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Prostějovanům slouží nový dům s pečovatelskou službou

Zastupitelstvo města Prostějova na svém 20. zasedání 
konaném dne 12. 7. 2004 mimo jiné schválilo:

Upozornění
Vápenice bude celý 

srpen uzavřena
Upozorňujeme řidiče, až do konce prázd-

nin bude v centru Prostějova plánovaná uza-
vírka ulice Vápenice. Komunikace bude ne-
průjezdná od pondělí 2. srpna až do úterý 31.
srpna. Objízdná trasa pro vozidla povede po
komunikacích vnitřního městského okruhu.
Vozidla jedoucí z Olomoucké ulice odkloní
přes ulice Sladkovského, Martinákova
a Kostelecká.

Provozovny, 
jimž byla udělena

výjimka z tržního řádu
Výjimky z tržního řádu na provozní dobu

restauračních zahrádek a hudební produkce:

Národní dům, o. p. s.
Zahradní restaurace
- hudební produkce
- pátek a sobota do 24.00 hodin
- neděle až čtvrtek do 23.00 hodin
- výjimka platí do 30. 9. 2004

Občerstvení Na splávku, Domamyslice
- prodloužení provozní doby
- pátek a sobota do 24.00 hodin
- neděle až čtvrtek do 23.00 hodin
- výjimka platí do 30. 9. 2004

Na rybníčku, Vrahovice
- hudební produkce
- středa do 23.00 hodin
- pátek a sobota do 24.00 hodin
- výjimka platí do 30. 9. 2004

Café Trio, Netušilova ulice
Pivnice a restaurace U krále Ječmínka,

Újezd
Bar Mefisto, Žižkovo náměstí
Pizerie/Restaurant Fontana, náměstí

T. G. Masaryka
Pivnice u Michala, Pernštýnské náměstí
Café LeKR Espreso, Pernštýnské náměstí
Bar U tří zajíců, Skálovo náměstí
- prodloužení provozní doby restauračních

zahrádek
- pátek a sobota do 24 hodin
- neděle až čtvrtek do 23 hodin
- výjimky platí do 30. 9. 2004

TJ Sokol Držovice - hřiště
- provoz restaurační zahrádky
- pátek do 24.00 hodin
- výjimka platí do 30. 9. 2004

TJ Sokol Vrahovice
- provoz restaurační zahrádky bufetu na koupališti
- pátek a sobota do 24.00 hodin
- neděle až čtvrtek do 23.00 hodin
- výjimka platí do 15. 9. 2004

Druhý dům s pečovatelskou službou
v blízkosti biokoridoru Hloučela již slouží
svým nájemníkům. Výstavba objektu v Po-
lišenského ulici s pětapadesáti byty přišla na
zhruba 46 milionů korun, z toho 33 miliony
na ni městu přispěl stát. Je druhou státem
dotovanou stavbou tohoto charakteru v Pro-
stějově. První se čtyřiačtyřiceti byty posta-
vilo město v sousední Hacarově ulici před
dvěma roky.

„Město věnuje uspokojování potřeb ob-
čanů, jejichž věk a zdravotní stav vyžadují
jiný než dosavadní způsob ubytování a pé-
če, velkou pozornost,“ uvedl místostarosta
Miroslav Pišťák. Byty mají obytnou plochu

do padesáti metrů čtverečných, přičemž
bezbariérové jsou situovány zejména do
přízemí.

„Některé nájemníky možná překvapí ne-
tradiční pojetí stavby,“ uvedl vedoucí odbo-
ru výstavby ing. Antonín Zajíček. „Zejména
lidé se sníženou pohyblivostí mohou k po-
sezení a vzájemnému setkávání využívat
nejen balkony, ale i otevřená átria, ze kte-
rých se vchází do jednotlivých bytů,“ dodal.

„Líbí se mi byt i okolí,“ uvedla spokoje-
ná nájemnice Anna Dostálová. „Když chci
na procházku, nemusím se nikam složitě
přemísťovat. Příroda je zde přímo na dosah
ruky,“ dodala. -kdl-

Dotace ze Státního fondu 
životního prostředí ČR
- splašková kanalizace 
Vrahovice - Čechůvky

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání revokovalo své usnesení z 16. 12.
2003 v části, kterou schválilo uzavření
smlouvy se Státním fondem životního pro-
středí o poskytnutí finančních prostředků na
investiční akci Splašková kanalizace Vraho-
vice - Čechůvky.

Současně po projednání schválilo uzavře-
ní smlouvy o poskytnutí finančních pro-
středků ze Státního fondu životního prostře-
dí České republiky ve znění dle přílohy a dá-
le uzavření zástavní smlouvy se Státním
fondem životního prostředí České republiky
ve znění dle přílohy.

