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Na aktuální téma:

Inspirace pro nevěsty a ženichy

Poznamenejte si do záznamníku: 

Náhradní termín zápisu do prvních tříd 

Nejpozději do 15. února musí zapsat budoucí prvňáčky do prvních  tříd prostějov-
ských základních škol rodiče, kteří se nemohli  dostavit se svými dětmi k řádnému zá-

pisu v pátek 20. ledna.  Náhradní termín si domluví na ředitelství školy. (Více na straně  5)

Na cestě za budoucí galerií města Prostějova
Až do 19. února si ve výstavních sálech Muzea Prostějovska na  náměstí T. G.

Masaryka můžete prohlédnout výstavu s názvem Na  cestě za budoucí galerií měs-
ta Prostějova. Poprvé se na ní  představují výtvarná díla zakoupená městem Pro-

stějovem, která  zdobí například prostory na radnici. (Více na straně 6)

Granty na kulturní projekty 
Dne 20. února je uzávěrka žádostí o granty na kulturní projekty.  Zájemci o ně

mohou žádat prostřednictvím obvyklých formulářů k veřejné finanční podpoře.
Šanci na jejich získání mají zejména ti,  jejichž projekty budou námětově odpo-

vídat čtyřem tematických  okruhům vyhlášeným pro letošní rok. Jsou jimi: Představení umě-
ní  prostějovské mládeže a studentů, Knižní medailonky prostějovských  osobností, Video-
dokumenty a Život města Prostějova ve fotografiích  roku 2006. Formulář žádosti je třeba
v záhlaví opatřit viditelným  označením GRANT! Žádostmi bez tohoto označení se granto-
vá komise  nebude zabývat a budou projednávány jako běžné žádosti na veřejnou  finanční
podporu komisemi Rady města Prostějova. 

Žádosti o veřejnou finanční podporu na ochranu
a tvorbu životního  prostředí

Do 28. února můžete stále podávat žádosti o veřejnou finanční  podporu posky-
tovanou z rozpočtu města Prostějova na projekty,  které se týkají ochrany a tvorby

životního prostředí, výchovy a osvěty. Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách
města, v informačním středisku městského úřadu nebo na odboru  životního prostředí ve Škol-
ní ulici č. 4. Žadatelé si letos rozdělí celkem 240 tisíc korun.  (Více na  straně 5)
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Rekreanti a návštěvníci plumlovské
přehrady by se letos mohli  vyhnout zkla-
mání ze zkažené dovolené, kterou jim lo-
ni narušil  masivní rozvoj sinic a následný
zákaz koupání. Prostějovští radní  vyho-
věli žádosti obcí Mikroregionu Plumlov-
sko o příspěvek na  revitalizaci přehradní
nádrže, jejíž odhadované náklady pro  le-
tošní rok se vyšplhaly na milion pět set ti-
síc korun. Prostějov  by na ni měl přispět
250 tisíci korunami, kterými pomůže
uhradit  zmapování sedimentů na dně
přehrady a nákup a trojí aplikaci  algici-
dů zabraňujících růstu sinic. Radní již do-
poručili  zastupitelům, aby na svém nej-
bližším zasedání schválili na  revitalizaci
uvolnění čtvrt milionu korun z Fondu re-
zerv a rozvoje. Finanční podpora bude
poskytnuta za předpokladu získání 1 200
tisícové dotace od Olomouckého kraje
a celkem  padesátitisícového příspěvku od
Plumlova, Krumsína a Mostkovic 

Až 80 procent vodních nádrží v České
republice se v současné době  potýká s pře-
množenými sinicemi - cyanobakteriemi,
které produkují  toxické látky ohrožující
lidské zdraví. Podobně postižená bývá
každoročně i plumlovská přehrada, která
je jedinou větší přírodní  nádrží na Prostě-
jovsku vhodnou ke koupání. Za odpočin-
kem k ní  desítky let každé léto mířily ne-
jen tisíce turistů, ale i Prostějovanů. Prá-
vě z tohoto důvodu má zájem o ozdravení

vody v přehradě i prostějovská radnice. 
„Jde nám o to, aby se Prostějované mohli

koupat nejen v budovaném  městském spor-
tovním a oddechovém centru, ale i ve volné
přírodě.  Řada z nich má navíc v okolí pře-
hrady chaty, na kterých dříve  trávila celé lé-
to či každou volnou chvíli,“ objasnil staros-
ta  Prostějova ing. Jan Tesař.

Prostějovská radnice se do snah o revitali-
zaci přehrady zapojila  již před zhruba ro-
kem a půl, kdy na její půdě proběhlo jedná-
ní  starostů obcí bezprostředně sousedících
s přehradou, pracovníků  příslušných odbo-
rů městského úřadu a odboru životního pro-
středí  Olomouckého kraje. Ti již tehdy zva-
žovali možnosti, jak přehradu  zrevitalizo-
vat, aby se v ní dalo koupat, a v důsledku
toho oživit  skomírající turistický a rekreač-
ní ruch. 

