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Na aktuální téma:

Pozvánka

Hasičský záchranný sbor informuje

Prostějovští zastupitelé rozhodli
v úterý o tom, že město za 12  milionů
korun vykoupí objekt Kulturního
a společenského centra  v Komenského
ulici a přilehlé pozemky. Z přítomných
31 členů  zastupitelstva hlasovalo pro
výkup KaSC 29, dva zastupitelé se
hlasování zdrželi. Obyvatelé Prostě-

jovska se tak nemusejí  obávat, že měs-
to přijde o jediné kulturní a společen-
ské  zařízení s velkým sálem a případ-
ný jiný zájemce o koupi objektu  z něj
udělá například krytou tržnici. 

„Koupí Kulturního a společenského
centra sledujeme především  zachování je-
ho využití pro kulturní a společenské úče-
ly,“  objasnil místostarosta Mgr. Vlastimil
Uchytil. „Ve  dvoupodlažním objektu na-
cházejícím se v centru města je totiž  mi-
mo jiné jediný velký sál v Prostějově s ka-
pacitou téměř  tisíc lidí. Pokud by centrum
bylo využito ke komerčním účelům,  jak
o tom uvažovali další tři zájemci o jeho
koupi, kulturní a společenský život ve
městě by jeho ztrátou značně utrpěl,“  do-
dal Uchytil, který jako předkladatel mate-
riálu zastupitele  před hlasováním o koupi

upozornil na to, že do modernizace  objek-
tu bude nutné investovat v příštích letech
nemalé finanční  prostředky. 

Součástí projednávání byla i informace
o tom, že na dubnovém  zastupitelstvu
místostarosta Uchytil předloží model pro-
vozování  tohoto zařízení. Termín jeho
předání městu bude upřesněn po  jednání
s majiteli. S největší pravděpodobností
k němu dojde  začátkem letních prázdnin. 

Kulturní a společenské centrum se nabí-
zelo k prodeji zhruba  čtyři roky, během ni-
chž požadovaná cena klesla z 55 na 12  mi-
lionů korun. Vlastníkem budovy Kulturní-
ho a společenského centra je  Závodní
organizace odborového svazu TOK,
Oděvní podnik, a. s.,  se sídlem Prostějov.
Pozemky pod ní jsou ve vlastnictví  spo-
lečnosti Kulturní a společenské centrum, 
s. r. o.  Majitelem další části pozemků je
Oděvní podnik, a. s. Y. Kadlecová

Vzhledem k neustále se množícím telefo-
nickým dotazům a hlášením na linky tísňo-
vých volání týkajících se vrstvy sněhu  na
střešních konstrukcích, Hasičský záchranný
sbor Olomouckého  kraje sděluje následují-
cí informace: 

Díky počasí v poslední obě provádějí jed-
notky HZS  Olomouckého kraje a dobrovol-
né hasičské jednotky obcí velký  rozsah zá-
chranných a likvidačních prací u dopravních
nehod a technických zásahů, kde existuje
bezprostřední nebezpečí z prodlení při ohro-
žení životů občanů a jejich majetku. 

Z výše uvedených důvodů není v kapacit-
ních možnostech  jednotek požární ochrany
provádět měření vrstvy sněhu na  střešních
konstrukcích nejrůznějších objektů. Techni-
ka a zasahující příslušníci by mohli chybět
u událostí, při kterých  jde o záchranu lid-
ských životů. Navíc údaje námi naměřené na

střešních konstrukcích nemají žádnou vypo-
vídající hodnotu,  protože nám není známa
hustota sněhové pokrývky, a tudíž ani  zatí-
žení střechy. 

Vzhledem k předpokládanému dalšímu
sněžení je s podivem,  že majitelé objektů
s rovnými střechami či střechami s malými
sklony z nich sníh dosud neodstranili. Přes
masivní mediální  kampaň dále ohrožují se-
be a své okolí. 

V této souvislosti doporučujeme, pokud
není zcela jisté,  že konstrukce vydrží (na-
příklad betonové stavby apod.), sníh ze
střech odklidit. Jakékoliv otálení spojené
s měřením vrstvy  sněhu nebo sháněním od-
borníků je jen oddalováním práce, do  které
se zjevně některým majitelům objektů ne-
chce. Spekulace,  že tyto práce za majitele
zajistí a zaplatí někdo jiný,  považujeme za
nesprávnou cestu.

