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Od září se Pros-
tějované mohou 
obracet na „své“ 
okrskové strážní-
ky. 
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Podrobný program 
tradičních hanác-
kých slavností 
a hodových slav-
ností Stoletý národ-
ní dům najdete na 
 straně 6

V průmyslové zóně vyroste do konce roku 
největší mrazírna v České republice 

Práci v ní najde sedm desítek lidí z Prostějova a okolí

Hospodaření města za první 
pololetí roku 2006

V úterý 19.  září  budou městští  zastupi-
telé projednávat finanční hospodaření měs-
ta Prostějova a jím řízených organizací za �
I. polovinu letošního roku. Bývá to pravi-
delný bod jednání v září každého roku, ale 
to nadcházející jednání o hospodaření města 

bude přece jen jiné. Hospodářské výsledky 
jsou jako každý rok relativně dobré, takže 
ta určitá výjimečnost je v tom, že zastupite-
lé budou hodnotit poločas posledního roku 
jejich volebního období. A když bych chtěl  
ještě více zdůraznit, jak jsou dobré výsled-
ky posledního rozpočtového roku důležité, 
pak by možná stačila jedna delší věta.
Příznivé výsledky  jsou  za předpokladu, 

že budeme  i  nadále dobře pracovat,  záru-
kou dobrého hospodaření za celý rok 2006, 
a  tedy  i  důležitou  podmínkou  přípravy 
dobře sestaveného rozpočtu, který již bude 
projednávat nové Zastupitelstvo města Pro-
stějova.
A jak tedy konkrétně dopadlo naše hos-

podaření za prvních šest měsíců? Skončilo 

kladným saldem příjmů a výdajů ve výši 
4,4 mil.Kč, když příjmy dosáhly více než 
51 % celoroku a výdaje byly čerpány jen 
na 40 %. Jsou to dobré výsledky, ale roz-
hodně je nepřeceňuji, mimo jiné i proto, že 
čerpání výdajů rozpočtu v oblasti zejména 

stavebních  investic  je  z  velké  části  ješ-
tě  před  námi. Mnohem  důležitější  je,  že 
máme dobře „našlápnuto“ a můžeme tedy 
předpokládat,  že  celý  rok  2006  dopadne 
dobře. A důvodem k určitému optimismu 
je  i  dosavadní  a  předpokládaný  výnos 
daní,  který  může  pozitivně  ovlivnit  výši 
plánovaného  deficitu  krytého  rezervami 
města.
Závěrem si dovoluji poděkovat členům 

Rady  a  Zastupitelstva  města  Prostějova, 
členům  finančního  výboru,  pracovníkům 
Městského  úřadu  v  Prostějově  i  pracov-
níkům  dalších  organizací.  Všichni  se 
zasloužili  o  takové  výsledky,  které  jsou 
dobrou  zprávou  pro  budoucnost  našeho 
města.

Místostarosta Miroslav Pišťák: 

„Příznivé výsledky hospodaření, kterých jsme za 

první pololetí letošního roku dosáhli, jsou za  před-

pokladu, že budeme i nadále dobře pracovat, záru-

kou dobrého hospodaření za celý rok 2006.“

Ještě do konce letošního roku se 
v prostějovské průmyslové zóně roz-
běhne provoz plošně a kapacitně 
největší mrazírny v České republice. 

Mrazírnu,  která bude soustřeďovat 
a zajišťovat distribuci speciální sku-
piny mražených výrobků v středo-
evropském regionu, staví společnost 
HOPI. Ta v prostějovské průmyslové 
zóně uvedla v roce 2004 do provozu 
logistický sklad, ze kterého je zajišťo-
váno centrální skladování a distribu-
ce zboží pro Českou republiku, Slo-

vensko a Maďarsko. V současné době 
v něm zaměstnává zhruba 200 lidí. 
Dalších 70 najde práci ve zmiňované 
mrazírně. 

„Společnost  již zahájila nábor zejména 
manipulantů,  dispečerů,  pracovníků  pro 
obsluhu  skladů,  ale  i  manažerů,“  uvedl 
Jaroslav  Voráček,  prokurista  společnosti 
HOPI. Ta otevřela koncem srpna   v obci 
Strančice  na  dálnici  D1  jeden  z  největ-
ších  plošných  skladů  v  České  republice, 
ve  kterém  bude  poskytovat  služby  pro 
společnost  Procter  &  Gamble  v  regio-

