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Vážení občané,
v prvé řadě mi dovolte, abych Vám 
touto cestou popřál do letošního 

roku vše nejlepší, 
hodně štěstí, 
zdraví a osobních 
úspěchů. 

Zastupitelstvo 
města Prostějova 

schválilo na svém posledním loňském 
jednání 18. prosince rozpočet na le-
tošní rok. Potěšující je, že tento, pro 
chod města nejdůležitější dokument, 
byl schválen hlasy všech přítomných 
zastupitelů. Takový výsledek při 
hlasování o rozpočtu považuji za 
vynikající důkaz názorové shody na 
další rozvoj našeho města. I když pro 
investice je v letošním roce vyčleněno 
méně peněz než jsme byli dosud 
zvyklí, neznamená to, že ustrne vý-
stavba, rekonstrukce a obnova měs-
ta. Naopak. I letos bude pokračovat 
regenerace sídlišť, rekonstrukce škol, 
školských a volnočasových zařízení, 
investovat budeme do zasíťování po-
zemků na výstavbu rodinných domů 
a v neposlední řadě chceme rozšířit 
síť cyklostezek. Budeme realizovat 
celou řadu drobnějších investičních 
akcí a čeká nás i obnova Kolářových 
sadů a obnova centrální aleje na 
městském hřbitově. 

Přejme si, abychom při společné 
bilanci roku 2008 mohli konstatovat, 
že nebyl méně úspěšný než rok 2007.

Ing. Jan Tesař, 
starosta města

Úvodník

Dotace představují pro každé město 
významný zdroj příjmů a možnost 
využít ušetřené peněžní prostředky na 
realizaci jiných investičních či neinves-
tičních akcí. A protože stojíme na po-
čátku nového roku, můžeme shrnout, 
o kolik byl rozpočet města Prostějova 
za loňský rok bohatší z pohledu získá-
vání dotací národních i evropských. 

První dotaci roku 2007 obdrželo 
město z Ministerstva pro místní roz-
voj České republiky v rámci programu 
podporovaných bytů na výstavbu 47 
bytových jednotek určených převážně 
pro seniory a handicapované občany. 
Dotace v roce 2007 činila pro město 
Prostějov 20 974 tisíc Kč.  

První polovina  roku 2007 byla dále 
předznamenána úspěšným podáním 
žádosti o dotaci na Státní fond do-

pravní infrastruktury k vybudování 
I. etapy bezbariérové trasy. Dotace byla 
přidělena a na účet města tím byla při-
psána částka 1 673 tis. Kč z programu 
Příspěvky pro naplňování programů 
zaměřených ke zvýšení bezpečnosti 
dopravy a jejího zpřístupňování oso-
bám s omezenou schopností pohybu 
a orientace. 

Další dotace přišly v průběhu roku 
z kapitoly Ministerstva fi nancí České 
republiky.  To přispělo městu v rámci 
programu Podpora rozvoje a obnovy 
regionální infrastruktury částkou 7 000 
tis. Kč na rekonstrukci ulice Mánesova, 
částkou 5 000 tis. Kč na IV. etapu rekon-
strukce Sportcentra - DDM Prostějov, 
a částkou 6 000 tis. Kč na rekonstrukci 
pavilonů E a F Reálného gymnázia 
a základní školy města Prostějova. 

Dalším donátorem města byl Kraj-
ský úřad Olomouckého kraje. Krajský 
úřad podpořil na základě úspěšně 
podané žádosti o dotaci vybudování 
nové cyklistické stezky v biokoridoru 
Hloučela částkou 300 tis. Kč a instalaci 
577 kusů optických refl exních prvků na 
okružních křižovatkách ulic Brněnská 
- Okružní, Kostelecká - U Stadionu 
a Kostelecká - Martinákova částkou 
200 tis. Kč. 

V neposlední řadě získalo město 
Prostějov dotaci z programu Státního 
fondu životního prostředí na revitali-
zaci parku v Kolářových sadech ve výši 
cca 2 200 tis. Kč. 

Podtrženo a sečteno obdrželo město 
Prostějov v roce 2007 z národních do-
tačních zdrojů částku cca 43 347  tis. 
Kč.   (Dokončení na straně 2)

Prostějov loni získal z národních 
dotačních zdrojů téměř 50 milionů 

Město Prostějov nechalo 10. ledna 
odstranit černou skládku, kterou 
založil neznámý pachatel začátkem 
letošního roku v lesoparku Hloučela 
(v oblasti Tiché).

„Se žádostí o pomoc se na nás obrá-
tili ochránci přírody, kteří mají tento 
úsek Hloučely na starosti. Šlo totiž 
o poměrně velké množství odpadu, 
který se povaloval kousek od komu-
nikace. Na místo jsme přivolali nejen 
spol. .A.S.A. TS Prostějov, jejíž pra-
covníci nepořádek naložili a odvezli, 
ale také zástupce odboru životního 
prostředí a městskou policii. Společ-
ně jsme pytle s odpadem prohledali 
a našli i řadu dokumentů, které by nás 
mohly dovést k pachateli. Celou zále-
žitost v žádném případě nehodláme 
nechat bez dalšího šetření. 

Navíc chci na nejbližším jednání 
rady města navrhnout finančně od-
měňovat občany, kteří nám pomohou  
prokázat původce černých skládek 
v Prostějově a okolí, a to například po-
mocí fotografi e pořízené fotoaparátem 
nebo mobilním telefonem. Vedoucí od-
boru komunálních služeb navíc dostal 
za úkol vytipovat tři nejproblematičtější 
sběrná hnízda ve městě, kde jsou vedle 
kontejnerů zakládány černé skládky 
a kde budou umístěny kamery,“ uvedl 
místostarosta Prostějova Vlastimil 
Uchytil. 

