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Měření rychlosti vozidel, 
monitorování jízdy 

na červenou a vymáhání 
nedoplatků na pokutách

Rada města Prostějova po projednání 
rozhodla o výběru nejvhodnější nabíd-
ky výběrového řízení na zakázku Měření 
rychlosti vozidel, monitorování jízdy na 
červenou a vymáhání nedoplatků na 
pokutách na katastrálním území města 
Prostějova, kterou je nabídka sdružení 
Bezpečná města.

Vyhlášené pronájmy

Záměr pronájmu 
nebytových prostor 

U Spořitelny 5

Rada města Prostějova po pro-

jednání vyhlásila záměr pronájmu 
nebytových prostor o celkové rozloze 
38,25m2 v suterénu domu č. 57/5 v ulici 
U Spořitelny v Prostějově,  a to za těch-
to podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriál-
ního řízení (forma obálkové metody),

- za nabídnuté roční (měsíční) ná-
jemné s infl ační doložkou,

- zaplacení poplatku za přijetí žádos-
ti ve výši 500 Kč v pokladně Domovní 
správy Prostějov, s. r. o., Křížkovského 
36/7.

Záměr pronájmu 
parkovacího místa 

- DPS v Polišenského ul. 1

Rada města Prostějova po projedná-
ní vyhlásila záměr pronájmu parkova-
cího místa č. 9 v domě s pečovatelskou 
službou v Polišenského ulici č. 4380/1 

v Prostějově, a to za těchto podmínek:
- s předností parkování vozidla ná-

jemníků bytů a nájemců nebytových 
prostor v DPS v Polišenského a Haca-
rově ulici v Prostějově,

- s předností parkování zdravotně po-
stižených nájemníků (průkazy ZTP),

- za nabídnuté roční nájemné 
v minimální výši 6 500 Kč s infl ační 
doložkou,

- zaplacení poplatku za přijetí 
žádosti ve výši 250 Kč v pokladně 
Domovní správy Prostějov, s. r. o., 
Křížkovského 36/7.

Dar při uzavření sňatku

Rada města Prostějova po projednání 
souhlasila s darováním upomínkových 
per značky PARKER se znakem města 
Prostějova novomanželům při uzavření 
sňatku.

Rada města Prostějova na své 32. schůzi 
dne 4. 3. 2008 mimo jiné projednala: Den Země,

který se uskuteční v sobotu 19. dubna na náměstí T. G. Masaryka. 
Na programu je tradiční ekojarmark s ukázkami lidových řemesel 
a ochutnávkou pokrmů z biopotravin, stejně jako bohatý program 
pro děti i dospělé.

„V letošním roce chceme v rámci spolupráce s Českým svazem 
ochránců přírody a společností Veolia Voda ukázat, že i voda, která 

teče z kohoutků v Prostějově, je zdravá. Budeme ji ve „vodním baru“ nabízet  ob-
čanům města. Tímto bych chtěl všechny pozvat na sobotní dopoledne 19. dubna 
věnované planetě Zemi, uvedl místostarosta a politik Zdravého města Prostějova 
Vlastimil Uchytil. 

Doteky módy 
Střední průmyslová škola oděvní 

Prostějov vás zve na finálový večer 
již 8. ročníku soutěže v modelové 
tvorbě oděvů a oděvních doplňků 
Doteky módy. Soutěžit se bude ve 
dvou věkových (do 15 let a od 15 let) 
a dvou tematických kategoriích (oděv 
a oděvní doplněk).  Přihlášení autoři 
projdou sítem neveřejného předkola 
soutěže, které se uskuteční 11. dubna 
v prostorách kulturního klubu Duha 
v Prostějově. 

Ti nejlepší postoupí do finále 
soutěže, které proběhne na slavnost-
ním galavečeru v pátek 25. dubna 
v Městském divadle v Prostějově. Ani 
letos na něm nebudou chybět známé 
osobnosti show businessu. 

Vstupenky na finálový večer jsou 
k dispozici v divadelním předprodeji. 