nu  střední  Evropy.  Skutečnost,  že  jeden 
z největších světových výrobců segmentu 
drogerie si vybral právě společnost HOPI, 
svědčí podle místostarosty Mgr. Vlastimi-
la Uchytila o správném rozhodnutí vedení 
města Prostějova v roce 2003, kdy nabíd-
lo  zmíněné  společnosti  potřebné  plochy 
pro  expanzi  v  průmyslové  zóně.  „Naše 
tehdejší  rozhodnutí  mělo  za  následek 
i  zvýšený  zájem dalších  investorů  o  tuto 
lokalitu. Díky tomu zde práci našly stov-
ky lidí. A o vytváření nových pracovních 
příležitostí nám jde především,“ zdůraznil 
Uchytil, který jednání se společností HOPI 
inicioval a následně vedl.
Podle  prokuristy  Jaroslava  Voráč-

ka  však  aktivity  společnosti  HOPI 
v  našem  městě  nekončí.  „Vzhledem 
k výhodné poloze Prostějova a přede-
vším  vstřícnému  postoji  vedení  měs-
ta budeme mít zájem o další pozemky 
v průmyslové zóně pro realizaci našich 
dalších strategických plánů,“ prozradil 
Voráček.  

� Y. Kadlecová 

Výstavba okružní 
křižovatky „Brněn-
ská – Okružní“ si 
vyžádala dočasná 
dopravní omezení. 
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Město mapuje zájem 
o koupi pozemků 
na výstavbu rodin-
ných domků u nové 
nemocnice.
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Průzkum na téma 
„Oživení náměstí  
T. G. Masaryka“.
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Místostarosta Mgr. Vlastimil Uchytil: 

„Rozšiřováním průmyslové zóny nám jde především 

o vytváření nových pracovních příležitostí. K téměř 200 

lidem, které zde zaměstnává jen společnost HOPI, při-

bude do konce roku dalších 70.“ 

O stručnou odpověď na tuto otázku 
jsme požádali místostarostu Bc. Aloi-
se Mačáka, který je mimo jiné odpo-
vědný za odbor dopravy.

Od  1.  září  2006  jsou  především  na 

základě  podnětů  občanů  připraveny 
změny  v MHD,  které  přispějí  k  jejímu 
zkvalitnění.  Naší  snahou  je  postupně 
docílit  maximální  spokojenosti  občanů 
s  městskou  hromadnou  dopravou,  na 
kterou město tento rok poskytuje částku 
ve výši 17,5 milionů korun. Pro srovná-
ní – je to o 3,5 milionů více než v roce 
2005.  Současná  cena  jízdného  ve  výši 
6  korun  je  jedna  z  nejnižších  v  České 
republice.  Prostějov  je  navíc  jediným 
městem  v  Olomouckém  kraji,  které 
v roce 2006 nezdražilo jízdné. 
Jízdní  řády  linek  městské  hromadné 

dopravy  jsou  přizpůsobovány  příjez-
dům a odjezdům linek příměstské auto-
busové dopravy a vlaků. Na zřetel jsou 
brány  zejména  požadavky  na  dopravu 
větších skupin občanů, což je například 
doprava žákovská nebo do zaměstnání. 
Vzhledem k množství různých požadav-
ků  při  sestavování  jízdních  řádů  není 

objektivně možné vyhovět všem. Přede-
vším z tohoto důvodu upřednostňujeme 
požadavky  podložené  větším  počtem 
žadatelů. 
Městskou  hromadnou  dopravu  

zajišťuje  pro  město  Prostějov  FTL 

–  FIRST  TRANSPORT  LINES,  a.  s.  . 
Nyní  je  na  základě  požadavků  města 
provozováno  17  linek,  které  zajišťuje  
22  autobusů,  z  toho  šest  Ekobusů,  na 
které přispělo i město Prostějov.
Kvalitně a ekologicky fungující měst-

skou  hromadnou  dopravou  chceme  být 
šetrní k životnímu prostředí a do určité 
míry tak i řešit složitou dopravní situaci 
ve městě.
Jízdní  řády  nemohou  být  dogma 

a  uzavřenou  záležitostí.  Proto  opět 
žádám občany, aby svoje návrhy k pro-
blematice  městské  hromadné  dopravy 
adresovali  mě  osobně  nebo  na  odbor 
dopravy městského úřadu v Prostějově.
Dovolím  si  využít  této  možnosti 

a  poděkovat  všem  občanům,  kteří  se 
na  mě  obrátili  se  svými  připomínka-
mi,  návrhy  a  podněty,  ať  již  k  jízdním 
řádům nebo k problematice MHD.

