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Příští číslo 
Radničních listů 
v novém kabátě 

Počínaje měsícem dubnem do-
chází ke změně formátu Radničních 
listů. Po mnoha letech klasických 
novin přecházíme k modernějšímu 
magazínovému zpracování. Rad-
niční listy, které i nadále budete 
zdarma dostávat do svých schránek, 
budou mít celkem 36 stran a budou 
vycházet jedenkrát měsíčně (vždy 
ke konci měsíce). Příští číslo vyjede 
z tiskárny ve středu 30. dubna.

I v nových Radničních listech na-
jdete informace, které jsme přináše-
li doposud - výběr z usnesení rady 
a zastupitelstva města, zprávy 
a důležitá sdělení města, městského 
úřadu i městem zřizovaných orga-
nizací, informace městské policie, 
zprávy z oblasti školství, kultury, 
sportu, informace o činnosti občan-
ských sdružení atd.

Kultura však bude v nových Rad-
ničních listech zastoupena v pod-
statně širší formě. Původní noviny 
se totiž navíc slučují s kulturním 
magazínem PRO, takže v nových 
Radničních listech naleznete také 
informace, pozvánky a články 
z původního magazínu PRO.

Věříme, že tato úprava a sloučení 
dvou formátů (novin a kulturního 
měsíčníku) přinese nejen pozitivní 
ekonomické výsledky, ale také po-
zitivní reakce čtenářů. Našim cílem 
je, abyste informace o činnosti měs-
ta a kulturní nabídku nalezli pohro-
madě v jednom periodiku. Přejeme 
si a uděláme vše pro to, aby se Vám, 
občanům - čtenářům, nový formát 
Radničních listů líbil a byl Vám 
k užitku.   Jana Gáborová,

tisková mluvčí MěÚ v Prostějově 

Nepřehlédněte

Emma řádila 
i na městském 
hřbitově.  Strana 2Jeden z nejrozlehlejších pros-

tějovských parků Kolářovy sady 
prochází v letošním roce rozsáhlou 
regenerací. První, nejbolestivější 
krok, kterým bylo kácení dřevin, už 
má za sebou. Nadcházející období 
bude hlavně ve znamení výsadby 
rostlin, stromů, keřů a zakládání 
trávníků. 

Původní březová alej bude 
opět vysázena z bříz

Stávající březová alej bude opětov-
ně vysázena ze 47 kusů bříz ve větším 
sponu než stávající alej, čímž dřeviny 
získají dostatek osvětlení a prostoru 
pro vytvoření typického habitu stro-
mu. V části vstupu do parku od ulice 
Šmeralovy, mezi  mlýnským náhonem 
a Šmeralovou ulicí, budou dosazeny 
tři olše srdčité. Namísto zeravů bude  
vysázeno šest kusů drobnoplodých 

hrušní a čtyři javory babyky. Podél 
stávající cesty spojující vchod do 
parku z ulice Šmeralovy do březové 
aleje budou  nově vysázeny tři kusy 

jabloní s drobnými okrasnými červe-
nými plody a vedle nich bude založen 
trvalkový záhon. 

                  (Dokončení na straně 4)

Výsadba v Kolářových 
sadech odstartovala 

Kolářovy sady se pomalu probouzejí ze zimního spánku. Foto: Y. Pudilová

  
Možnost prodeje samostatně. Prostějov-Vrahovice         
- budova s bytem 2.450.000.- Kč Cena 3.500.000,-  Kč
- budova s komerčními prostory ( probíhají rekonstrukce :  
  2.950.000,- Kč                           cena platná do konce února)

Pro naše klienty hledáme 
rodinné domy, chalupy, byty, pozemky 

a komerční objekty v Prostějově a okolí.

