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Prostějov se mění před oèima

Zřejmě každý občan Prostějova si povšimnul, ja-
kých změn naše město v posledních letech doznává. 
Jsou to nepřehlédnutelné investiční akce, revitalizace 
zeleně, parků nová dopravní infrastruktura, opravy 
chodníků, úspory při nákupu energií. Na konci každé-
ho časového období – tedy i volebního – bývá zvykem 
bilancovat, co všechno se podařilo vykonat a případně 
nastínit, jakým směrem by bylo dobré vydat se dál.  

V úvodu připomenu hospodaření města, o jehož 
velmi dobrém a  efektivním výsledku svědčí mimo 

jiné rating, který našemu městu udělila agentura 
Moody’s Investors Service:

za rok 2010 - Aa1.cz  výhled stabilní
za rok 2011 - Aa1.cz  výhled stabilní
za rok 2012 - Aa1.cz  výhled stabilní
za rok 2013 - Aa1.cz  výhled pozitivní
Národní rating města Prostějov Aa1.cz se stabil-

ním (pozitivním) výhledem odráží zejména velmi 
dobré provozní výsledky města a jeho nízkou zadlu-
ženost.

Význam ratingového hodnocení spočívá mimo 
jiné v tom, že  město Prostějov je prokazatelně díky 
dlouhodobému dobrému hospodaření vedeno v po-
vědomí finančních institucí jako spolehlivý klient, 
což může hrát důležitou roli i pro podnikatelský sek-
tor a investory, kteří plánují přijít do našeho města.

Průběžné finanční hospodaření  města Prostějova 
za I. pololetí letošního roku pak skončilo kladným 
saldem příjmů a výdajů ve výši 97 068 561,89 Kč. Na 
tomto relativně příznivém hospodaření se podílela ta 
skutečnost, že plnění příjmů v konsolidované podobě 
dosáhlo za sledované období výše 57,93 % celoročně 
rozpočtovaných příjmů, naopak čerpání výdajů v kon-
solidované podobě představovalo pouze výši 36,26 % 
celoročně rozpočtovaných výdajů. V tomto období se 
tedy projevil určitý časový nesoulad mezi průběžně 
dosaženými příjmy a vynaloženými výdaji oproti aktu-
álnímu rozpočtu. Je předpoklad, že ve II. pololetí 2014 
dojde, pokud plnění příjmů a výdajů dosáhne 100 % 
hodnoty, ke srovnání tohoto časového nesouladu a pl-
nění rozpočtu bude probíhat v  intencích aktuálního 
rozpočtu. Aktuální celoroční rozpočtový deficit k datu 
30.06.2014 v objemu 154 053 925,65 Kč je plánovaně 
kryt z rezerv města užitím prostředků uložených v tr-
valých peněžních fondech statutárního města Prostě-
jova. Finanční prostředky vyplývající z  deficitu jsou 
vesměs plánovány na úhradu investičních akcí.

Jako doplňující uvádím informaci, že hodnota 
městského majetku se aktuálně přibližuje sumě 
4,5 miliardy korun.

K chodu a hospodaření města patří i poskytování 
veřejné finanční podpory organizacím, které rozví-
její a obohacují město o svou činnost. Pro přehled-
nost se podívejme, jaký objem směřoval v  rámci 
VFP za uplynulé, byť necelé, čtyři roky:

Rok Celková výše VFP v Kč
2010 23.004.000,-
2011 19.483.951,-
2012 24.519.966,-
2013 20.093.800,-

2014 – I. pololetí 19.559.000,-
Celkem 106.660.717,-

Z oblasti práce úřadu nemohu nezmínit alespoň 
jedno významné ocenění, jehož se magistrátu do-
stalo za rok 2013, kdy získal Národní cenu kvality 
České republiky a stal se Excelentní organizací, vítěz 
roku 2013. V letošním roce se pak město připojilo 
k Chartě kvality České republiky.

 Miroslav Pišťák, primátor 

Vyhodnocení Programového prohlášení 
Rady města Prostějova, volební období  2010-2014

Mimořádné vydání
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  Vyhodnocení Programového prohlášení Rady   města Prostějova, volební období  2010-2014
V tuto chvíli zaměřme svou pozornost k významným 

investièním akcím uplynulého období 

Za poslední čtyři roky bylo totiž v našem městě pro-
investováno bezmála 700 milionů korun. Ty směřovaly 
mimo jiné:

Nová radnice 
V rámci volebního období byly realizovány stavební úpra-

vy interiéru objektu radnice včetně veškerých rozvodných 
sítí (kanalizace, vodovod, slaboproudé a silnoproudé elektro 
rozvody), rekonstrukce a zpřístupnění radniční věže návštěv-
níkům města, dále byla provedena rekonstrukce nádvoří včet-
ně izolace základových konstrukcí. Stavba dosáhla nákladu 
téměř Kč 30,0 mil. Dotace byly získány z Regionálního ope-
račního programu v celkové výši 5,2 mil. Kč (radniční věž).

Zámek
Ve volebním období byly provedeny rekonstrukce 

fasády (jižní, severní, východní, západní a  v  letoš-
ním roce i dvorní). Byl rekonstruován vstupní most 
a v rámci objektu provedena kompletní izolace proti 
zemní vlhkosti včetně nové kanalizace, která odvá-
dí drenáží vodu z okolí zámku. Dále byly stavebně 
upraveny prostory pro potřeby Základní umělecké 
školy, Domovní správy a Regionálního informační-
ho centra. Stavba dosáhla nákladu téměř 50 mil. Kč, 
dotace byly získány z Regionálního operačního pro-
gramu Střední Morava v celkové výši  11,6 mil. Kč.

Národní dům
V  průběhu volebního období byla provedena 

kompletní rekonstrukce scénického ozvučení a  je-
vištní technologie, dále byla provedena rekonstrukce 
oken v  kavárně a  byl upraven prostor předprodeje 
vstupenek. Finanční náklady činily cca 4,5 mil. Kč.

Knihovna
Proběhla kompletní rekonstrukce knihovny včetně 

zřízení bezbariérového přístupu ve finančním nákladu 
20,0 mil. Kč.

Městský hřbitov
V průběhu volebního období byla provedena celko-

vá rekonstrukce obřadní síně a bylo opraveno WC pro 
veřejnost. V letošním roce byla zahájena oprava arkád. 
Doposud bylo vynaloženo 4,4 mil. Kč.

Veřejné WC Školní
V rámci revitalizace Smetanových sad byly zrušeny 

stávající nefunkční veřejné WC, které nahradily nové, 
moderně vybudované toalety umístěné mezi kinem 
Metrem a parkovištěm na ulici Školní. Toalety jsou bez-
bariérové a přístupné i ze Smetanových sadů. Finanční 
náklad stavby činil 2,9 mil. Kč.

Městské hradby
Byla zahájena oprava hradeb u parkoviště na Školní 

ulici, která zahrnuje i opravu koruny, opravu zvětralých 
částí stěn a odvodnění paty hradeb. 

Také celá řada školských zařízení prošla  
rekonstrukcí:

Energetické úsporné opatření (EUO) na ZŠ Dr. 
Valenty

Proběhlo zateplení objektu a výměny okenních otvo-
rů. Byly vynaloženy finanční prostředky ve výši 29,8 
mil. Kč, dotace byly získány z Operačního programu 
Životní prostředí v celkové výši 12,2 mil. Kč.

Dostavba ZŠ Majakovská – Vrahovice
Byl odstraněn stávající objekt, který nevyhovoval svou 

dispozicí a  stavebním stavem a  byl nahrazen novým 
dle potřeb školy.  Rozsáhlá rekonstrukce byla finančně 
náročná a náklad činil 45,0 mil. Kč, dotace byly získány 
z Ministerstva financí v celkové výši 10,0 mil. Kč.

EUO MŠ Husovo náměstí 
Zateplení objektu a výměny okenních otvorů činily 

Kč 5,5 mil. Dotace byly získány z Operačního progra-
mu Životní prostředí v celkové výši Kč 2,5 mil. 

Rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných 
předmětů

V rámci vybraných škol (ZŠ Melantrichova, ZŠ Pa-
lackého ul., ZŠ Kollárova, ZŠ E. Valenty, ZŠ Majakov-
ského a RG + ZŠ Studentská) proběhla rekonstrukce 
speciálních učeben pro výuku přírodovědných před-
mětů, kde byly instalovány speciální tabule a pomůcky 
sloužící pro výuku. Modernizace učeben stála 13,7 mil. 
Kč s přispěním dotace, které byly získány z Regionál-
ního operačního programu Střední Morava v celkové 
výši 11,0 mil. Kč.

EUO ZŠ Dr. Horáka
Proběhla energeticky úsporná opatření, která spo-

čívala v zateplení objektu a výměny okenních otvorů. 
Finanční náklad stavby činil 25,5 mil. Kč. Dotace byly 
získány z  Operačního programu Životní prostředí 
v celkové výši 15,2 mil. Kč.

EUO MŠ Železného
V  současné době probíhá zateplení objektu a  vý-

měny okenních otvorů. Energeticky úsporná opatření 
budou dokončena v  roce 2014 finančním nákladem 
téměř 13,0 mil. Kč, dotace byly získány z Operačního 
programu Životní prostředí v celkové výši 7,2 mil. Kč.

Připomeňme i regeneraci sídlišť:

Sídliště E. Beneše
Proběhly další čtyři etapy postupné revitalizace 

sídliště E. Beneše, která obsahovala rekonstrukci ko-
munikací, parkovišť (vč. doplnění o nová), chodníků, 
veřejné zeleně, dětských hřišť a  mobiliáře. Finanční 
náklad stavby činil 21,80 mil. Kč, dotace byly získány 
z Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva financí 
ČR v celkové výši 11,0 mil. Kč.