  Text a archivní foto Y. Pudilová

Zveme vás na

Výsadba v Kolářových sadech odstartovala 
(Dokončení ze strany 1)

Růžovou a fi alovou bude 
střídat modrá, žlutá i bílá

Nejpočetněji bude zastoupen růžo-
vokarmínově kvetoucí tavolník nízký 
a červenofi alový zběhovec plazivý. Modře 
bude v záhonu kvést rozrazil plstnatý, šal-
věj hajní, šanta modrá, zvonek karpatský 
a levandule úzkolistá. Hojný výskyt bude 
mochny křovité bíle i žlutě kvetoucí, dále 
bíle kvetoucí kopretina, stračka a rožec 
plstnatý. Žlutě kvetoucí druhy budou 
zastoupeny tařičkou horskou, kamzič-
níkem a hluchavkou žlutou. Výsadbu 
budou doplňovat ozdobné listy bohyšek 
s fi alovými květy a bergénie srdčité. 
Z růžově kvetoucích rostlin zde bude 
hvězdice alpská  a čistec vlnatý, z fi alově 
kvetoucích pak ještě hvězdice chlumní 
a kakost. Výsadbu záhonu doplní trávy, 
z nichž ječmenice dosahuje výšky až 100 
cm, dále zde bude vysázena metlice trst-
natá a ostřice Buchanova.

Druhý podobný záhon bude osázen 
u stávajícího dětského hřiště v severozá-
padní části parku. V okolí hracích  prvků 
budou vysázeny  například stále zelené 
zimostrázy, fi alově kvetoucí zimolezy, 
bobkovišně a dřišťály. Plochy budou 
doplněny o přísavníky pětiprsté, který se 
na podzim zbarvuje do vínově červených 

tónů, a pokryvnou část plochy bude tvo-
řit modře kvetoucí barvínek menší. 

Po obvodu mlýnského náhonu 
budou vysazeny  žluté blatouchy 
a kosatce, ostřice, orobinec, skřípinec 
a další. Podél náhonu dojde k výsadbě tří 
záhonů vysázených pomněnkami, úpolí-
ny, koločníky a kosatci.

Část parku okolo hvězdárny 
bude doplněna o výsadby na 
vnitřní i vnější straně oválu

Druhá část parku okolo hvězdárny 
bude doplněna o výsadby na vnitřní 
straně oválu, a to o deset kusů javo-
rů mléč, dva buky lesní a dva jasany. 
V místech křížení oválu a střední ces-
ty budou vysázeny skupiny dřevin ze 
skalníků, tavolníků, modře kvetoucích 
ořechoplodců, bobkovišní, zimolezů 
a zimostrázů. V těsném sousedství 
hvězdárny budou dosazeny čtyři kusy 
javorů a dvě třešně křovité a dále tavol-
níky, bobkovišně, jalovce, tisy, svídy bílé 
a kručinky. Dále zde dojde k výsadbě  
převislých bříz.

Po venkovní straně oválu bude vysáze-
no osm javorů a čtyři jasany. Do skupin 
bude vysazeno množství keřů ozdobných 
květem - zlatice prostřední, růže mno-
hokvěté, rododendrony, azalky, ibišky 
syrské, hortenzie velkokvěté, mochny 

křovité, zimolezy, trojpuky růžové a drs-
né. Z keřů ozdobných listem to budou 
bobkovišně, skalníky, svídy obecné i bílé, 
kaliny obecné a pražské, tisy červené, 
a to zakrslé i sloupovité formy. Mezi keři 
s ozdobnými plody upoutají návštěvníky 
parku skalníky, dřišťály, hlohyně šarlatové 
a myrobalány třešňové. 

Podél ulice Jungmanovy dojde k do-
plnění stávající  výsadby  o šest javorů 
a plocha bude doplněna o kaliny obecné,  
v době květu vonící pustoryly věncové 
a ozdobné svídy bílé.