RK OKNOREALIT – pobočka Olomouc
Infolinka 844 111 141

www.oknorealit.cz
Volejte makléře  606 742 419

Sedm minut na přípravu, maximál-
ně sedm cl alkoholu, originální chuť, 
přesné míry, pevné ruce - to jsou jen 
některé z podmínek, které museli spl-
nit soutěžící na již XI. ročníku kok-
tejlové soutěže Hanácký pohár 2008. 
Ta do prostor Společenského domu v 
Prostějově svedla ve středu 19. března 
82 juniorů z 36 škol z České i Sloven-
ské republiky a 18 profesionálních 
barmanů. Nejvíce obsazenou soutěž 
tohoto charakteru v celé republice 
pořádá již tradičně SOU obchodní 
na náměstí E. Husserla, které letos 
reprezentovaly čtyři studentky oboru 
číšník-servírka. 

„Je to docela náročné připravit tak 
obsazenou soutěž, která si za dobu své 
existence získala dobré jméno mezi 
školami i profesionálními barmany,“ 
přiznal ředitel pořádající školy Milan 

Soukup. „Největší odměnou je nám 
i letos spokojenost soutěžících a je-
jich zážitky,“ dodal. 

Před zraky technických rozhodčí, 
stovek diváků, všudypřítomnými ka-
merami televizních štábů a desítkami 
fotoaparátů každý z nich připravil pět 
sklenic nápoje. Jejich chuť pak hodno-
tili degustátoři, kteří, jak nám prozradil 
jeden z nich, si k následné neutralitě 
chuťových buněk dopomáhali hojnou 
konzumací vody a sýra. Společně 
s technickými rozhodčími nakonec 
rozhodli o tom, že na 1. místě v katego-
rii juniorů se umístila Dominika Kme-
ťová ze ZSŠ Martin. Z pořádající školy 
byla nejlepší Lenka Orálková, která 
si „vymíchala“ 8. místo. 

V kategorii profesionálů Hanác-
ký pohár vybojoval Zbyněk Špičák 
z Bruntálu.   Y. Pudilová

Hanácký pohár - dráždivé chutě, barvy i vůně 

Radka Šnajdrová z pořádajícího 
SOU obchodního útočila na chu-
tě porotců koktejlem s názvem 
Hořká Havaj.  Foto: Y. Pudilová

Částečné omezení provozu 
v Kolářových sadech 

Město Prostějov oznamuje občanům 
a organizacím, že v průběhu roku 2008 
bude částečně omezen provoz v parku 
Kolářovy sady z důvodu jeho rekonstruk-
ce. Práce v parku započaly již v březnu 
a budou ukončeny nejpozději k 30. 11. 

V této době budou některé části parku 
uzavřeny z důvodu ošetřování dřevin, 
výsadby stromů, keřů a květin a z důvodu 
obnovy trávníků. Práce budou prováděny 
tak, aby nebyly nutné uzavírky pěšin 
a stezek v parku. 

Uzavřena bude část parku v okolí hvěz-
dárny (uvnitř oválu), která se využívá pro 
rekreaci a organizaci společenských akcí, 
kde bude rekonstruována celá travnatá 
plocha. Pěšiny vedoucí středem oválu 
a k hvězdárně zůstanou přístupné . 

  Ing. Martina Cetkovská, 
 vedoucí odboru životního prostředí

Představitelé Olomouckého kraje 
předali na slavnostním večeru  ve středu 

5. března městu Pro-
stějovu cenu za rea-

lizaci projektu 100 let Národního domu 
v Prostějově.  

„Jedná se o komplexní projekt ke stému 
výročí založení Národního domu v Pro-

stějově. Jeho součástí byla celková rekon-
strukce všech prostor Národního domu, 
významné secesní budovy vystavěné podle 
návrhu architekta Jana Kotěry a vyzdobené 

sochami bratrů Suchardových, malbami 
a sgrafi ty Františka Kysely,“ uvedl místosta-
rosta Pavel Drmola. 

  (Dokončení na straně 4)

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

Právě u příležitosti 100. výročí dokončení Národního domu 
jsme našli odvahu a fi nanční prostředky pustit se do obnovy 
a rekonstrukce této významné a dnes už národní kulturní 
památky.   Ing. Pavel Drmola,
 místostarosta města

Místostarosta Pavel Drmola 
s udělenou cenou.  Foto: J. Gáborová 