 
Sídliště Dolní
Proběhly tři etapy postupné revitalizace sídliště 

Dolní, která zahrnovala rekonstrukci komunikací, 
parkovišť (vč. vybudování nových parkovacích ploch), 
chodníků, veřejné zeleně, dětských hřišť a mobiliáře. 
Bylo vynaloženo 7,5 mil. Kč, dotace byly získány z Mi-
nisterstva pro místní rozvoj v celkové výši 4,0 mil. Kč.

Sídliště Svobody
V  rámci sídliště bylo vybudováno parkoviště před 

blokem č. 1 a byla zahájena revitalizace před bloky 7, 8, 
9, 10 a 11, která bude dokončena v roce 2015 v celko-
vém finančním nákladu téměř 9,5 mil. Kč.

…a zapomenout nesmíme ani na cyklostezky: 
Tou nejvýznamnější zřejmě bylo vybudování stez-

ky v biokoridoru Hloučela. Jednalo se o vybudování 
nové cyklostezky v rámci biokoridoru Hloučela v délce 
2 km, která navázala na stávající část a zvýšila využitel-
nost biokoridoru pro jeho návštěvníky. Finanční pro-
středky na realizace akce činily 9,5 mil. Kč, dotace byly 
získány z Regionálního operačního programu Střední 
Morava v celkové výši 6,5 mil. Kč.

Z  dalších cyklostezek vyjmenujme alespoň Olo-
mouckou, stezku Moravská – Myslbekova – Anenská, 
U  Stadionu, Sladkovského, Sídliště Svobody, Dolní 
a Hloučela Olomoucká.

Ing. Zdeněk Fišer, náměstek primátora 

Mimořádné vydání
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  Vyhodnocení Programového prohlášení Rady   města Prostějova, volební období  2010-2014
Také v oblasti nakládání s městským majetkem a komunálních služeb 

udělalo město za poslední ètyři roky nepřehlédnutelný pokrok

Od roku 2010 Rada města Prostějova každoročně 
schvaluje rozhodnutí o neuplatnění navýšení nájemné-
ho o míru inflace vyhlašovanou Českým statistickým 
úřadem za uplynulé kalendářní roky, a to nejen u měst-
ských nebytových prostor, ale u všech nájemních smluv 

na pronájem majetku ve vlastnictví města Prostějova, 
což znamená faktickou podporu podnikatelských i ne-
podnikatelských subjektů. 

Z činnosti Odboru správy a údržby majetku města 
zcela jistě neunikly pozornosti občanů rozsáhlé rekon-
strukce chodníků, kterých bylo v našem městě za uply-
nulé období opraveno tolik, že by dohromady zabraly 
rozlohu šesti fotbalových hřišť. Vynaložené náklady 
překročily 25 milionů korun. Od roku 2012 bylo zave-
deno zadávání veřejných zakázek na opravy chodníků 
a komunikací s využitím elektronických aukcí. Výrazně 
se tím ušetřily finanční prostředky (30-45 %), které byly 
následně použity na opravu dalších chodníků nad pláno-
vaný rámec. Pro ilustraci v roce 2012 jsme předpokládali, 
že do oprav chodníků investujeme zhruba 9 milionů ko-
run, elektronické aukce přinesly úsporu přes čtyři miliony 
a tyto peníze jsme pak použili na opravy dalších komu-
nikací. 

Významné místo zaujímá i problematika odpadové-
ho hospodářství.  Na konci roku 2010 se rozšířila stano-
viště na tříděný odpad o 14 kontejnerů na sběr textilu, od 
března 2011 byl na dalších 11 stanovištích umístěn červe-
ný kontejner společnosti ASEKOL na sběr malých elek-
trospotřebičů. Na konci roku 2011 byl zaveden „Systém 
pro separaci bioodpadů ve městě Prostějov“. V rámci rea-
lizace projektu bylo zakoupeno 600 ks nádob na bioodpad 
o objemu 140 l a 700 ks kompostérů o objemu 400  l. Oby-
vatelům města Prostějova bydlících v lokalitách se zástav-

bou rodinných domů byly bezplatně zapůjčeny nádoby na 
biologicky rozložitelný odpad a kompostéry pro podporu 
domácího kompostování ke snížení objemu bioodpadu. 

Od listopadu 2011 jsme zavedli  pravidelný systém 
svozu biologicky rozložitelného odpadu od občanů 
v lokalitách, kde byly občanům zapůjčeny zmíněné ná-
doby na bioodpad. Takto získaný bioodpad z domácnos-
tí je dopravován svozovou firmou k dalšímu zpracování 
ke společnosti SPRESO s.r.o. v Kralicích na Hané.V roce 
2013 jsme realizovali projekt na „Rozšíření systému pro 
separaci bioodpadů ve městě Prostějov“. Ten zahrnoval 
pořízení dalších 400 ks bionádob o objemu 140 l a jejich 
rozmístění dle zájmu občanů v lokalitách v zástavbě ro-
dinných domů. Současně bylo pořízeno 40 ks sběrných 
kontejnerů o objemu 770 l, které byly umístěny na sídliště 
a bytové zástavby. Dá se tak říct, že město  Prostějov tímto 
opatřením už s předstihem reagovalo na připravovanou 
změnu legislativy v oblasti nakládání s odpady.

Nemohu nepřipomenout rekonstrukce prostějov-
ských hřišť. V roce 2011 jsme obnovili dětské hřiště ve 
vnitrobloku Bulharská. V  rámci investičních akcí byla 
obnovena dětská hřiště na Bezručově nám. a na ul. Dolní 
u domu č. 30. Dále byla vybudována sportovně-relaxač-
ní plocha pro dospělé v Kolářových sadech a na sídlišti 
Svornosti ve Vrahovicích. V roce 2012 město realizovalo 
obnovu dětského hřiště na ul. A. Fišárka, ve vnitrobloku 
Tylova – Libušinka a ve vnitrobloku Tylova – Dobrovské-
ho, v roce 2013 byla provedena obnova dětského hřiště 
ve vnitrobloku Brněnská – Mozartova včetně oplocení, 
dále se oplotilo dětské hřiště ve Vrahovicích na ul. J. Suka 
a obnovy se dočkalo i dětského hřiště v ul. B. Šmerala č. 
21. V letošním roce jsme doplnili oplocení pro již obno-
vené dětské hřiště ve vnitrobloku Tylova-Dobrovského.

Pozitivní zprávou bezesporu je, že se městu Prostě-
jovu podařilo razantně snížit náklady – o  milionové 
částky – na energie, a to díky nákupům na komoditních 
burzách, či realizací veřejné zakázky. Od roku 2011 takto 
energie nakupujeme i pro městem zřizované organizace, 
které se do systému nákupů postupně zapojují.

A ještě jedna příznivá informace – do naší průmys-
lové zóny se podařilo přilákat nové investory, takže je 
v  tuto chvíli prakticky zaplněna. Ostatně zaplněnost 
průmyslové zóny můžete porovnat na fotografiích 
z roku 2011 a 2014 (fotografie vlevo).

 Mgr. Jiří Pospíšil, 1. náměstek primátora

2011

2014

Mimořádné vydání
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Oblast dopravy stojí v každém městě prakticky ve 
středu zájmu obèanů. Nejinak je tomu v Prostějově  

Připomeňme si proto alespoň dvě dopravní stavby, 
které bezesporu přinesly úlevu na klíčových doprav-
ních tepnách: 

Okružní křižovatka Dolní
Byla realizována rekonstrukce stávající křižovatky 

na okružní křižovatku, která má značný vliv na zvýšení 
průjezdnosti křižovatky a hlavně zlepšení bezpečnosti 
provozu. Stavba byla realizována za spolupráce druhé-
ho investora – Správy silnic Olomouckého kraje v ná-
kladu téměř 4,5 mil. Kč.

Stavební úpravy křižovatky Olomoucká u  želez-
ničního přejezdu

V  současné době probíhá rekonstrukce křižovatky 
na jedné z hlavních radiál, která má zvýšit bezpečnost 
a plynulost provozu. Finanční náklad dosáhne téměř 
Kč 22,0 mil.  Stavba je realizována za spolupráce se 
Správou silnic Olomouckého kraje a Správou železnič-
ní dopravní cesty.

Neméně zásadní je i  problematika městské hro-
madné dopravy. Její rozsah vztaženo k ročnímu počtu 
ujetých kilometrů stoupl o  11 %, porovnáme-li rok 

2010 a 2014. Reagovalo se tak například na zvýšenou 
potřebu dopravní obslužnosti průmyslové zóny nebo 
požadavky občanů místních částí Prostějova. Během 
uplynulého volebního období došlo k plnému zapoje-
ní MHD do Integrovaného dopravního systému Olo-
mouckého kraje. Ke komfortu cestujících a  zlepšení 
životního prostředí přispěla obnova vozového parku 
MHD, která je provozována výhradně nízkopodlažní-
mi autobusy poháněnými stlačeným zemním plynem.