� �� (Více na straně 3) 

 Na aktuální téma

Změny v městské 
hromadné dopravě od září 

Místostarosta Bc. Alois Mačák:
„Naší snahou je postupně docílit maximální spo-

kojenosti občanů s městskou hromadnou dopra-
vou, na kterou město tento rok poskytuje částku 
ve výši 17,5 milionů korun.“

Nejmladší žáci Základní školy v Palac-
kého  ulici  v  Prostějově  dostali  jako  prv-
ní  od  města  reflexní  bezpečnostní  vesty 
v zelené barvě.  První školní den 4. září jim 
je  symbolicky  oblékl  starosta  Jan  Tesař. 
„Bezpečnostní  vesty  jsou  určeny  dětem 
předškolního  a  mladšího  školního  věku. 
Budou je chránit zejména při hromadných 
vycházkách městem a při  přecházení  sil-
nic. Vestičku  by  na  sobě mělo mít  vždy 
jedno dítě v čele skupiny a jedno na konci. 
Město  zakoupilo  celkem  200  vest  za  37 
tisíc korun, z nichž 10  tisíc činila dotace 
ministerstva vnitra. Zbývajícím školám je 
předáme 22.  září v  rámci   Dne bez aut,“ 
uvedl Jan Tesař. 
Město však k bezpečnosti  školáků při-

spěje  i  dalšími  způsoby.  „Na  chodce  na 
nejvytíženějších přechodech budou v ran-
ní a někdy i odpolední špičce opět dohlížet 
strážníci městské  policie.  Současně  jsme 
vypracovali projekty na osvětlení dalších 
přechodů pro chodce a fluoreskující ozna-
čení přechodů ve městě, na jejichž realiza-
ci se budeme snažit získat dotaci minister-
stva vnitra,“ upřesnil Tesař.   (kdl)

Bezpečnost dětí zvýší nejen reflexní vestičky,
ale i fluoreskující přechody 

Školákům ze ZŠ v Palackého ulici bezpečnostní vesty první školní den 
oblékl starosta města Jan Tesař.   Foto: Y. Kadlecová

Božena Sekaninová,
místostarosta Prostějova 
a členka rady Národní sítě Zdravých měst 

Letošní  Evrop-
ský  den  bez  aut, 
který  je  vyvrcho-
lením  Evropského 
týdne mobility, při-
padá  na  pátek  22. 
září.  Stejně  jako 
v  minulých  letech, 

i  letos  celá  akce  proběhne  za  podpory 
ministerstva životního prostředí a Národní 
sítě Zdravých měst, jejímž je Prostějov od 
roku 2001 členem.

Po celý pátek 22. září bude jezdit 
MHD zdarma!

4 Dopoledne  proběhne  na  nám. T. G. 
Masaryka soutěž v běhu pro handicapova-
nou mládež a pro děti I. stupně ZŠ. Soutěž 
odstartují  svým během  již  tradičně  před-
stavitelé města.

4 Budou  oficiálně  vyhlášeni  vítězové �
2. ročníku literární soutěže na téma „Cho-
váme se podle dopravních předpisů“, urče-
né pro žáky 7. ročníků základních škol. 

4  Informační středisko prevence bude 
informovat o bezpečnosti na silnici, použí-
vání  přileb  pro  cyklisty,  bezpečnostních 
pásů  v  autech  a  o  uplatnění  bezpečnost-
ních zámků na kola.

4 Od  druhé  poloviny  září  budou 
v základních školách opět probíhat besedy 
pro žáky o bezpečném provozu na silnici. 
Instruktážní  video  a  besedu  budou  řídit 
strážníci městské policie.

4 Pro zájemce z řad veřejnosti, veřejné 
správy a odborníků z celé republiky pro-
běhne 21. září v Kulturním klubu DUHA 
sekce Národní sítě Zdravých měst k téma-
tu bezpečné a udržitelné dopravy.
O celé  akci vás budeme dále  informo-

vat v regionálním tisku a na internetových 
stránkách města www.mestopv.cz.

Na Den bez aut bude MHD zdarma
Město Prostějov se v době konání hodo-

vých slavností v sobotu 9. září a v nedě-
li  10.  září  připojí  ke  Dnům  evropského 
dědictví.  Po  oba  víkendové  dny  bude 
veřejnosti  zpřístupněna prostějovská  rad-
nice.  Komentované� prohlídky začnou 
vždy každou celou hodinu, v sobotu 
mezi 16. a 18. hodinou, v neděli mezi 10. 
a 11. hodinou a 13. až 17. hodinou. 

Vstup je volný.��� (jg) 

Prohlídky radnice

Zasedání zastupitelstva 
města Prostějova

Nadcházející  zasedání  Zastupitelstva 
města Prostějova se uskuteční v úterý 19. 
září  a  v  úterý  10.  října  2006.  Program, 
místo  a  čas  jednání  budou  zveřejněny 
sedm dní před zasedáním zastupitelstva na 
úřední desce a na webu města Prostějova. 