Jako řešení uvedené problematiky do-
poručujeme:

➣ v případě obav odstranit sníh preven-
tivně, 

➣ zajistit si předem dohodou firmu k od-
stranění sněhu, pokud  nemůžete práce pro-
vádět sami,

➣ v případě příznaků porušení konstruk-
ce se obrátit na územně  příslušný stavební
úřad. 

Závěrem upozorňujeme na skutečnost, že
podle stavebního  zákona je majitel objektu
plně odpovědný za jeho údržbu, stav a vše,
co souvisí se zabezpečením bezpečnosti ob-
jektu, k čemuž  patří i odstranění sněhové
pokrývky ze střechy. 

Seznam nám známých firem, které jsou
schopny odstraňovat sníh  ze složitějších
střešních konstrukcí, je uveden na 
www.hzsol.cz  v sekci zprávy pro občany. 

Novým vlastníkem Kulturního 
a společenského centra bude město 

Sníh na střechách budov Hasiči a statici kontrolovali
některé budovy ve městě

Kalendář akcí na webových stránkách města 
Zejména v oblasti sportu nejsou jeho možnosti ani zdaleka  vyčerpány

Dobrá zpráva pro sportovce
Ing. Jan Tesař,
starosta Prostějova a krajský radní 

V rozpočtu Olomouckého kraje pro le-
tošní rok je schváleno 30  milionů korun ur-
čených na podporu vrcholového, výkon-
nostního a mládežnického sportu. Tato
částka bude použita dvěma směry. Tím
prvním bude přímá podpora vytipovaných
vrcholových oddílů v jednotlivých okre-
sech - z 23 milionů korun bude přitom ce-
lých  5,5 milionu určeno pro prostějovské
oddíly. Zbývajících sedm  milionů pokryje

jednorázově vyhlášený grantový program
podpory  sportu pro tento rok. V rámci něj
je možné požádat o finanční  příspěvek na
podporu celoroční sportovní činnosti sub-
jektů  (Program I) i na podporu pořadatel-
ství významných sportovních  akcí v regio-
nu (Program II). 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
v této souvislosti  vypracoval Pravidla pro
poskytnutí finanční podpory v oblasti  spor-
tu v roce 2006, jejichž součástí jsou formu-
láře žádostí pro  oba programy. Písemné žá-
dosti na předepsaných formulářích je  nut-

né podat do 10. března na podatelně Kraj-
ského úřadu  Olomouckého kraje. Obálka
s žádostí musí být označena názvem
„PODPORA SPORTU“. 

Úplné žádosti podané v termínu projedná
komise pro mládež a sport při Radě Olo-
mouckého kraje, která jí navrhne seznam
žádostí s doporučenou výší finančního přís-
pěvku. Rada  Olomouckého kraje po pro-
jednání následně předloží doporučené  žá-
dosti včetně výše finančního příspěvku Za-
stupitelstvu  Olomouckého kraje ke
schválení. 

Pravidla pro poskytnutí finanční podpo-
ry v oblasti sportu  včetně formulářů jsou
k dispozici na webových stránkách  Olo-
mouckého kraje. Zájemci o ně se však mo-
hou obrátit i přímo  na mě. Jsem rád, že se
poprvé za dobu existence Olomouckého
kraje podařilo prosadit tak výraznou fi-
nanční podporu sportovců  a oddílů z jed-
notlivých regionů kraje, a udělám v rámci
svých  možností maximum pro to, aby pro-
stějovské oddíly byly při  získávání finanč-
ní dotace z Olomouckého kraje co nejús-
pěšnější. 

Místostarosta Mgr. Vlastimil Uchytil: 

Jsem rád, že z jediného kulturního

a společenského centra ve městě nebu-

de krytá tržnice.

Starosta města ing. Jan Tesař:
V rámci svých možností udělám maxi-

mum pro to, aby prostějovské oddíly byly

při získávání dotace z Olomouckého kra-

je co nejúspěšnější.