Také bezpečnosti a  plynulosti provozu je trvale 
věnována vysoká pozornost, ať již v oblasti staveb-
ních úprav komunikací nebo preventivního a  vý-
chovného působení na účastníky silničního pro-
vozu. Jedná se například o akce jako optimalizace 
světelného signalizačního zařízení na vnitřním 
okruhu, kde byla provedena komplexnější úprava 
spínacích plánů světelného signalizačního zařízení 
na základě sčítání dopravy a  posouzení propust-
nosti jednotlivých křižovatek. Každoročně se také 
koná řada preventivních a výchovných akcí zamě-
řených jak na děti, tak na dospělé účastníky silnič-

ního provozu (Dopravní soutěž mladých cyklistů, 
výtvarné soutěže s  dopravně bezpečnostní tema-
tikou, Zachraň život, školení řidičské veřejnosti, 
atd.). Za připomenutí stojí také výrazná moder-
nizace dětského dopravního hřiště (nový živičný 
povrch, oprava budov v areálu Dopravního centra, 
vybudování lanového centra) a  obnova zařízení 
(např. kola, šlapací vozítka, učební pomůcky, inter-
aktivní tabule). Dětské dopravní hřiště  se otevřelo 
veřejnosti i v odpoledních hodinách a o víkendech 
a návštěvnost se více než zdvojnásobila. V současné 
době přesahuje počet dětských návštěvníků hranici 
14 tisíc ročně.

Ze sociální oblasti připomenu alespoň podporu 
města Azylovému centru, ubytovně pro matky s dět-
mi v  ulici Pražská a  výstavbu domů s  pečovatelskou 
službou. Město také dokončilo a vydalo Katalog posky-
tovatelů sociálních služeb, a to v tištěné i elektronické 
formě. 

Po celé uplynulé období probíhaly také pravidel-
né akce v  rámci Zdravého města Prostějov zamě-
řené na všechny věkové skupiny obyvatelstva. Dle 
zaznamenaných ohlasů se největší oblibě těšila ta-
neční odpoledne v Národním domě a akce Nordic 
walking.

RNDr. Alena Rašková, náměstkyně primátora 

  Vyhodnocení Programového prohlášení Rady   města Prostějova, volební období  2010-2014

Mimořádné vydání
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Oblasti životního prostředí, zejména výsadeb a revitalizaci 
zeleně se dlouhodobě věnuje ve městě pozornost

 
V oblasti zlepšování životního prostředí ve městě byl 

kladen velký důraz na úpravu a zkvalitnění stávajících 
ploch veřejné zeleně. Byla tak uskutečněna například:  

dosadba dřevin na ulici Dolní
regenerace ulice Olomoucká 
regenerace ulice Kostelecká/ bude pokračovat na podzim/
dosadby a úprava parku Kolářovy sady
výsadby trvalek v ulici Rejskova, Svatoplukova a v centru 

města
regenerace Smetanových sadů, kdy v rámci revitali-

zace parku, byla upravena cestní síť, vybudováno nové 
osvětlení, realizována závlaha, byla dokončena oprava 
oplocení kolem ulice Vápenice a byla provedena revi-
talizace zeleně (stromy, keře, trávníky) ve finančním 
nákladu 14,5 mil. Kč.

rekonstrukce Mlýnského náhonu, což znamená, že 
v současné době je prováděna rekonstrukce mlýnského 
náhonu (břehů a dna) v rámci Kolářových sadů. Akce 

bude ukončena v roce 2014 finančním nákladem téměř 
3,2 mil. Kč, dotace byly získány z Operačního progra-
mu Životní prostředí v celkové výši cca 1,6 mil. Kč. 

úprava v lokalitě Močidýlka
zahájena revitalizace školních zahrad
výsadba izolační zeleně na Okružní a podél jižní 

spojky
revitalizace sídliště E. Beneše
Rozšíření botanické zahrady 
Byla rozšířena stávající zahrada o cca 1,600 m², která 

byla doplněna o další druhy rostlin, stromů, keřů a by-
lin. Finanční náklad činil 4,0 mil. Kč, dotace byly získá-
ny z Operačního programu Životní prostředí v celkové 
výši 1,0 mil. Kč.

výsadba v Rejskově ulici
výsadba před zámkem

Neustále také zvyšujeme počty vysazených stro-
mů a hledáme nejoptimálnější řešení. Zaměřujeme se 
nejen na parky, ale naše pozornost míří i na ucelené 

plochy zeleně jako náměstí a sídliště, zeleň uvnitř vni-
trobloků a stromořadí ulic. V uplynulých letech jsme 
vysadili stovky stromů, konkrétně:

v roce 2011 - 185 
v roce 2012 - 184 
v roce 2013 - 350 
v roce 2014 - 470 (některé budou ještě vysazeny)

Naší prioritou je, aby občané měli kvalitnější prostře-
dí pro bydlení a aby město vypadalo úpravně a příjem-
ně.

V oblasti školství, kultury a sportu jsme mimo jiné 
reagovali na potřeby rodičů a navýšili počty míst v ma-
teřských školách:

2010/2011 počet míst 1387
2011/2012 počet míst 1440
2012/2013 počet míst 1450
2013/2014 počet míst 1474  (Dokončení na str. 8)

  Vyhodnocení Programového prohlášení Rady   města Prostějova, volební období  2010-2014

Mimořádné vydání
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(Dokončení z předchozí strany)
Shrnuto v bodech dodávám, že jsme: 
Na základě požadavků a  potřeb rodičů přistoupili 

k prodloužení provozní doby v některých mateřských 
školách a ve družinách.

Na činnost zájmových kroužků dáváme školám kaž-
doročně 1 175 492 Kč.

Město Prostějov vybudovalo také tři hřiště pro seni-
ory

Vybudovali jsme dětské lanové centrum, dokončuje-
me bikrosovou dráhu.

Školní hřiště v  Prostějově zůstávají o  prázdninách 
v provozu a jsou zdarma 

Podporujeme činnost sportovních oddílů, klubů, 
zájmových organizací, spolků i jednotlivců prostřed-
nictvím veřejných finančních podpor. Vydané sumy 
v letech 2011 – 2014 jsou následující:

2011 částka 19 483 951 Kč
2012  částka 24 519 966 Kč
2013  částka 20 093 800 Kč
2014 částka 19 735 000 Kč
I nadále dbáme o tradici festivalů pořádaných měs-

tem – zejména Wolkrův Prostějov nebo Hanácké slav-
nosti. Prostějovská zima i kulturní léto jsou zaměřeny 
na všechny generace.

Město také považuje za zásadní podporu činnosti diva-
dla, knihovny a Sportcentra. Dlouhodobě zůstává v plat-
nosti systém kulturních grantů, kdy každoročně kulturní 
komise navrhuje téma kulturních grantů, zastupitelstvo 
města je následně  schvaluje v rámci rozpočtu města. V le-

tošním roce město uvolnilo na kulturní granty částku 225 
tisíc korun na témata, jako například „Představení umění 
prostějovské mládeže a studentů“ nebo „Oživení kultury 
v Prostějově (se zaměřením na náměstí)“. Ještě v živé pa-
měti máme také vydání úspěšné publikace ke stému vý-
ročí otevření radnice  „Sto let prostějovské radnice“, což je 

mimochodem již šestá kniha v řadě o městě Prostějově. 
Vyšla nákladem 2 500 kusů a pro zájemce je  v prodeji 
posledních několik desítek výtisků za symbolickou částku 
100 Kč. Z nabitého programu k oslavám 100 let radnice  
a Prostějovského léta přinášíme obrazovou přílohu.

 Mgr. Ivana Hemerková, náměstkyně primátora

Vyhodnocení Programového prohlášení Rady města 
Prostějova, volební období  2010-2014

INZERCE

Poskytujeme:
 léčebně - preventivní  i  závodně - preventivní péči
 laboratorní odběry metodou POCT – CRP, INR
 ambulantní monitorování krevního tlaku
 EKG vyšetření
 preventivní prohlídky klientů

Dále úkony nehrazené z  veřejného zdravotního pojištění:
 posouzení zdravotního stavu k  řízení motorových vozidel
 k  vydání zbrojního průkazu
 posouzení zdravotní způsobilosti ke sportu pro rekreační  

a výkonnostní sportovce (bez zátěžového testu)
 výpisy k  pojišťovacím událostem a další.

MK ambulantní péèe s.r.o.
MUDr. Marek Kocvrlich  praktický lékař

Vrahovická 721/109, Vrahovice

tel.č.: 605 26 27 21 m.kocvrlich@post.cz
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Zastupitelské kluby bilancují svou èinnost 
Rád bych alespoň ve stručnosti 

uvedl, co jsem v  tomto volebním 
období postupně pomáhal realizo-
vat. Vzhledem k tomu, že se přes 15 
roků věnuji dopravní problematice, 
zdůrazním zejména tuto oblast 
včetně některých již realizovaných 
nebo připravovaných investičních 
akcí. Za poslední čtyři roky, co 
působím také ve funkci náměstka 
hejtmana, byla Olomouckým kra-
jem proinvestována v okrese Pro-

stějov částka zhruba dvě miliardy 
korun. Dopravní infrastruktura 
je bezesporu základem prosperity. 
V  našem městě jsme realizovali 
například okružní křižovatku Na 
Petrském náměstí, okružní kři-
žovatku U  Rodenů, rekonstrukci 
ulice Dolní nebo ulice Olomoucká. 
Podařilo se mi zajistit poskytnutí 
finančních prostředků také na cyk-
listické stezky nebo bezpečnostní 
prvky. V příštím roce je k realizaci 

připravena a dohodnuta například 
přestavba okružní křižovatky na 
Přikrylově náměstí (U  Zámku) 
nebo výstavba parkoviště uvnitř 
areálu nemocnice s  kapacitou 
přes  100  míst. Některé investiční 
akce jsou v  součinnosti se Statu-
tárním městem Prostějov včetně 
financování. Jsem moc rád, že spo-
lupráce Olomouckého kraje s vede-
ním našeho města nejen v doprav-
ní problematice je dlouhodobě na 

velmi dobré úrovni. Tak jako dopo-
sud považuji za důležité podporo-
vat v rámci možností sport, kulturu 
a  sociální oblast. Jsem připravený 
i  nadále podporovat smysluplné 
aktivity a podílet se na rozvoji naše-
ho pěkného města.