Podél ulice Riegrovy se dosadí  11 
jasanů. Keřové patro budou tvořit tisy 
červené, bílé zimolezy, kaliny vrásčito-
listé, tavolníky niponské, žlutě kvetoucí 
mochny křovité, růžově a bíle kvetoucí 
trojpuky. 

Celkem bude vysazeno 
5 832 kusů dřevin

Do parku by mělo být vysazeno 112 
kusů vzrostlých listnatých stromů (odvod 
kmínku v rozpětí 14 - 16 cm), 5 338 kusů 
listnatých keřů a  382 kusů jehličnatých 
stromů a keřů.  Celkem bude tedy vysa-
zeno 5 832 kusů dřevin. V neposlední 
řadě  bude realizována rozsáhlá obnova 
travnatých ploch.           

                        Ing. Martina Cetkovská,  
 vedoucí odboru životního prostředí

Město Prostějov převzalo cenu Olomouckého 
kraje za projekt „100 let Národního domu“

O stručné odpovědi na otázky čtená-
řů jsme požádali místostarostu města 
Prostějova Mgr. Aloise Mačáka

Jaký je váš názor na stále přibývající 
herny, a to nejen ve středu města?

Tak jako většině našich občanů mi vel-
mi vadí. Zdůrazním však, že tyto herny 
a kasina se nacházejí pouze v nemovitos-
tech soukromých majitelů. V nebytových 
prostorách, které vlastní město, nenajdete 
jedinou hernu. 

O tom, že tyto herny jsou semeništěm 
různých sociálně-patologických jevů, 
nemusím snad nikoho přesvědčovat. 
Peníze, které město obdrží z výherních 
hracích automatů, respektive z této čin-
nosti, určitě rádi oželíme. Pro informaci 
- v roce 2007 bylo z výtěžku této činnosti 
poskytnuto na veřejnou fi nanční podpo-
ru zhruba pět milionů korun. Je až zará-
žející, že kromě mladých lidí podlehnou 
gamblerství i lidé vzdělaní nebo ve věku, 

kdy už by mohli mít rozum. Je to však 
jejich svobodná volba a poptávka, jak je 
vidět, existuje. 

Bohužel, zřídit hernu není nic slo-
žitého. Pokud investor umístí hernu 
v souladu s územním plánem a stavba 
splňuje podmínky vyhlášky č. 137/1998 
Sb., o obecných technických požadavcích 
na výstavbu, musí stavební úřad vyhovět 
žádosti a hernu nebo kasino povolit. 
V případě, že je herna umístěna v objektu 
s bytovými jednotkami, musí provozovna 
splňovat příslušné hygienické předpisy 
v oblasti hlučnosti. V současnosti je legis-
lativa taková, že provozování výherních 
hracích automatů nelze úplně zakázat. 

Připravuje město nějaká opatření 
k omezení počtu těchto heren?

Počet heren a kasin v  Prostějově se 
nyní pohybuje okolo 40  provozoven. 
Pokud ještě České dráhy umožní vznik 

herny na hlavním nádraží, je to již na 
pováženou. 

Jak jsem již naznačil, legislativa nám 
v tomto případě život neusnadňuje, spíše 
komplikuje. Přesto však obec některé 
možnosti má. Můžeme vydat obecně 
závaznou vyhlášku, kterou stanovíme 
zjednodušeně řečeno určitá pravidla hry. 
Obcím, které k tomuto kroku přistoupily, 
to ale přineslo jiné problémy, kterých 
se chceme vyvarovat, například vznik 
„černých“ heren. Máme zadané právní 
rozbory k této společensky citlivé proble-
matice a monitorujeme města, která již 
mají svoje zkušenosti s vydáním takovéto 
obecně závazné vyhlášky. Na základě 
těchto rozborů a zkušeností z jiných 
měst vyhodnotíme situaci v našem městě 
a zvážíme návrhy na možná opatření. 
Praxe nám totiž ukazuje, že stanovení 
pravidel a určitá regulace heren má své 
opodstatnění.