Před časem jsme nabídli kulturním, spo-
lečenským a sportovním organizacím,
které působí v Prostějově, možnost  infor-
movat o svých akcích prostřednictvím
městského webu. Jde o tzv. „Kalendář ak-
cí“, jehož výběr je nyní nově i na titulní
stránce internetu města Prostějova. Jsme
velmi rádi, že naší  nabídky už některé
subjekty využívají. Návštěvník městských
webových stránek tak velmi rychle získá
inspiraci, kam jít  třeba za kulturou (v Ka-
lendáři akcí najde aktuální filmovou  na-
bídku kina METRO 70, kulturního klubu
DUHA, městského divadla  a dalších), ne-
bo kam za sportem (aktuální basketbalová
utkání  BK Prostějov či bruslení veřejnos-
ti).

Právě v oblasti sportu však nejsou mož-
nosti Kalendáře  akcí ještě ani zdaleka vy-
čerpány. Do nabídky by se mohly dostat
například i turnaje nebo zajímavá utkání
žákovských či  mládežnických celků, zce-
la jistě bychom uvítali také informace
o aktuálních hokejových zápasech HK
Jestřábi ve víceúčelové  sportovní hale -
zimním stadionu. 

Zajímavá sportovní klání se často ode-
hrávají v okrajových  městských částech
a je škoda, že o nich ostatní občané dopře-
du  většinou nevědí. Právě v tomto ohledu
je role „Kalendáře akcí“,  co se týče infor-

movanosti prostřednictvím webu, jedno-
značně  nezastupitelná. 

Znovu proto vyzýváme spolky, dětské
a mládežnické  organizace, kluby sportov-
ního, kulturního i společenského  zaměření,
aby jejich představitelé využili šance vpi-
sovat své  vlastní akce na městský web. Zá-
jemci získají přístupové heslo k městské-
mu webu, respektive ke Kalendáři akcí, do

kterého mohou  vpisovat veškerou plánova-
nou činnost na nadcházející období.

Podrobné instrukce včetně hesla mohou
zájemci získat na  odděleni AIS Městského
úřadu v Prostějově, konkrétně u ing.  Hav-
líčka nebo ing. Nejezchleby, telefon:
582 329 765, 766, e- mail: stanislav.hav-
licek@mestopv.cz, kvetoslav.nejezchle-
ba@mestopv.cz.

V sobotu 18. února 2006 proběhne
v prostějovské  víceúčelové sportovní ha-
le - zimním stadionu Velká cena města
Prostějova v krasobruslení. Závod je po-
řádán pod záštitou  starosty Prostějova
ing. Jana Tesaře. Pohárové soutěže  pro-
běhnou v kategoriích nováčci mladší, no-

váčci, žačky a žáci  nejmladší, žačky a žá-
ci mladší. Na 15. hodinu je připraveno
rovněž exhibiční vystoupení skupiny syn-
chronizovaného bruslení  Skating Club
Brno. Soutěž, na kterou vás zve oddíl
KRASO- bruslení Prostějov, začíná v 7.30
hodin.Vstup je volný. (jg) 

Velká cena města Prostějova 
v krasobruslení 

V prvních únorových týdnech zkontro-
lovali prostějovští  hasiči společně se sta-
tikem několik objektů jak ve městě, tak 
i v okolních obcích.

Přímo v Prostějově se kontrola zaměřila na:
➣ Sportcentrum - Dům dětí a mláde-

že
➣ Kulturní a společenské centrum 

s. r. o. Prostějov
➣ Městské lázně
➣ Interspar
➣ Tesco Stores
V dalších dnech pak přišly na řadu ještě

některé školské  budovy na území Pro-
stějova.

Konkrétně u městských lázní si statik
prohlédnul všechny  vazníky a záklop. Ni-
kde v prostoru střechy se podle jeho závě-
ru  nevyskytují žádné deformace. Co se tý-
če Sportcentra, zatížení  střešní konstruk-
ce je i zde v pořádku - sníh je téměř z celé
plochy pryč.

Hasiče naproti tomu zajímalo zejména
značení únikových cest  z objektů. Přesto-
že žádné závažnější závady zjištěny neby-
ly,  majitelé budov byli znovu upozorněni
na nutnost značení  únikových cest, stejně
jako na nutnost pravidelně odstraňovat
vrstvu sněhu ze střech. (jg) 

Navzdory oteplení se na některých střechách i nadále drží sníh. Foto: Y. Kadlecová