PhDr. Alois Mačák, MBA 
(ČSSD) 

člen Rady města Prostějova 
a náměstek hejtmana Olo-

mouckého kraje

Bylo nám velkou ctí, že jsme 
se jako prostějovští občanští de-
mokraté mohli poslední čtyři 
roky podílet na vedení našeho 
krásného města. Každý z  nás 
tří (Zdeněk Peichl, Milada So-
kolová a Tomáš Blumenstein) 
jsme zabývali oblastmi, kterým 

rozumíme a tam se snažili při-
spět svým dílem k rozvoji Pro-
stějova. 

Podpora neziskové kultuře
Milada Sokolová se v  pozici 

radní města a předsedkyně kul-
turní komise podílela například 
na rozhýbání grantů na oživení 
náměstí nebo změně podpo-
ry kulturních akcí tak, aby tato 
podpora mířila na neziskové 
kulturní aktivity.

Zdeněk Peichl v pozici radní-
ho města a předsedy dopravní 
komise přispěl mimo jiné k do-
tažení realizace jihozápadního 
propojení Okružní ulice, celé 
řady nových křižovatek a dalších 
úseků cyklostezek.

Průhlednější IT zakázky
Tomáš Blumenstein působil 

v roli předsedy komise výstav-
by, která se podílí na přípravě 
investic v  rozpočtu města a 

vyjadřuje odborná stanoviska 
k  připravovaným i realizo-
vaným stavebním investicím 
města. Současně v pozici před-
sedy komise pro informační 
technologie přispěl ke zprů-
hlednění výběrových řízení 
v oblasti IT.  Komisi IT se pod 
Blumensteinovým vedením 
podařilo doporučit magistrátu 
velkou řadu efektivnějších řeše-
ní a uspořit tak městskému roz-
počtu mnoho milionů korun. 
Stejně tak se povedlo zavést 
systém zveřejňování všech vý-
běrových řízení na webu města 
a napravit tak špatnou pověst 
města z let předchozích.

Dobře hospodařící město
Celkově se zastupitelé ODS 

po celé funkční období zasazo-
vali o dobré hospodaření města 
a důslednou kontrolu peněz 
vydávaných z  městské kasy. I 

to umožnilo, že město mohlo 
investovat  do obnovy sídlišť, 
opravy chodníků a ulic, výsad-
by zeleně či budování hřiště pro 
děti i seniory. Šlo nám ovšem 
také o podporu zaměstnanosti, a 
proto jsme dbali na obsazování 
průmyslové zóny.

Tradiční prostějovská pra-
vice

Vzhledem k tomu, že se ODS 
v  republikovém měřítku mo-
mentálně nedaří, rozhodlo se 
několik zastupitelů v  poslední 
době ODS opustit a kandidovat 
do zastupitelstva za jiné subjek-
ty. Prostějovská ODS nicméně 
není celorepublikovou situací 
ani přeběhlíky příliš oslabena a 
sestavila silnou kandidátní listi-
nu pro komunální volby plnou 
prostějovských osobností, které 
se ve volbách chystají oslovit 
prostějovské občany. Jsme tu pro 

ty, kteří chtějí originál – tradiční 
prostějovskou pravici.

Za Klub ODS 
Tomáš Blumenstein

Vážení spoluobčané,
Když jsem jako zastupitel 

dostal prostor v   Radničních 
novinách, dlouho jsem pře-
mýšlel co vlastně říci. Většina z  
vás ví, že jsem členem Zastu-
pitelstva Města Prostějova od 
revoluce, téměř 25 let. Zpo-
čátku za Zemědělskou stranu, 
poté za Sociální demokraty. 
V  roce 2012 jsem ze Sociální 
demokracie odešel a pomáhal 
panu Babišovi založit nové 
politické hnutí ANO 2011, 

které následně uspělo ve vol-
bách. Nikdy jsem se politikou 
neživil, na úrovni našeho 
města jsem to bral jako službu 
městu, kde jsem se narodil, 
které mám rád a žiju v  něm 
už 52 roků. Spousta z  vás mi 
nadávala, že jsem přeběhlík, 
převlékač kabátů, kariérista 
atd. Každý člověk má právo 
na svůj názor a já jej s  poko-
rou přijímám. Jen bych chtěl 
všem připomenout, že jsem se 
celý život živil normální prací, 
z  toho posledních 15 roků ve 
skupině Agrofert. 

Po vstupu do celostátní 
politiky jsem zjistil, že situace 
je ještě horší než jsme si mys-
leli. Léta zaběhnuté systémy 
napříč státní správou, státní-
mi firmami a všemi složkami 
státu jsou obsazeny nomi-
nanty tradičních politických 
stran a  je jedno, jestli jsou 
zprava nebo zleva. Toto změ-

nit bude velmi složité a  bo-
hužel stále narážím na stejné 
odpovědi. Proč to chceš mě-
nit, když to léta funguje? Proč 
chceš omezit vystupování 
poslanců ve sněmovně na 10 
minut? A tak dále. Odpověď 
je velmi jednoduchá. Kdyby 
vše tak báječně fungovalo, 
Hnutí ANO 2011 by nebylo 
nespokojenými občany zvo-
leno do sněmovny. 

Vážení spoluobčané, mu-
sím se vám také omluvit, po-
slední měsíce, kdy jsem celý 
týden v   Praze a  snažím se 
řešit naše celostátní problémy, 
pomáhat našim zemědělcům, 
jsem chyběl na jednání našeho 
zastupitelstva a sklidil jsem za to 
oprávněnou kritiku. Proto také 
nekandiduji v   následujících 
volbách na špici kandidátky, 
ale tuto naši kandidátku v  čele 
s  Hankou Naiclerou plně pod-
poruji. Dejte prosím šanci no-

vým lidem, i když nejsou profe-
sionální politici. Víte, máme už 
první konkrétní zkušenosti, že 
stát se dá řídit jako soukromá 
firma, hlavně se chovat zodpo-
vědně, šetřit, dodržovat pravi-
dla. Také jsme prosadili některé 
zákony, kterým se všichni po-
litici bránili řadu let. Například 
Služební zákon, prosadíme 
potlačení hazardu, lichvy, ome-
zíme nestoudné chování exe-
kutorů. Takže i když naši lidé 
nejsou profesionální politici, 
dokážou přinést do společnosti 
i do našeho města tolik potřeb-
nou změnu.

Pokud se týká mé osoby, 
můžu vám slíbit, že z  pozice 
v  parlamentu budu maximál-
ně pomáhat našemu městu, 
ať budu zvolen zastupitelem 
nebo ne. Jsem Prostějovák 
a jsem na to hrdý.

 Děkuji Jaroslav Faltýnek
 (ANO 2011)

ODS: Měnili jsme s vámi Prostějov k lepšímu

Jaroslav Faltýnek: Rád bych se dál podílel 
na rozvoji našeho krásného města

Vážení spoluobča-
né, chci  Vám podě-
kovat za spolupráci. 
S řadou z  Vás jsem 
se setkal v  sobotu 6. 
září na Plumlovské 
přehradě. Napuš-
těné a oživlé pře-
hradě, kde poslední 
měření kvality vody 
skončilo známkou 2. 
Myslím, že jsme tam 
prožili při závodech 

dračích lodí společ-
nou radost. Radost, 
že správné věci se 
podaří přes všechny 
komplikace a pro-
blémy. Chci Vám po-
děkovat za podporu  
a hezká slova, která 
jsem na dračích lo-
dích slyšel.

Vážení přátelé 
prosím přijďte ke 
komunálním volbám 
v Prostějově. Nejhor-
ší volba je nevolit. 
Využijte svého práva 
a volte své zastupite-
le. Volte podle své-
ho přesvědčení a ku 
prospěchu Prostějo-
va. Je to přece město, 
kde máme své srdce. 

 Ing. Radim Fiala, 
 Hnutí Úsvit přímé 

 demokracie

Alois Maèák: Jsem připraven i nadále podporovat smysluplné aktivity

Ohlédnutí zastupitele 
Radima Fialy
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Dovolím si malé ohlédnutí za 
uplynulým čtyřletým obdobím, strá-
veným v Zastupitelstvu města Pros-
tějova.

Touto formou se také loučím s pa-
nem primátorem a vedením města, 
protože mi nebylo umožněno učinit 
to na posledním řádném zasedání za-
stupitelstva, které bylo ve schváleném 
ročním plánu. Z pro mě neznámých 
blíže nevysvětlených důvodů rada 
rozhodla o přesunu jednání o 14 dnů 
později, což mi zabránilo účastnit se 
osobně, neboť ve  stejném termínu 
mám dlouhodobě naplánovaný a za-
placený pobyt v zahraničí. 

Uplynulé čtyři roky jsem zastupo-

vala jako nezávislý kandidát jediné 
konstruktivní opoziční uskupení a to 
klub TOP 09 a nezávislých. Současně 
děkuji za spolupráci Ing. Petrovi Kou-
salovi z  KDU-ČSL. Další zastupitele 
bohužel jmenovat nemohu, není 
důvod. Celé poslední funkční období 
naše předložené návrhy, příp. protiná-
vrhy „splachuje“ koalice, většinou za 
podpory nebo nezájmu zastupitelů za 
KSČM.