„Prostějov, Olomoucký kraj, Povodí Mo-
ravy, Plumlov a Mostkovice  tehdy společně
uhradily analýzu, která prokázala, že v sedi-
mentech  na dně přehradní nádrže nejsou ob-
saženy těžké kovy. Při jejich  případném od-
těžení by tedy nebylo nutné ukládat je jako
nebezpečný  odpad na speciální skládky,“
konstatoval Tesař. 

Odtěžení sedimentů ze dna přehrady by si
vyžádalo její vypuštění  na dva roky a přišlo
by na desítky milionů korun. „Pravděpodob-
ně  je to však jedna z podmínek pro vyčiště-
ní nádrže, která je v současném stavu pro re-
kreační účely stejně nepoužitelná,“ podotkl
starosta Prostějova, který zdůraznil že aby
byla revitalizace  plumlovské přehrady ús-
pěšná, bude nezbytně nutné, aby byly  sou-
časně revitalizovány i všechny přítoky Hlou-
čely. „Konkrétně jde  o to, aby žádná z obcí
nad přehradou a Podhradským rybníka  ne-
vypouštěla do přítoků přehradní nádrže vo-
du, která by neprošla  přes čističku. Další
opatření by měla zamezit splachování hlíny
a hnojiv do přítoků, které ústí do přehrady,“
upřesnil Tesař. 

Prostějov společně s Olomouckým kra-
jem a obcemi Mikroregionu  Plumlovsko
nyní hledá cesty, jak celou investici pokrýt.
„Vzhledem  k její nákladnosti a významu
pro obyvatele z širokého okolí je  nutné sdru-
žit úsilí a prostředky nejen obcí Mikroregio-
nu  Plumlovsko, Prostějova a Olomouckého
kraje, ale i fondu životního  prostředí a pří-
padně evropských strukturálních fondů,“
míní Tesař. 

Prostějovští zastupitelé se ke čtvrtmilio-
novému příspěvku na  revitalizaci přehrady
vyjádří za necelé dva týdny. Krajští  zastupi-
telé budou o problematice plumlovské pře-
hrady jednat na  svém nejbližším zasedání.
V polovině února pak proběhne jednání na
toto téma i na krajském úřadě. 

Y. Kadlecová 

Město Prostějov finančně podpoří
ozdravení vody v plumlovské  přehradě Připravované změny v městské

hromadné dopravě od června 2006
O stručnou odpověď na tuto otázku

jsme požádali místostarostu Bc.  Aloise
Mačáka, který je mimo jiné odpovědný
za odbor dopravy.

Jízdní řády linek městské hromadné do-
pravy jsou přizpůsobovány  příjezdům
a odjezdům linek příměstské autobusové
dopravy a vlaků.  Na zřetel jsou brány ze-
jména požadavky na dopravu větších sku-
pin  občanů, což je například doprava žá-
kovská nebo do zaměstnání.

Vzhledem k množství různých požadav-
ků při sestavování jízdních  řádů není ob-
jektivně možné vyhovět všem. Především
z tohoto  důvodu upřednostňujeme poža-
davky podložené větším počtem žadatelů.
Je tak zachován jeden z aspektů této dopra-
vy, která by měla být  hromadná. Význam-
nější změny jízdních řádů městské hromad-
né dopravy  v Prostějově jsou připravovány
na červen 2006. 

Městskou hromadnou dopravu zajišťuje
pro město Prostějov firma  FTL - FIRST
TRANSPORT LINES a.s. Nyní je na zá-
kladě požadavků  města provozováno 17 li-
nek, které zajišťuje 22 autobusů, z toho  šest
Ekobusů, na které přispělo i město Prostě-
jov. Kvalitně a ekologicky fungující měst-
skou hromadnou dopravou chceme být še-
trní  k životnímu prostředí a do určité míry
tak i řešit složitou  dopravní situaci ve měs-
tě. 

Naší snahou je postupně docílit maxi-
mální spokojenosti občanů  s městskou hro-
madnou dopravou, na kterou město tento
rok  poskytuje částku ve výši 17,5 milionů

korun. Pro srovnání - je to  o 3,5 milionů
korun více něž v roce 2005. Současná cena
jízdného  ve výši 6 korun je jedna z nejniž-
ších v České republice. Prostějov  je navíc
jediným městem v Olomouckém kraji, kte-
ré v roce 2006  nezdražilo jízdné. Došlo
k navýšení počtu spojů a zavedení nové  au-
tobusové linky. 

Jízdní řády nemohou být dogma a uza-
vřenou věcí. Především na  základě aktuál-
ních připomínek občanů je nezbytné, aby
docházelo k jejich změnám. Určitě se dá
zlepšovat i MHD! Z tohoto důvodu budu
velmi rád, když své připomínky, návrhy
a podněty k MHD a jízdním  řádům budete
adresovat mně osobně nebo na odbor do-
pravy městského  úřadu v Prostějově. Opět
však požádám občany, aby uváděli svoji
kontaktní adresu i telefonické spojení pro
případné upřesnění  svého požadavku nebo
osobní jednání. Anonymní připomínky je
složité řešit.