„Pokud jednoznačně prokážeme, 
kdo tuto skládku založil, zahájíme 
s ním správní řízení. Fyzické osobě 
hrozí pokuta až do výše 50 tisíc ko-
run, právnické osobě až jeden milion 
korun,“ doplnila vedoucí odboru 
životního prostředí městského úřadu 
Martina Cetkovská.  (Více na straně 2)

  (jg, pud) 

Černá skládka na Tiché: v pytlích 
s odpadem byly i dokumenty 

Do prohledávání pytlů s odpadem se zapojili i místostarosta Vlastimil 
Uchytil a ředitel městské policie Jan Nagy. Právě oni našli dokumenty, 
které by mohly usvědčit pachatele.  Foto: Y. Pudilová

Navrhněte osobnosti 
na Ceny města 

Město Prostějov bude už potřetí 
udělovat významným osobnostem 
Ceny města. Až do 28. února mohou 
občané nominovat jakoukoli význam-
nou osobnost, jejíž práce znamená 
přínos pro město Prostějov.

„S oceňováním významných osob-
ností jsme začali teprve před pár lety 
s cílem založit novou tradici. Myslím, 
že je velmi dobré, když se osobnosti, 
které výrazně napomohly ke zvýšení 
prestiže města v jakékoli oblasti své 
činnosti, dočkají slavnostního ocenění 
a uznání,“ uvedl místostarosta Pavel Dr-
mola. „Oceňované obory jsme striktně 
neomezili, abychom nezúžili výběr no-
minovaných. V uplynulých letech jsme 
Cenu města udělili mnoha osobnostem, 
jejichž činnost je velmi rozmanitá. Od 
uznání za šíření demokracie, přes celo-
životní práci v divadelnictví až třeba po 
činnost literární,“ dodal Drmola.

K nominaci je třeba uvést jméno 
a příjmení osoby navržené na ocenění, 
dále za jakou činnost by měl navržený 
cenu získat a podpis navrhovatele. No-
minace doručí navrhovatelé v písemné 
formě na adresu MěÚ v Prostějově 
nebo vedoucí kanceláře starosty RNDr. 
Jaroslavě Tatarkovičové do 28. února.

Formulář je možno stáhnout 
na webových stránkách města 
www.mestopv.cz pod odkazem: 

http://www.mestopv.cz/fi les/2007_
ruzne/Ceny-mesta-Prostejova_for-
mular_konecne.doc.

Pravidla pro udělování Ceny 
města jsou k dispozici na stejných 
stránkách pod odkazem: 

h t t p : / / w w w . m e s t o p v . c z /
showdoc.do?docid=9211.

Pod následujícími odkazy najdete 
informace o cenách udělených za rok 
2005 a 2006: 

h t t p : / / w w w . m e s t o p v . c z /
showdoc.do?docid=9212,

h t t p : / / w w w . m e s t o p v . c z /
showdoc.do?docid=10841. (jg)

Do 28. února 2008 mohou zájemci 
podávat na odboru školství a kultury 
Městského úřadu v Prostějově žádosti 
o kulturní granty pro rok 2008.

„V uplynulých letech se nám osvědčilo 
téma Představení umění prostějovské 
mládeže a studentů, které proto vy-
hlašujeme i pro rok 2008. Dále potom 
podpoříme téma Knižní medailonky 
prostějovských osobností, Prostějovské 
kulturní léto a Videodokumenty,“ uvedl 
místostarosta Prostějova Pavel Drmola 
s tím, že částka vyčleněná z městského 
rozpočtu na kulturní granty činí pro le-
tošní rok 700 tisíc korun. Z toho 300 tisíc 
půjde na vytvoření videodokumentů, 

400 tisíc na zbývající tři témata. „Žádosti 
si mohou zájemci buď vyzvednout na 
odboru školství a kultury osobně nebo 
stáhnout z městských webových strá-
nek,“ doplnil Drmola.

Formulář naleznete na městských 
webových stránkách www.mestopv.cz 
pod odkazem:

http://www.mestopv.cz/files/Urad/
KS/VFP_zadost_o_poskytnuti_novy_
formular.doc (do záhlaví je nutno zřetel-
ně uvést slovo GRANT!). 

K žádosti je třeba doložit i čestné pro-
hlášení, které naleznete pod odkazem: 
http://www.mestopv.cz/files/ziv_sit/
odbory/ks_21/P_21_01p.rtf.

Žádosti o kulturní granty je 
třeba předložit do konce února Mamince letošního prvního občán-

ka města Prostějova, které je současně 
prvním dítětem roku 2008 narozeným 
v Olomouckém kraji, popřál mezi prv-
ními také starosta Prostějova Jan Tesař. 
Sedmadvacetileté mamince Evě, která 
1. ledna dvě minuty po půlnoci přivedla 
na svět v prostějovské porodnici holčičku 
Janu, předal za město Prostějov kytici a pě-
titisícový fi nanční obnos a zlatý řetízek pro 
děvčátko.  „Holčička Jana se narodila ve 
39. týdnu těhotenství, po narození vážila 
3 500 gramů a měřila 51 centimetrů,“ 
uvedl primář gynekologicko-porodnické-
ho oddělení MUDr. Aleš Nevrla s tím, že 
maminka z Prostějova přivedla na svět své 
první dítě.    (jg, pud)

První letošní miminko města i kraje 