Vezmu-li to postupně: 
Přijetí etického kodexu zastupitele. 

- „nepotřebujeme“!!??
Řešení omezení hazardu a heren 

ve městě - přijata kosmetická úprava 
v podobě vyhlášky, která se příliš ne-
dodržuje!!?? 

Spravedlivé a objektivní rozdělová-
ní veřejné finanční podpory  - „koalice 
má svoje koně“.

Kauza Manthellan a 4 roky mlžení 
ze strany vedení města. Na písemnou 
žádost panu primátorovi o seminář 
pro zastupitele s  firmou Manthellan 

a jejich řešení centra města mi nepři-
šla z města žádná odpověď  -  „ co je 
neprůhledné, tomu nikdo nerozumí a 
neví co je za tím“.

Bojkot vedení města zřídit církevní 
základní školu - „Proč? Naše nestačí?“  

Rozdělování míst v  dozorčích a 
správních radách ve společnostech 
s majetkovou účastí města některým 
zástupců koalice, zasloužilým přízniv-
cům a loajálním komunistům za sou-
časného odmítnutí zástupců opozice 
– „Já na bráchu, brácha na mě“. atd.

Je několik sporných rozhodnutí, 
které zůstávají otázkou a budou zava-
zovat příští zastupitelstvo.

Některé se zřejmě v  budoucnu 
nevyhnou soudním sporům  -  „my 
jsme rozhodli a tak to bude“!!

Marně jsem se snažila za osm let 
v  opozici (i v  předchozím volebním 
období) pochopit, co významově zna-
mená vedením města neustále omíla-
ná fráze: „je třeba jednat dle zásad dob-
rého hospodáře“.  Tyto „uplatňované 

zásady“ jsou mnohdy v  rozporu se 
zdravým rozumem i dobrými mravy. 

Přepadá mě lítost nad obdobím 
stráveným v  zastupitelské lavici, ze-
jména poslední čtyři roky, nad časem, 
kdy jsem neslyšela promluvit  jediné-
ho poslance z řad členů zastupitelstva 
města, některé jsem i více než rok na 
těchto jednáních neviděla. Jde zřejmě 
o vyšší princip, nikoliv však mravní, 
ale poziční  - „Praha je holt Praha!“.  
Přesto někteří v nadcházejícím před-
volebním období vyvíjejí aktivitu, jako 
bychom je, my, občané Prostějova, 
opravdu zajímali.   

Krátce několik přání k nadcháze-
jícím volbám: 

Přeji si, aby nově navolený zastupi-
telský sbor naplnil očekávání občanů. 
Hájil jejich zájmy a neprosazoval jen ty 
své, příp. zájmy svých příznivců, pod-
porovatelů a loutkoherců. 

Přeji si, aby dle nového občanského 
zákoníku si zastupitelé a vedení města 
uvědomovali, že ručí za svá rozhod-

nutí nejen svým morálním kreditem, 
ale podléhají i případné trestní odpo-
vědnosti.

Přeji spoluobčanům, jak se říká u 
nás v medicíně, dobrou diferenciální 
diagnostiku při volbách, především u 
nových uskupení, vzniklých z těch za-
vedených, o kterých jste v regionu ještě 
před pár měsíci neslyšeli. Podobnost 
tváří je čistě náhodná!  Nevěřte všem 
slibům, které se na vás odevšad hrnou, 
ač je někteří mohli za poslední 4 roky 
významně naplnit.

Věřím, že nereálné sliby a fráze 
spoluobčané prohlédnou a zachovají 
si zdravý úsudek.  Proč jste o všech 
návrzích a protinávrzích klubu TOP 
09 a KDU-ČSL neslyšeli? Protože ne-
vlastníme žádné prostějovské noviny.

Protože doposud nemáme živé 
přenosy z jednání zastupitelstva, abys-
te si udělali sami obrázek.

Přeji vám klidné a láskyplné dny.  
 MUDr. Danuše 

 Pelikánová, TOP 09

Volby nejsou (neměly by být) lacinou reality show 
Nové volby bývají pro komunální 

politiky, potažmo jejich strany a hnu-
tí příležitostí vymalovat v  růžových 
barvách budoucnost a  tento veskrze 
pozitivní obraz pak předložit veřejnosti 
coby magnet zaměřující pozornost 
voličstva tím jediným správným smě-
rem. Mnohem méně je předvolební 
čas využíván k ohlédnutí za uplynu-
lými čtyřmi roky. Což je škoda, a  to 
z  řady důvodů. Jednak bychom se 
mohli dovědět, co pozitivního se po-
dařilo zrealizovat, ale také to, co zůstalo 
jen v  rovině zbožných přání. Nebo 
dokonce i  to, co se sice udělalo, ale 
moc nepovedlo. Případně povedlo, ale 
bylo to tak trochu finančně náročné. 
Možná by pak rozhodování o novém 
obsazení radničních lavic bylo trochu 
náročnější, ale i realističtější. Jenže logi-
ka boje o voliče je neúprosná – předvo-
lební čas není tou správnou dobou pro 
sebezpytování a vynášení vlastních ne-
úspěchů na světlo Boží. V sázce je příliš 
mnoho, a tak je zapotřebí představit se 

v tom nejskvělejším hávu, s košem pl-
ným nových předsevzetí, samozřejmě 
v zájmu voličů. Je až úsměvné sledo-
vat, co strany a hnutí slibují a přitom 
je zcela zřejmé, že to nebudou moci, 
v řadě případů splnit. Třeba jen proto, 
že je u nich vysoce nepravděpodobný 
zisk takového počtu mandátů, který by 
jim naplnění slibu umožnil. Volební 
aritmetika je neúprosná, zisk osmnácti 
mandátů jedním subjektem je mimo 
realitu. Ale o to přeci nejde. Účel světí 
prostředky a počítají se hlasy. Trochu 
drsněji řečeno, vidina medu je pro 
mnohé z nás, kteří půjdeme volit, do-

statečnou motivací, nevyžadující navíc 
zapojení většího množství mozkových 
neuronů. Dalo by se na toto téma psát 
dlouho. Nabízí se otázka: ..a  komu-
nistů se výše uvedené netýká? Buďte 
ubezpečeni, vážení čtenáři, že týká, 
i když v jiném směru. U dlouholetého 
outsidera je to celkem pochopitelné. 
Nežijeme ve vzduchoprázdnu, nejs-
me imunní, ani naivní. Ale snažíme se 
s realitou poprat tak, abychom dostáli 
zásadám, které vyznáváme. Věříme, že 
jsme v uplynulém období byli důstoj-
nou, konstruktivní a  respektovanou 
opozicí, byť bez reálné šance ovlivnit 

agendu a  zásadní rozhodování vlád-
noucí pravolevé koalice. Doufáme, 
že jsme svou aktivitou a  mnohdy 
kritickými postoji přispěli ke korekci 
pohledu na řadu zastupitelstvem řeše-
ných problémů. Otázkou je, zda tlak 
z  naší strany neměl být v  některých 
případech větší. Některé problémy by-
chom také dnes, s odstupem času řešili 
zcela jistě jinak. V probíhající kampani 
slibujeme jediné: budeme v zastupi-
telstvu prosazovat to, co považujeme 
pro nás, Prostějovany, za prospěšné 
a co jsme vtělili do našeho programu, 
který najdete na níže uvedených webo-

vých stránkách a který jsme pojali jako 
veřejný příslib. Jsme připraveni koo-
perovat na základě věcného přístupu 
k  problémům s  ostatními subjekty, 
které budou zvoleny, připraveni pod-
pořit každou dobrou myšlenku bez 
ohledu na to, kdo s ní přijde. Na bill-
boardech nás neuvidíte, ale snad to 
není při posuzování nás, kandidátů, to 
nejdůležitější. Věříme, že správa, řízení 
a rozvoj města s více jak čtyřiceti tisíci 
obyvateli je natolik vážná záležitost, že 
by o sestavě nejvyššího samosprávné-
ho orgánu (asi) neměla rozhodovat 
kvalita předvolební mediální prezen-
tace ani lákavost slibů. Jinak řečeno, 
volební reality show má se skutečnými 
potřebami občanů a města společného 
poměrně málo. Jenže šedá je teorie 
a zelený strom života. Uvidíme v říjnu. 
Doufáme, že si uděláte čas a k volbám 
půjdete. PS: KSČM má tentokráte číslo 
12. Děkujeme. (program viz:

www.kscm-prostejov.wgz.cz)
 Zastupitelé za KSČM

Budujeme město pro naše budoucí generace

Stal jsem se nedávno dědečkem, 
tak si moc rád užívám své vnučky 
Klárky. A tak jsem se při jejím hlídání 

zasnil, a najednou slyším: „Dědečku, 
to jsem ráda, že jsi pro mne přišel. 
Dnes mi ten tenis opravdu šel“, volala 
z davu školního sportovního potěru. 
Tak jsem jí vyprávěl, že tu bydlí je-
den hodný pán, který všechny Pro-
stějovany „zbláznil“ do sportu. No a 
na radnici se usnesli, že také přidají 
nějaké penízky z kasičky, aby si děti 
měly kde hrát a dospělí komu fandit. 
Tak se tu vybudovala krásná hala a 
jezdí sem ti nejlepší tenisté a spor-
tovci z celého světa. Pak jsem zavedl 
Klárku do zámku – chodí tam totiž 
do uměleckých kroužků, vždyť je 

