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Neznalost nových  
zákonů vás od  
1. července může 
přijít pěkně dra-
ho. strana 5

Účastníky meziná-
rodního hudebního 
festivalu na plum-
lovské přehradě 
neodradil ani déšť.
 strana 6
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Mgr. Jana Gáborová,
tisková mluvčí MěÚ v Prostějově 

Na pokladně prostějovské radnice 
mohou občané platit poplatky na příjmo-
vý účet města nově i prostřednictvím pla-
tebních karet. V těchto dnech zde byl na 
jedné z pokladen instalován nový platební 
terminál. Jeho oficiální provoz byl spuštěn 
v pondělí 12. června. 

V době zkušebního provozu proved-
li několik plateb i sami zaměstnanci 
finančního odboru, aby zjistili, zda se 
položky připisují na účet bez problémů. 
„Zrealizovali jsme některé platby za 
odpady a můžeme potvrdit, že terminál 
funguje tak jak má,“ sdělila pracovnice 

finančního odboru Miluše Šafandová.  
    Nejaktuálnější platbou ze strany obča-
nů  je v těchto dnech poplatek za komu-
nální odpad, který je splatný k 30. červnu 
letošního roku. Jeho výše je v Prostějově 
stejná jako v loňském roce, to znamená 
420 korun za osobu a rok. „Terminál však 
slouží i jiným platbám na příjmový účet 
města. Například na úhradu nájemného 
z pozemků nebo pokut,“ upřesnila Šafan-
dová.

Platby pomocí platebních karet se měly 
na finančním odboru prostějovské radnice 
rozjet už začátkem letošního roku. Kvůli 
formálním záležitostem (doladění smlou-
vy s poskytovatelem) se však spuštění sys-
tému oddálilo až na červen. 

Na finančním odboru městského 
úřadu můžete platit i kartou 

Do konce června je splatný poplatek za komunální odpad

Pohotovostní služba  pro dospělé i pro 
děti a dorost již čtvrtým měsícem fun-
guje v areálu prostějovské nemocnice, 
kam byla přemístěna z prostor záchran-
né služby ve Wolkrově ulici. Lékařskou 
službu první pomoci i nadále zajišťují 
soukromí praktičtí lékaři.  

„Umístění pohotovosti v areálu nové 
nemocnice má pro pacienty jednu 
nespornou výhodu. Pokud je v případě 
potřeby odešleme například na oční, 

ušní, chirurgii či internu, mají  odborné 
ambulance takříkajíc po ruce,“ uvedla 
praktická lékařka Marcela Labounko-
vá. 

Od 15. června  jsou ordinační hodiny 
pohotovosti pro dospělé ve všední od 
16 do 22 hodin, o sobotách, nedělích 
a svátcích od 8 do 22 hodin. Pohotovost 
pro děti funguje i nadále pouze o sobo-
tách, nedělích a svátcích od 8 do 20 
hodin.                              (kdl) 

Rozšíření ordinačních hodin 
pohotovostní služby pro dospělé

Dětské oddělení prostějovské městské 
knihovny funguje od června  v nových 
prostorách v objektu Domu dětí a mlá-
deže na Vápenici č. 9. Město jej získalo 
v loňském roce výměnou s Olomouckým 
krajem.  Bývalé prostory dětské biblioté-
ky v budově Pernštýnského zámku, kde 
působila od prázdnin roku 1968, byly již 
delší dobu zejména po hygienické a pro-
storové stránce nevyhovující. 

Dárek za téměř milion a půl dostaly od 
města ke svému svátku děti z Prostějova 
a okolí. Ve čtvrtek 1. června, tedy právě 
na Den dětí, byla slavnostně otevřena nová 
dětská bibliotéka v přízemí Domu dětí 
a mládeže na Vápenici. Město do úprav 
části budovy pro dětské oddělení městské 
knihovny investovalo 1 340 tisíc korun.  

Hlavním dodavatelem byla firma STA-
MO Konice. Subdodávky obstaraly prostě-
jovské odborné firmy. Stěžejní rekonstruk-
ce byla zahájena v loňském roce a trvala 
čtyři měsíce. V průběhu března a začátkem 
dubna se prováděly drobné dodatečné prá-
ce. Květen byl ve znamení stěhování celé-
ho oddělení, které tak bylo pro veřejnost 
uzavřeno.

„Netvrdím, že prostory v domě na Vápe-
nici jsou o mnoho větší, ale rozhodně jsou 
vhodnější. Každý, kdo navštívil dětskou 
knihovnu v zámku, mi dá jistě za prav-

du, že tyto prostory byly značně nevyho-
vující a řekl bych až nedůstojné,“ uvedl  
místostarosta Miroslav Pišťák s tím, že  
dětské oddělení bude na Vápenici do doby, 
než město komplexně vyřeší problematiku 
městské knihovny. O jiném využití uvolně-
ných prostor zámku se vzhledem k jejich 
havarijnímu stavu zatím neuvažuje. 

Dětské oddělení knihovny eviduje asi 
tisícovku zaregistrovaných čtenářů. Těm 
nabízí kolem 15 tisíc knih a desítku titu-
lů časopisů. Další tisíce dětí zavítají do 
knihovny v průběhu roku na nejrůzněj-
ší akce, které se zde pravidelně pořádají. 
„Denně si u nás zhruba stovka dětí vypůjčí 
kolem 250 knih,“ uvedla knihovnice Jar-
mila Šmucrová. „Další přibližně tři tisíce  
navštíví během roku některou z našich 160 
akcí,“ dodala s tím, že k těm nejznámějším 
patří Slámový den v předvánočním a před-

velikonočním čase, literární soutěž pro děti 
do 15 let Sovičkiáda či tematicky zaměřené 
besedy pro školy. Knihovnice dětem pravi-
delně zpříjemňují i letní prázdniny, kdy pro 
ně pořádají polední pizza kvizy, dny Šikulů 
a pohádková čtení. 