Převod hokejové licence

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo postup Miroslava Pišťáka,

místostarosty v zastoupení starosty města Pro-
stějova, ve věci vydání souhlasu o. s. HC Hoc-
key Club Prostějov, zastoupenému Petrem Zlá-
malem, k bezúplatnému převodu hokejové li-
cence třetí osobě HK Prostějov, o. s., Ke
stadionu 1, zastoupenému M. Bartoškem, 
J. Beckem a P. Slechanem.

Současně souhlasilo s bezúplatným převo-
dem hokejové licence třetí osobě HK Prostějov,
o. s., Ke stadionu 1, zastoupenému M. Bartoš-
kem, J. Beckem a P. Slechanem.

Dále uložilo Radě města Prostějova provést
právní úkony, které zajistí vliv města Prostějova
v záležitostech nakládání s hokejovou licencí.

Výkup pozemků pro rozšíření
průmyslové zóny

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo rozpočtové opatření,
kterým se zvyšuje rozpočet výdajů v kapi-
tole 50 (správa majetku města) o 3 994
250 korun na výkup pozemků (rozšíření
průmyslové zóny, sektor „G“) a současně
se o stejnou částku snižuje stav rezerv
města (fond rezerv a rozvoje, účelové fon-
dy).

Místostarosta Miroslav Pišťák:

„Město věnuje uspokojování potřeb občanů, je-

jichž věk a zdravotní stav vyžadují jiný než do-

savadní způsob ubytování a péče, velkou po-

zornost,“

Informace

Poděkování

Až do 7. srpna bude v zahradě Národního domu a v přilehlých Smetanových sadech probíhat již III. mezinárodní so-
chařské sympozium Hany Wichterlové, které pořádá město Prostějov a obecně prospěšná společnost Národní dům.

Sedm řezbářů z České republiky, Bulharska, Ukrajiny a Indie vytváří svá díla přímo před zraky návštěvníků. Ti tak mo-
hou sledovat, jak dřevěné plastiky postupně dostávají svoji konečnou podobu. Vernisáž výstavy děl, která vzniknou v prů-
běhu sochařského sympozia, se uskuteční v sobotu 7. srpna ve 13 hodin v zahradě Národního domu v Prostějově.

V Prostějově probíhá III. mezinárodní 
sochařské sympozium

Vyhodnocení soutěže
„Jízda bez 

dopravní nehody“

Dne 24. července 2004 dojeli rozhodnou
hranici v soutěži „Jízda bez dopravní neho-
dy“ tito řidiči osobní dopravy akciové spo-
lečnosti FTL - First Transport Lines:
2 000 000 km - Josef Mikeš
1 250 000 km - Josef Sedlák
1 250 000 km - Vladimír Šmerda
1 000 000 km - Radovan Černý
1 500 000 km - Kamil Hýbl
1 500 000 km - Jaroslav Pořízka
1 250 000 km - Ľudovít Kilián

a následující řidiči nákladní dopravy:
2 250 000 km - Antonín Růžička
1 750 000 km - Ladislav Přecechtěl
1 750 000 km - Václav Přikryl
1 250 000 km - Vlastimil Dospiva
1 250 000 km - Ladislav Vysloužil
1 000 000 km - Josef Němec
1 000 000 km - Stanislav Vítek
1 750 000 km - Jan Kihsling
1 750 000 km - Jan Pertl
1 750 000 km - Roman Zavadil
1 250 000 km - Jiří Grigar
1 250 000 km - Petr Jurišin
1 250 000 km - Milan Kočíř
1 250 000 km - Kamil Lonc
1 250 000 km - Lubomír Obručník
1 250 000 km - Pavel Opršal
1 250 000 km - Michal Škvír
1 250 000 km - Květoslav Tesař

Slavnostní vyhodnocení soutěže se usku-
tečnilo v areálu FTL v sobotu 24. července.

Ing. Jaroslav Hanák, prezident a. s.

Chtěl bych poděkovat strážníkům první
směny, kteří mi 5. 7. 2004 svým jednáním
ušetřili mnoho peněz a hlavně starostí. Kvů-
li vlastní nedbalosti jsem přišel o aktovku
s velmi cenným obsahem. Její ztráta by pro
mě znamenala škodu ve výši několika desí-
tek tisíc korun a také velké problémy s blo-
kací karet a dokumentů a vyřizováním du-
plikátů. Strážníci však neprodleně zpro-
středkovali převzetí ztracených věcí od
poctivé nálezkyně, které tímto také velmi
děkuji, a já si ze služebny městské policie
všecho v naprostém pořádku odnesl.

Toto zdánlivě samozřejmé jednání velmi
oceňuji. Je důkazem toho, že městská policie
dokáže naplnit své hlavní poslání, kterým je
pomoc občanům. Ing. Jiří Hradil,

Mostkovice