nadaná, a jak jinak, než po dědečkovi.  
Zámek je hezky opraven, z  mnoha 
oken je slyšet začínající umělce hrají-
cí na různé nástroje. A je tu spousta 
lidí, zrovna se totiž v galerii zahajuje 
výstava světových malířů. Když pak 
jdeme kolem radnice, hned si vy-
bavím ty velkolepé oslavy, když se 
připomínalo stoleté výročí vzniku 
městského skvostu. Však také všichni 
občané města na tu slávu rádi dodnes 
vzpomínají. „Ale máme také krás-
né divadlo“, říká Klárka. „Byli jsme 
tam na školním představení a všem 
se nám líbila nejen pohádka, ale i ta 

měkká sedadla a to celé vybavení di-
vadla“. Jenže pokračujeme s Klárkou 
dál městem k bývalé tržnici a slyším: 
„A dědečku, proč je tu takové kou-
paliště a nikdo se v něm nekoupe a 
u toho kousek budovy a nikdo v ní 
není?“, zase se neodbytně ptá.“ Ale 
Klárko, to přeci není koupaliště“, od-
povídám. „A co to tedy je?!“, trvá si 
na svém. „No na radnici se jednou 
radní usnesli, že v historickém centru 
města místo kulturního domu bude 
zase další jeden velikánský obchod. 
A tak se vykopala velká díra pro ga-
ráže a základy stavby. Jenže najednou 

v osmi metrech pod zemí našli kostru 
mamuta a archeologové začali takový-
mi většími zubními kartáčky ji čistit a 
stavba se musela přerušit. Jenže za ne 
dlouho  potom tam vytryskla voda, 
říká se tomu spodní voda, a teď se uva-
žuje, co s tím. No a ta budova, to je jen 
část toho rozestavěného obchodního 
domu, ale tam nikdo nechodí, je tam 
moc draho“ - no a v tom jsem se pro-
budil.    Jsme, vážení občané, hrdí na 
svoje město, ale „Hej, páni konšelé“ – 
dělejme vše proto, aby ten konec mého 
snění byl opravdu jen snem.

  Ing. Petr Kousal, KDU-ČSL

Zastupitelské kluby bilancují svou èinnost 

Ohlédnutí zastupitelky Danuše Pelikánové

Mimořádné vydání
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Nejvýznamnější investièní akce uplynulého období

Rekonstrukce knihovny

Součástí investiční akce byla celková rekonstrukce knihovny, rozšíření ploch 
pro veřejnost, statické zabezpečení objektu a výstavba výtahu. Celkové náklady 
činily 17 mil. Kč.

Rekonstrukce komunikace Sladkovského

Významnou akcí v  oblasti dopravy byla komplexní rekonstrukce přednádraž-
ního prostoru v  lokalitě místního nádraží. Investiční akce byla realizována 
za příspěvku z  Regionálního operačního programu Střední Morava ve výši  
11,5 mil. Kč. 

Dostavba ZŠ Majakovského,Vrahovice

Za příspěvku Ministerstva financí ve výši 10 mil. Kč byla provedena dostav-
ba třípodlažní budovy II. stupně. Celkové náklady činily 44 mil. Kč. Realizovala  
firma Manag Zlín.

Energeticky úsporná opatření ZŠ Dr. Valenty

Za příspěvku Státního fondu životního prostředí ve výši 12,9 mil. Kč byla pro-
vedena výměna oken, zateplení střechy, zateplení stropů sklepů a fasáda.  
Celkové náklady činily 29,5 mil. Kč.

Historie a současnost města z Radniční věže

V  rámci investiční akce byla provedena celková rekonstrukce radniční věže 
za účelem zpřístupnění veřejnosti. Investiční akce byla realizována s  poskytnu-
tím prostředků z  Regionálního operačního programu Střední Morava ve výši  
5,2 mil. Kč.

Zámek rekonstrukce jižní fasády

Na obnovu kulturní památky – restaurování jižní fasády zámku byla poskytnuta 
dotace z  rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 0,3 mil. Kč. Celkové náklady 
činily 4 mil. Kč. Rekonstrukci provedla firma RG Zesta Prostějov.

Mimořádné vydání
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Nejvýznamnější investièní akce uplynulého období
Výstavba WC ve Školní ulici

Ačkoliv toalety ve Školní ulici jsou poměrně drobnou stavbou v centru města 
Prostějova, určitě si získají své příznivce svou designovou střídmostí, neokáza-
lostí a ohleduplností k okolnímu prostoru.

Revitalizace sídlišť

V rámci revitalizace sídlišť byla provedena i nová výsadba zeleně.

Kolářovy sady

Kromě revitalizace byly do našeho největšího parku instalovány i odpočinkové 
prvky.

CS Biokoridor Hloučela

Za příspěvku z  Regionálního operačního programu Střední Morava ve výši 
6,5 mil. Kč proběhla výstavba cyklistické stezky v   délce 2.000 m.  Celkové 
náklady činily 9,1 mil. Kč. Stavbu provedla firma Strabag a.s.

Smetanovy sady

V  roce 2013 proběhla kompletní rekonstrukce včetně instalace závlahové-
ho systému. Celkové náklady dosáhly 14 mil. Kč. Revitalizaci provedla firma 
Strabag a.s.

Regenerace sídliště E. Beneše – SEVER - JIH

Za příspěvku Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj byla provedena 
rekonstrukce komunikací, chodníků, parkovacích ploch, veřejného osvětlení, povrchů 
ploch pro sportovní hry, osazení nového mobiliáře a obnově zeleně. Celkové náklady 
činily cca 14 mil. Kč. Práce provedla firma Modos spol. s  r.o. Olomouc.

Mimořádné vydání



Město Prostějov

w
w

w.prostejov.eu
 

17. září 2014 Strana 13

Prostějovské radniční listy

Ohlédnutí za oslavami 100 let radnice a Prostějovským létem
Oslavy odstartovala hned dvě představení Prodané nevěsty. Následovala celá řada akcí urče-
ných všem věkovým i zájmovým skupinám. Byly to například komentované prohlídky radnice  

a Den otevřených dveří nebo setkání veteránistů na náměstí T. G. Masaryka.

Mimořádné vydání
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Ohlédnutí za oslavami 100 let radnice a Prostějovským létem
Zajímavým projektem byl také Festival kapel, v  jehož rámci vystoupily kapely Holden, Meteor, 

Švihadlo a Zion Squad.  Přinášíme několik ilustračních fotografií zachycujících atmosféru festivalu

Mimořádné vydání
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Ohlédnutí za oslavami 100 let radnice a Prostějovským létem
Obrovský aplaus sklidilo také vystoupení Marie Rottrové. Náměstí ožilo i odpolednem  

s  Proměnami a jeden z  večerů patřil skupině Mandrage a jejich fanouškům i fanynkám.

Mimořádné vydání
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Oslavy vyvrcholily 31. srpna 2014 velkolepým koncertem maltského tenoristy Josepha  
Calleji na náměstí T. G. Masaryka. Přes počáteční nepřízeň počasí se vystoupení setkalo 
s obrovským ohlasem publika. Joseph Calleja vystoupil společně s barytonistou Lucasem 
Meachemem za doprovodu Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín pod vedením dirigenta  

Rastislava Štúra. Všechny tři umělce přijal na neformálním setkání v předvečer koncertu 
primátor města Miroslav Pišťák na prostějovské radnici.

Ohlédnutí za oslavami 100 let radnice a Prostějovským létem

Mimořádné vydání
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V rámci oslav, respektive Prostějovského kulturního léta vystoupila a obrovský aplaus 
sklidila skupina Chinaski. Diváci se také potěšili představením klauna Ferdy, 

skupiny Maxim Turbulenc nebo Světovými operami.

Ohlédnutí za oslavami 100 let radnice a Prostějovským létem

Mimořádné vydání
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Stoletá Hlouèela
Hloučela patří neodmyslitelně 

k našemu městu. Sedmikilome-
trový úsek vegetace začínající 
za Mostkovicemi a končící u 
rybníčku ve Vrahovicích ozna-
čovaný také jako biokoridor či 
lesopark Hloučela představuje 
významný krajinný prvek. 

Byl založen před sto lety. U 
jejího zrodu stál profesor zdejší-
ho reálného gymnázia a předse-
da Sadařského a okrašlovacího 
spolku Rudolf Wolf. S myšlenkou 
na osázení říčky stromy přišel 
už v  roce 1905, ale až v  únoru 
1914 mu toto městská rada po-
volila. Práce to nebyla snadná. 
Odvezení hromady odpadků a 
rumiska, navezení hlíny, terénní 
úpravy, položení cest, zpevnění 
břehů a nakonec výsadba 14 000 
stromků. Dílo se však s pomocí 
stavebního výboru města, dob-
rovolníků a řady firem podařilo 

dovést do konce. Na jeho počest 
měl lesopark název Wolfovy sady.

 Čím vším Hloučela prošla 
za oněch sto let?  Řadou zásahů, 
devastací za okupace, obnovo-
váním zeleně, novou výsadbou, 
výstavbou naučné stezky a cyk-
lostezky i akcemi pořádanými 
ochránci přírody. Toto místo 
odpočinku, relaxace, sportu, pro-
cházek i poznávání přírody je pro 
nás Prostějovany jedinečné. Luž-
ní les, nejhodnotnější přírodní 
celek, nejbližší městská zeleň. Žije 
zde například rak říční, střevle 
potoční, ledňáček, skorec vodní či 
kalous ušatý. Najdeme zde vzác-
nou orchidejovou rostlinu kruš-
tík polabský či všechny tři druhy 
jilmů (vaz, drsný a habrolistý).