„V dnešní době děti obecně usedají 
častěji k počítači či k televizi než ke kni-
hám. Vysoké počty návštěvníků dětského 
oddělení svědčí o dobré práci knihovnic,“ 
poznamenala na slavnostním otevření radní 
RNDr. Alena Rašková. 

„Na Vápenici jsme přenesli všechny čin-
nosti a zkušenosti, kterými dětské oddělení 
disponovalo. To je navíc vybaveno zaříze-
ním pro handicapované, takže  je plně bez-
bariérové. Věříme, že k nám všichni mladí 
čtenáři z Prostějova i okolí brzy najdou ces-
tu,“ přeje si ředitel prostějovské knihovny 
PhDr. Miloš Kvapil.  Y. Kadlecová

Dětské oddělení městské knihovny 
se přestěhovalo na Vápenici 

Zrekonstruované bezbariérové prostory jsou přátelské i k handicapovaným čtenářům 

„Bez nadsázky mohu říci, že rekonstruované prostory, 
v nichž byla před časem banka, budou nyní sloužit tomu 
nejcennějšímu, co máme – dětem,“ uvedl při slavnostním 
otevření starosta ing. Jan Tesař. Společně s místostaros-
tou Bc. Aloisem Mačákem ocenil nejen zrekonstruované 
prostory, ale i rozsah knižního fondu.  Foto: Y. Kadlecová 

V dětském oddělení městské knihovny si denně vypůj-
čí knihy či časopisy zhruba stovka dětí nejrůznějšího 
věku. Nabídka titulů uspokojí i ty úplně nejmenší, na 
které mimo jiné čekají oblíbená leporela či kreslené 
knížky, jejichž hrdiny jsou známé postavičky z televiz-
ních Večerníčků.   Foto: Y. Kadlecová

Zajímavosti z dětského oddělení knihovny  
4  Dětské oddělení městské knihovny je otevřeno každý všední den mimo úterý od  

9 do 11 a od 12 do 16 hodin. 
4 Děti do 15 let přijde roční členství na 50 Kč, čtenáře od 15 let na 70 Kč.
4  Během stěhování musely knihovnice odnosit, přetřídit a naskládat do regálů  

15 tisíc knih o celkové váze 7,5 tisíce kilogramů.
4  Dětské oddělení nabízí i májovky, verneovky či naučnou literaturu o přírodě, zví-

řatech, vědě a technice, letectví, myslivosti, rybářství apod. Tyto tituly zde vyhle-
dávají nejen děti, ale i dospělí. 

Předseda fotbalového klubu 1. SK Pros-
tějov ing. Jiří Kocourek poděkoval staros-
tovi města ing. Janu Tesařovi za podporu 
města kopané v Prostějově: 

„Vážený pane starosto, dovolte mi, 
abych tímto dopisem poděkoval jménem 
svým, svých spolupracovníků, trené-
rů, fotbalistů všech věkových kategorií 

i jménem sportovní veřejnosti za podporu 
kopané. 

Velice si vážím vaší důvěry v náš pro-
jekt rozvoje kopané a zároveň bych vás 
chtěl ubezpečit, že uděláme vše pro to, 
abychom vaši důvěru nezklamali,“ uvedl 
v dopise adresovaném starostovi předseda 
klubu Kocourek. 

Fotbalisté poděkovali starostovi města 

Ověřování v informačním středisku
Koncem května skončilo omezení ověřování podpisů a dokumentů v informačním 

středisku Městského úřadu v Prostějově.  
Občané si tak mohou přijít ověřit dokumenty denně, a to:

  pondělí – čtvrtek  od 8.00 do 17.00 hodin
  pátek                     od 8.00 do 16.00 hodin. 

pondělí: 8 – 12 hod. a 13 – 17 hod.
úterý:   7 – 12 hod. a 13 – 15 hod. 
středa:    8 – 12 hod. a 13 – 17 hod.

čtvrtek:  7 – 12 hod. a 13 – 15 hod.
pátek:     7 – 12 hod. a 13 – 15 hod.
 (kr) 

Otevírací doba zákaznického centra společnosti 
Středomoravská vodárenská v Krapkově ulici č. 26

Prostranství před Národním domem opět zdobí lípa
Prostranství před prostějovskou secesní 

perlou - Národním domem - opět zdobí 
lípa. Osmnáctiletý stromek, který symbo-
licky pochází z České republiky, zasadili 
na slavnostním shromáždění starosta ing. 
Jan Tesař a místostarosta Miroslav Pišťák. 
Společně také na strom přivázali stuhu 
v barvách města. 

Lípa byla zasazena u příležitosti blíží-
cího se  stého výročí otevření Kotěrova 
secesního skvostu. „Národní dům posta-
vili pro Prostějov manželé Vojáčkovi. Ne 
každý z nás je chopen městu poskytnout 
tak hodnotný dar, ale maličkostí, například 
péčí o okolí svého bydliště,  může v jeho 
prospěch přispět každý z nás,“ uvedl sta-
rosta Jan  Tesař. 

„Věřím, že strom zdárně poroste ke 
spokojenosti všech Prostějovanů,“ pro-
hlásil místostarosta Miroslav Pišťák. 
„K tomu by měla mimo jiné přispět 
i automatická závlaha stromu a ochrana 
jeho kořenového systému,“ dodal mís-
tostarosta. 

 Text a foto: Y. Kadlecová   