(Dokončení ze strany 1)
Budova se po rekonstrukci opět stala 

důstojným stánkem kultury a společen-
ského života. Divadelní a přednáškový 
sál spolu se salonky, restaurací, kavár-
nou a vinárnou vytváří nyní vynikající 
podmínky pro akce jak divadelní, tak 
i společenské a komorní. „Významnou 
součástí projektu byly celoroční aktivity 
Městského divadla Prostějov, které od 
prosince roku 2006 do prosince 2007 
popularizovalo prostřednictvím vzdě-
lávacích, kulturních a společenských 
akcí výročí otevření Národního domu. 

Dále jsme vydali reprezentativní, zhruba 
čtyřsetstránkovou publikaci s názvem 
Národní dům v Prostějově 1907 - 2007 
a nepřeberné množství fotografi í, které 
mají často velkou dokumentární a vy-
povídající hodnotu,“ doplnila ředitelka 
městského divadla Alena Spurná.

Město Prostějov získalo za kulturu už 
druhé ocenění Olomouckého kraje. Loni 
to byla cena za 50 let pořádání Wolkerova 
Prostějova.

„Samozřejmě je potěšitelné, že jsme 
letos získali ocenění za projekt 100 let 
Národního domu, ale musím připome-

nout, že pochvalu si zaslouží i naši před-
kové za to, že tuto stavbu vůbec ve městě 
realizovali. My jsme u příležitostí stého 
výročí dokončení Národního domu našli 
odvahu a fi nanční prostředky pustit se do 
obnovy a rekonstrukce této významné 
a dnes už národní kulturní památky. Není 
náhodou, že se v jednom časoprostoru 
potkala rekonstrukce secesní perly s vy-
dáním knihy v rámci edice o historii měs-
ta Prostějova, natočení videodokumentu 
o Národním domě a bohatý kulturní 
a společenský program organizovaný 
divadlem,“ dodal Drmola.   (jg)

Herny a kasina v Prostějově 

Mateřské centrum Cipísek 
Pracoviště: MC Dvořákova 5, tel. 602 364 868,

MC Sídliště Svobody 6, tel. 602 364 874,
mcprostejov@centrum.cz, www.mcprostejov.goo.cz.

Změna provozní doby 
v MC Dvořákova od dubna 

MC Dvořákova - čtvrtek 9.30 - 12.00 
hod. pro rodiče s dětmi od 1,5 do 2,5 roku.

Burza jarního a letního 
oblečení a obuvi 
pro děti do 6 let 

V MC Dvořákova (v době burzy je 
MC Sídliště Svobody uzavřeno).

Pátek 28. března od 9 do 17 hodin 
příjem zboží.

Sobota 29. března od 9 do17 hodin 
prodej zboží.

Pondělí 31. března od 9 do17 hodin 
výdej neprodaného zboží.

Bližší informace na pracovištích 
mateřského centra Cipísek, popřípadě 
telefonicky či e-mailem.

 Tvořivá odpoledne 
pro rodiče s dětmi

Každou středu od 15 do 17.30 hodin 
v MC Sídliště Svobody.

Středa 2. dubna - malujeme barvami 
na sklo.

Středa 9. dubna - obrázky z proužků 
papíru.

Středa 16. dubna -  kachličky - 
ubrousková technika.

Středa 23. dubna - zažehlovací mozaika.
Středa 30. dubna - provázková koule.

Burza klubu 
dvojčat a vícerčat

Čtvrtek  3. dubna od 16 do 17.30 ho-
din v MC Dvořákova.

Mimi klub

Každou středu od 13 do 15 hodin 
v MC Dvořákova. Od 13.15 do 13.45 ho-
din zpívánky a hopsánky s miminky.

Středa 2. dubna laktační poradna.
Středa 9. dubna přednáška bio-oble-

čení a bio-pleny.

Čarodějnický víceboj

V úterý 29. dubna od 9 hodin na za-
hradě MC Dvořákova. Soutěže v metení 
koštětem či v chůzi na kuřích nohách 
pro rodiče s dětmi. Čarodějnické úbory 
vítány! V případě deště se akce nekoná.