Naše Hloučela má svůj půvab 
v  každém ročním období. Pře-
devším na jaře, kdy se začnou na 
stromech objevovat první lístky, 

kdy kvetou blatouchy, sasanky a 
orseje a kdy hejna drozdů, koni-
pasů, brhlíků či lejsků začnou po-
řádat svoje ptačí koncerty. I teď na 
podzim má Hloučela svoje kouz-
lo. Rudnoucí šípky a bobulky růz-
ných keřů či krásně zbarvené listy 
javoru mléče a svídy krvavé jsou 
toho dokladem.

Naše Hloučela je krásná také 
péčí jejích správců, hospodářů 
i ochránců přírody. Ke stému 
výročí dostává také dárek: od 
ochránců přírody nové budky 
a od města Prostějova terénní 
úpravy spojené s úpravou cest a 
zpevněním břehů a následným 
dobudováním naučné stezky od 
komunikace Tichá po soutok 
s Romží.

Važme si této jedinečné pří-
městské odpočinkové zóny, po-
znávejme ji a chraňme ji. 

 Hana Bartková

. . . .

                      SPORTCENTRUM – dům dětí a mládeže 
                         Vápenice 9, PROSTĚJOV,  tel. 730805144  
                     www.sportcentrumddm.cz 
 
 

 

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI 
 

 
 

 

 

NEDĚLE 12.10.2014 14-16 h 
 

 soutěže a úkoly na stanovištích 
 nabídka + ukázka činnosti kroužků 
 start trasy u pole před CAVALEM  
 sladká odměna + účastnický list všem  
 

za dobrých povětrnostních podmínek 
LÉTÁNÍ DRAKŮ  

A MODELŮ LETADEL! 
 
 
 
 

 

V případě nepříznivého počasí se akce ruší 
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INZERCE

Drahanská vrchovina a...
Markéta Vykoukalová Dvořáková, Vladimíra Jašková,  

Martin Kováček, Tomáš Lehotský, Josef Plaček,  
Hynek Skořepa, Eva Zatloukalová

 Za třemi tečkami v názvu této 
netradiční výstavy, kterou nabízí  
Muzeum a galerie v Prostějově, 
se nacházejí lidé různých profesí, 
které zaujal, okouzlil nebo nějak 
poznamenal  tento geografický 
pojem. 

Drahanská vrchovina není 
ovšem jen strohé heslo z učebnice 
zeměpisu. Skládačka informací 
z  různých oborů na jedno téma 
o tom návštěvníka výstavy jistě 
přesvědčí. Kopcovitá krajina s 
hlubokými neprostupnými lesy 
a strmými žleby, louky s kvetou-
cími upolíny a kosatci, člověkem 
téměř nedotčená příroda – to vše 
inspirovalo autory výstavy, kteří 
vidí Drahanskou vrchovinu růz-
nýma očima. Tak se ve výstavním 
sále potkávají kameny s rostlina-
mi a stromy, mechy s krasovými 
jeskyněmi a stopy dávného života 
v podobě zkamenělin se součas-
nými obyvateli lesa. 

Atmosféru krásných míst a 
zákoutí Drahanské vrchoviny 
nám přiblíží kromě fotografií 
a zajímavě pojatých výstavních 
panelů také akvarely mladé pro-
stějovské výtvarnice Markéty 
Vykoukalové Dvořákové.

Výstava instalovaná ve vý-
stavních prostorách Špalíč-
ku, Uprkova 18 je přístupná 
denně kromě pondělí od 9,30 
do 12,00 a od 13,00 do 17,00 
a potrvá do 30. listopadu 
2014.

DRAHANSKÁ
VRCHOVINA

a...

... Markéta Dvořáková
Vladimíra Jašková

Martin Kováček
Tomáš Lehotský

Josef Plaček
Hynek Skořepa

Eva Zatloukalová

Muzeum a galerie v Prostějově, p.o. 
Vás zve na netradiční 

výstavní sály Špalíček, 4. 9. - 30. 11. 2014

výstavu

Vzduchoprázdniny !

Karel Plíhal 
koncert

20. října 2014 
začátek 19.30 !
Místo 
Komenského 6 Prostějov KASCO !!
Předprodej vstupenek  
Planeta malého prince  
tel : 777770651 

Otevřeno denně

od 9 do 17 hodin

      Velký výběr květin, skalniček a trvalek, okrasných

a ovocných stromů a keřů ...

                   ... zahrádkářských a chovatelských potřeb,

mechanizace a pomůcek pro zahradu a dům

24.9. - 28.9.2014

podzim
se uskuteční ve Věžkách ve dnech

Doplňkový program:

   24.9. - Hudba ORION

   25.9. - SELSKÝ RYNEK (domácí produkty + doprovodný program)

   26.9. - SELSKÝ RYNEK + dechová hudba ZDOUNEČANKA

   27.9. - Dechová hudba VĚROVANKA

   28.9. - Dechová hudba STŘÍBRŇANKA
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www.vystava-vezky.cz             www.zahrada-vezky.cz
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Prostějovské radniční listy
Chtěli bychom Vás co nejsrdečněji pozvat na

DEN CHARITY
den otevřených dveří

Přijďte s námi společně oslavit Den Charity a 23 let jejího působení v Prostějově 
a spolupráce s Vámi.

 
Budou zpřístupněny veškeré prostory Domova Daliborka, ředitelství Charity, 

charitního šatníku  a přilehlá zahrada, na které budou připraveny prezentace 
všech našich poskytovaných služeb a bohatý program.

KDY: V sobotu 27. 9. 2014: od 9.00 do 18:00 hod.

KDE:  Daliborka 10:  Chráněné bydlení | Odlehčovací služba
 Martinákova 9:  Charitní šatník | Ředitelství Charity Prostějov

PROGRAM:
  9.00 hod.  Mše svatá v kapličce na Daliborce.
11.00 hod. Maňáskové divadlo „Za jeden provaz“ v prostorách ředitelství.
14.00 hod.  Vystoupení smíšeného pěveckého sboru Exaudi v prostorách 

ředitelství.

V průběhu celého dne bude ve společně pro-
pojující zahradě probíhat doprovodný program 
– akce Cihla, aktivity pro děti (např. skákací hrad,  
malování na sádrové odlitky, tvorba vlastních 
odznaků, lanová dráha).

Občerstvení zajištěno.
Na Vaši návštěvu se těší zaměstnanci Charity Prostějov.

 SPORTCENTRUM dům dětí a mládeže PROSTĚJOV 
 

Pracoviště Vápenice 9, 796 01  Prostějov, tel.: 730 805 144  
e-mail: sportcentrum@sportcentrumddm.cz, web: www.sportcentrumddm.cz     

               

 

  

Okresní výtvarná soutěž 

 
 

 
 

Pro  MŠ, ZŠ, gymnázia, ZUŠ, spec. školy, družiny, výtvarné kroužky, apod.   
Cílem je zapojit děti do výtvarného zpracování aktuálního ročního období. 

 
 
Téma soutěže:  

 Podzimní příroda - zvířata, stromy, plody, zátiší… 
 Podzimníček (fantazijní stvoření) 

 
Kategorie: 

1) MŠ 
2) 1. a 2. třída ZŠ 
3) 3. a 4. třída ZŠ 
4) 5. a 6. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií 
5) 7. -  9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií 
6) speciální školy  
7) autoři obrázků z Burzy volného času v SC-DDM 4. - 5.9.2014 

 
Formát: maximálně A2  
Technika: kresba, malba, grafika, keramika – nezasílejte, prosím, lepené ani 
polytechnické práce. 
Označení: autor, věk, třída, kategorie, škola (maximálně 2 práce od 1 autora). 
U skupinových prací vypište, prosím, údaje ke všem autorům. 
 
Termín odevzdání prací:  10.11.2014 
Adresa doručení: Sportcentrum-DDM, Vápenice 9, 796 01 Prostějov 
 
Práce posoudí odborná porota, nejlepší autoři v kategoriích budou vyhlášeni 
na adventní besídce v SC-DDM, kde budou vybrané práce vystaveny. 
 
Práce lze vyzvednout ihned po vyhodnocení, nebo do konce roku 2014.               
Informace: 730 805 144 M.Koudelková. 

U p o z o r n ě n í
K 1. 10. 2014 Okresní soud  

v  Prostějově zřizuje  
Informační centrum

Informační centrum Okresního soudu v  Prostějově 
najdete od v  přízemí budovy Havlíčkova 16, dv. č. A2. 

Úřední hodiny: každý den od 7:30 do 15:00 hod. 
Polední přestávka 11:30 až 12:00 hod. 

Od 1. 10. 2014 již nebude možné žádat u vedoucích 
kanceláří informace o stavu řízení, požadovat 
vyznačení doložky právní moci a vykonatelnosti  
a ani nahlížení do spisů (mimo trestní kanceláře).

Informační centrum vyřizuje:
- Osobní a telefonické žádosti o informace o stavu řízení,  

o nařízeném jednání
- Vyznačování doložky právní moci a vykonatelnosti na rozhodnutí
- Nahlížení oprávněných osob do soudních spisů,  

včetně spisů rejstříku CEPR
- Pořizování kopií ze soudních spisů
- Informace ze sazebníku soudních poplatků
- Vystavení úředního vysvědčení o skutečnostech známých ze soudních 

spisů je zpoplatněno dle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

ÚKLIDOVÁ FIRMA
Hana Černá

Drahany 137, 

798 61  Drahany

Telefon: 777 218 697 
cerna.hanca@seznam.cz

INZERCE

Pøijmeme
ØIDIÈE PRO MEZINÁRODNÍ 
KAMIONOVOU DOPRAVU 
• Požadujeme ŘP sk. C,E, 
• profesní průkaz, 
• kartu řidiče, 
• psychologické vyšetření.
• Praxe vítána, angličtina výhodou. 