Na závěr si dovolím využít této možnos-
ti a poděkovat všem  občanům, kteří se na
mě v minulém roce obrátili se svými návr-
hy,  připomínkami a podněty k důležité pro-
blematice městské hromadné  dopravy
a jízdních řádů.

Místostarosta Bc. Alois Mačák: 
Naší snahou je postupně docílit maxi-

mální spokojenosti občanů s městskou
hromadnou dopravou, na kterou město
tento rok poskytuje  částku ve výši 17,5 
milionů korun.

Plumlovská přehrada byla dobudována ve 30, letech minulého  století. Nachází se
v údolní nádrži nad Mostkovicemi ve  vzdálenosti asi šesti kilometrů od Prostějova.
Její hladina měří  kolem 60 hektarů a maximální hloubka se pohybuje mezi 12 - 15
metry. Zadržuje až čtyři a půl miliónu metrů krychlových vody,  která pak přepa-
dem odtéká k Prostějovu. Přehrada slouží k rekreačním účelům - koupání, ryba-
ření a vodním sportům - a byla  vyhledávaným místem k odpočinku a rekreaci lidí
ze širokého okolí.  Chaty a rekreační střediska začaly na jejích březích vyrůstat
zhruba od 50 letech minulého století. Přehrada, i když má v názvu slovo plumlov-
ská, spadá pod obec Mostkovice. 

Ing. Jan Tesař, starosta Prostějova: 
Plumlovská přehrada byla vyhledávaným

místem odpočinkem pro tisíce  Prostějo-
vanů, z nichž řada má navíc v jejím okolí
chaty. Právě z tohoto důvodu chce ozdra-
vení vody v přehradní nádrži finančně
podpořit i město Prostějov. 

Ilustrační foto: Y. Kadlecová 

Okresní hospodářská komora v Prostějo-
vě připravila pro podnikatele, ekonomy,
účetní vedoucí jednoduché nebo podvojné
účetnictví, pro všechny instituce, které chtě-
jí získat nejnovější informace v oblasti da-
ňového účetnictví, odborný seminář „Nove-
la zákona o dani z příjmu právnických a fy-
zických osob platná od 1. 1. 2006“. Seminář
se uskuteční dne 22. února od 9.00 do 13.00
hodin v Národním domě, Vojáčkovo nám. 1
v Prostějově. Přednášet bude odbornice na

daně ing. Miroslava Mohylová - daňový po-
radce, člen daňové skupiny při Hospodářské
komoře ČR. Obsahem semináře bude výklad
novelizace zákona o dani z příjmu k 1. 1.
2006 a výklad komplikovaných ustanovení
zákona 2005. 

Vzhledem k omezené kapacitě sálu je nut-
no potvrdit účast v kanceláři Okresní hospo-
dářské komory v Prostějově nejpozději do
20. února 2006. Zde také získáte veškeré
bližší informace včetně výše vložného.

Seminář k novele zákona o dani z příjmu
právnických a fyzických osob

V neděli 19. února od 14.00 hodin se
v prostorách Národního domu  v Pro-
stějově uskuteční „SVATEBNÍ DEN“. 

Akce je určena všem, kteří  se připravu-
jí na významnou oslavu v životě mladého
páru. „Svatební  den“ chce být inspirací
nejen pro budoucí nevěsty a ženichy, ale 
i pro rodiče, družičky a všechny svatebča-
ny.

Návštěvníci získají informace o tom,
jak co nejlépe  připravit malou či velkou
svatbu, podle čeho vybrat oblečení pro  ne-
věstu a ženicha, jak se na svatbu nalíčit,
jak zorganizovat  vhodnou hostinu, jak
mají vypadat svatební fotografie nebo  vi-
deozáznam, jaké ošacení je vhodné pro
svatební hosty a rodiče,  jaké snubní prste-
ny vybrat, jak se na svatbu dopravit, jakou
květinovou výzdobu zvolit a mnoho dal-
ších užitečných informací.

Přestože jde o „Svatební den“, inspiraci
zde získají všichni,  kteří organizují ja-
koukoli jinou významnou rodinnou oslavu
(jubileum, křtiny, promoci apod.)

V Prostějově jde o první komplexní vý-
stavu týkající se  svateb či jiných význam-
ných rodinných oslav. (jg)

Svatební den 
Osadní výbory, které byly v okrajových

částech města  Prostějova zřízeny v minulém
roce, už pracují naplno. Například  Osadní
výbor Vrahovice se podle sdělení jeho před-
sedkyně Milady  Galářové schází každé prv-
ní pondělí v měsíci v 19 hodin k jednání  ve
společenské místnosti hasičské zbrojnice
v ulici  Československého armádního sboru.
Občané jedné z největších  příměstských
částí mohou osadnímu výboru adresovat své
návrhy a podněty. Zápisy z jednání jsou vy-
věšovány na vývěskách ve  Vrahovicích
a Čechůvkách. (jg)

Osadní výbory 

již pracují naplno

Inzerci v Radničních
listech je možno

objednat:
❍ telefonicky 
582 33 81 33

❍ faxem 
582 33 81 33, 

❍ e-mailem: 
zlom@studiopn.prostejov.cz