VODICA, s.r.o., tel.: 582 384 770
Praxe vítána, angličtina výhodou. Praxe vítána, angličtina výhodou. 

Mimořádné vydání
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Korfbalisté na radnici
V  pátek 15.8.2014 přijal 

primátor města Prostějova 
Miroslav Pišťák úspěšné hráče 
a hráčku prostějovského korf-
balového klubu a reprezentan-
ty České republiky v kategorie 
U21 – Renatu  Havlovovou, 
Tomáše Marka a  Petra Galíč-
ka. Prostějovské  korfbalisty 
doprovodil oddílový trenér 
mládeže a současně trenér  ná-
rodního družstva Mgr. David 
Konečný.

Během krátkého setkání  se 
korfbalisté pochlubili svými 
letošními úspěchy. V  sezóně 
2014/15 vybojovali po 19 letech 
titul mistra České republiky 
v  dorostenecké kategorii . Ale 
tím nejdůležitějším bylo 5.místo 
z ME U21, které se uskutečnilo 
začátkem července v Olomouci. 
Prostějovští hráči patřili k opo-
rám  tohoto reprezentačního 
výběru. Páté místo znamená 
kvalifikaci na MS U23.

Primátor se zajímal o činnost 
korfbalového oddílu i o dalších 
vyhlídky  české reprezentace. 
Na závěr popřál přítomným 
a celému prostějovskému klubu 
hodně úspěchů v  příští sezóně 
a šťastnou cestu na soustředění 
do holandského Enschede, pro-
tože právě 15.8.2014 odjížděl 
plný autobus hráčů kategorie 
8-16 let na týdenní soustředění 
k  partnerskému klubu DOS-
-WK Enschede. -jk-

Louèení s prázdninami 2014 
První zářijová sobota je již 12 

let vyhrazena v kalendáři šachis-
tů SK ROŠÁDA Prostějov pro 
turnaj Loučení s  prázdninami. 
Turnaje se letos zúčastnilo 28 
hráčů, nejmladším Martinům 
Navrátilovi a Londinovi je 10 let, 
nejstarším byl šestasedmdesáti-
letý Bohuslav Trimmel. Každý ze 
zúčastněných dostal za symbo-
lické startovné malé občerstvení 
od sponzora turnaje. Letos bylo 
počasí jako z  časopisu, takže 
venkovní prostředí v  lesoparku 

Hloučela šachu přálo a pořada-
telé se nemuseli obávat přehá-
něk. Turnaj se hrál na sedm kol 
s tempem  2x15 minut na partii.

Hned v  prvním kole klo-
pýtnul největší favorit, Mar-
tin Adamčík z  SK Prostějov, 
když pouze remizoval s  Mi-
lanem Londinem. Zaváhání 
to však bylo poslední, a  když 
vzájemný souboj s oddílovým 
kolegou nezvládl Roman Zá-
vůrka, stal se Martin Adam-
čík vítězem turnaje, právě 
před Romanem Závůrkou. 
Třetí skončil Vladimír Dvořák 
z  pořádající ROŠÁDY. První 
tři obdrželi diplomy, některou 
z  věcných cen si pak domů 
odnesli úplně všichni aktéři 
turnaje. O příjemné atmosféře 
svědčil i fakt, že většina zúčast-
něných i po turnaji zůstala a ba-
vila se, ať už o královské hře či 
nikoliv, do odpoledních hodin. 
 -rd-

INZERCE

BONSAI
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Primátor přijal na radnici úspěšné mladé házenkáře
Primátor Miroslav Pišťák a jeho náměstci 

RNDr. Alena Rašková a Ing. Zdeněk Fišer 
přijali dne 6.8.2014 na radnici úspěšné mladé 
házenkáře Tělocvičné jednoty Sokol Cent-
rum Haná, kteří zaznamenali ve své první 
sezoně velké úspěchy.  

Vrcholem tohoto družstva byla účast na 
tradičním mezinárodním turnaji ve slovinské 
Izole, kde mladší žáci T.J. Sokol centrum Haná 
vybojovali druhé místo. Naši mladí hráči po-
stupně porazili ve skupině družstva ze Slovinska, 
Polska, Belgie, Francie a Slovenska. Postoupili 
do  semifinále, kde porazili družstvo RD Koper 
2013 ze Slovinska 20:12. Až ve finále okusili prv-
ní porážku za celou sezónu a to proti fyzicky vy-
spělejšímu družstvu Obudai KSI z  Maďarska. 
Prohráli 8:9 gólem v  poslední vteřině zápasu!!!  

I přes tuto finálovou porážku se jedná o ob-
rovský úspěch, kterého v   historii dosáhlo 
jen pár českých házenkářských družstev… 
O velký se zasloužili: brankáři Grulich Jakub 
a Lamplota Patrik, hráči v   poli Flajsar Jakub, 
Flajsar Radek, Pospíšil Vojtěch, Micka Vojtěch, 
Knápek Dušan, Havlík Filip, Ševčík Jan, Flajsar 
David, pod trenérským vedením dvojice Radek 
Flajsar a Leoš Havlík. Podporu z  řad fanoušků 
zajišťovali: starosta T.J. Petr Kudláček, člen vý-
boru Tomáš Flajsar, fotograf František Grulich, 
rodina Pospíšilova a  Havlíkova. Do Slovinské 
Izoly bohužel necestovali, ale celočně se podíleli 
na úspěších oddílu Blaha Šimon, Zlámal Mar-
tin, Chytil Jan a Crhonek Tomáš.

V  roce 2012 vznikl sloučením házenkář-
ské mládeže Prostějova a Kostelce na Hané 

nový házenkářský klub T.J. Sokol Centrum 
Haná. Otci myšlenky mládežnického klubu 
se stali Petr Kudláček, zastupující kostelec-
kou házenou jako starosta, a Radek Flajsar, 
působící jako trenér mládeže v Prostějově. 
Hlavní myšlenkou a cílem je společná výcho-
va mládeže, zajištění dobrých tréninkových 
podmínek a vytvoření kvalitních, konku-
renceschopných týmů. Tento cíl se již naplnil 
v  prvním roce fungování, kdy mladší žáci v  
sezóně 2013/2014 nejen, že vyhrávali jeden 
turnaj za druhým, kde se konfrontovali s   
nejlepšími týmy v  ČR, ale hlavně bez ztráty 
bodu získali titul přeborníka Olomouckého 
kraje. Této myšlence napomáhá i pomoc ro-
dičů, obou klubů, Olomouckého kraje, města 
Prostějova a města Kostelce na Hané.

Odstranění závislosti 
na KOUŘENÍ jednorázově, 
spolehlivě, cena 1 200 Kč.

(též odstranění obezity, alergií, nevyléčitelných diagnóz)

Bicom Prostějov, budova Cíl, Olomoucká 116

774 616 774 
bicom@post.cz

Chcete pomoci od dluhů?
Jsem člověk pomáhající lidem,

kteří chtějí žít bez dluhů
Insolvenční zákon upravuje způsob řešení dluhů dlužníka, kterým je oddlužení tj. osobní bankrot. Při splnění zákonem daných pod-

mínek, se může dlužník jednou provždy vypořádat se svými dluhy. Osobní bankrot funguje na spojení všech dluhů, kde věřitelé jsou 
uspokojeni částečně a zbytek až do výše 70% dluhů je dlužníkovi odpuštěn. Podáním návrhu oddlužení k soudu, se zastavují veškeré, na 
Vás vedené exekuce i nařízené dražby majetku a již Vám nenarůstají úroky.

•	 Pokud máte poctivé úmysly a chcete řešit svoji tíživou finanční situaci, domluvte si bezplatnou konzultaci.
•	 Určeno pro zaměstnané, nezaměstnané, živnostníky i OSVČ. (můžou být i malé dluhy z podnikání)
•	 Dále nabízím právní poradenství, včetně sepsání veškerých právních smluv a návrhů (i na počkání).

Tomáš Novák Dr. H.C., Nerudova 11, Prostějov, tel. 775 220 192
návštěvy po telefonické dohodě po-pá 9-18

Chcete vědět kolik budete splácet v oddlužení?
Například: Máte celkem 400 tisíc dluh, momentálně splácíte 8-12000,– měsíčně. Pokud se domluvíme na osobním oddlužení, budete 

splácet měsíčně jen 2000 Kč a za 60 měsíců jste úplně bez dluhů. To samé platí i pro dluh 200 tisíc, kde splácíte jen 1000 Kč měsíčně, atd. 
Jednoduše splatíte jen necelou třetinu svých dluhů.

BEZPLATNÉ KONZULTACE: 775 220 192

www.osobni-oddluzeni.eu

Mimořádné vydání



Společnost SEZAKO 
Prostějov s. r. o.

PŘIJME ŘIDIČE – STROJNÍKA
sacokanalizačního vozu 

na pobočku SEZAKO Praha

Životopis zasílejte na adresu: praha@sezako.cz, tel. +420  733  321  498, p. Racl

požadujeme: 
• fyzickou zdatnost 
•  řidičské oprávnění skupiny C, E  

s  platným profesním průkazem 
• časovou flexibilitu 
• dobrý zdravotní stav 

nabízíme: 
•  dobré platové  

podmínky 
•  ubytování zdarma  

zajištěno




