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ZDARMA

Wolkrův Prostějov nadále zůstává zcela ojedinělým festivalem poezie
INFORMACE

Veřejná finanční podpora HK

Ve dnech 22. - 26. června se v našem městě uskutečnil již 47. celostátní festival poezie
Wolkrův Prostějov. Vyhlašovatelem této
soutěžní přehlídky sólových recitátorů a divadel poezie je ministerstvo kultury ČR.

Festival, nad kterým převzal záštitu starosta
města Prostějova ing. Jan Tesař, uspořádala
DUHA - Kulturní klub u hradeb v Prostějově ve spolupráci s NIPOS ARTAMA Praha,
městským divadlem a Hanáckým folklór-

ním sdružením se sídlem v Prostějově. Do
Prostějova přijelo soutěžit o titul laureáta
festivalu 64 sólových recitátorů a o Cenu
poroty a Cenu diváka 11 divadel poezie. Postup na Wolkrův Prostějov však není samo-

zřejmostí. Účastníci tohoto festivalu, který
je jediným festivalem tohoto žánru na úze
mí České republiky, musejí projít často ná
ročným sítem výběru okresních a krajských
kol.

Prostějov
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Nové regulativy pro užívání
pozemků v majetku města vylučují, aby na nich byly umístěny například automaty, herny
či sázkové kanceláře
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AKTUÁLNĚ

Od 1. července je v centru
města zřízena pěší zóna
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Wolkrův Prostějov oficiálně zahájil jménem starosty města místostarosta
Miroslav Pišťák.
Foto: Yvona Kadlecová

KULTURA

Napůl tváře je ojedinělá sbírka
studentů prostějovského gymnázia
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Okružní křižovatka Martinákova - Kostelecká
byla uvedena do provozu téměř o měsíc dříve
Již zhruba měsíc slouží řidičům nejen
z Prostějova nová okružní křižovatka Martinákova - Kostelecká. Provoz na ní měl být
původně zahájen až koncem června. Dodavatel stavebních prací - Skanska DS, a. s. však vyšel vstříc potřebám občanů Prostějova a zkrátil dobu výstavby o celých 25
dnů.

„Dobře namalováno, dobře naplánováno,
velmi dobře postaveno,“ tak okomentoval
dílo na jeho slavnostním otevření místostarosta města Miroslav Pišťák. Při této příležitosti poděkoval za odvedenou práci nejen
dodavateli stavebních prací, ale i správcům
sítí, jejichž součinnost si tato náročná stavebně investiční akce města vyžádala. (yk)

Upozornění pro
organizátory akcí
na náměstí
Upozorňujeme organizátory akcí na náměstí T. G. Masaryka na úhradu paušálního
poplatku za spotřebu elektrické energie ve
výši 100 Kč při použití přípojek v průčelí
radnice, respektive rozvodny na náměstí
T. G. Masaryka. Klíče od příslušných rozvodových skříní si budete moci vyzvednout během pracovní doby v informační službě
MěÚ v přístavbě radnice, kde také zaplatíte
uvedený poplatek.
-jt-

Reorganizace školních jídelen
PaedDr. František Říha,
vedoucí odboru školství

Zastupitelstvo města Prostějova na svém
zasedání dne 15. června schválilo reorganizaci školních jídelen a po projednání zrušilo
k 31. 7. 2004 školní jídelnu Újezd 23 při ZŠ
v Kollárově ulici a školní jídelnu Šárka při
MŠ v ulici Šárka.
V současné době činí volná kapacita školních jídelen při základních školách zhruba
1 700 obědů. Školní jídelna Újezd vaří denně 555 obědů pro studenty středních škol
a pro 225 žáků ZŠ na Husově náměstí. Tato
základní škola se ruší a žáci přecházejí na ji-

né školy. Studentům je nabídnuta volná ka
pacita školní jídelny v Reálném gymnáziu
a základní škole města Prostějova. Školní jí
delna Újezd se stala pro potřeby škol zřizo
vaných městem Prostějovem nadbyteč
nou.Vybavení školní jídelny bude převede
no do rekonstruované školní jídelny při ZŠ
v ulici Dr. Horáka.
Školní jídelna při MŠ v ulici Šárka denně
vaří maximálně 55 obědů,volná kapacita je
45 obědů. Ekonomičtější je dovoz stravy ze
ŠJ Smetanova cestou do MŠ Žešov. Finanč
ní náklady na dovoz nevzniknou, vybaven
bude částečně použito na dovybavení jiných
jídelen.

Diskusní fóra na internetových
stránkách města
Na internetových stránkách města Prostějova přibyla položka „Diskusní fóra“. Slouží zejména k volné diskusi občanů na témata týkající se našeho města. Vedení města,
pracovníci úřadu a organizací zřizovaných
městem mohou na jednotlivé podněty odpovídat přímo na diskusním fóru, ale vzhledem
k jejich pracovnímu vytížení nemohou reagovat na všechny příspěvky.
V současnosti jsou fóra spíše obecná, ale

Vyhodnocení
SMS ankety
Do červnové SMS ankety se zapojila
zhruba stovka občanů města. Při odpovědi
na otázku „Jakému způsobu pohybu (dopravy) v centru města dáváte přednost?“ volili
respondenti ze tří možností. Deset z nich
zvolilo odpověď auto, 50 se přiklonilo k pěší chůzi a 29 upřednostňuje kolo.
K SMS anketám se vrátíme opět po prázdninách.

Účastníky festivalu Wolkrův Prostějov na slavnostním zahájení přivítali místostarosta Miroslav Pišťák a místostarosta Bc. Alois Mačák. Oba dva pak spolu
s ředitelkou Duhy Alicí Gregušovou (na snímku s Bc. Mačákem) položili kytice
k pomníku Jiřího Wolkra. Při této příležitosti připomněl místostarosta Bc. Mačák účastníkům pietního aktu verše, které jsou podle dostupných historických
pramenů jedny z prvních veršů, které napsal J. Wolker: Kdybych já měl miliony
co bych s nimi počal? Lidských žalů a bolů vysušil bych močál Foto: Yvona Kadlecová

pokud bude o tuto diskusi zájem, předpoklá
dáme zavedení tématických diskusí ke kon
krétním záležitostem, které si budou zaklá
dat jednotlivé odbory či komise.
Doufám, že jednotlivé příspěvky budou
konstruktivními náměty pro úřad i zastupi
telstvo.
Ing. Tomáš Blumenstein, předseda
komise RM pro informační technologie
tomas.blumenstein@mestopv.cz

Osvobození od poplatku za komunální odpad

Foto: Yvona Kadlecová

Zastupitelstvo města Prostějova na svém
zasedání dne 15. června 2004 vydalo obecně
závaznou vyhlášku, kterou se mění Obecně
závazná vyhláška č. 13/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Od platby po-

platku za komunální odpad jsou od doby
účinnosti této vyhlášky osvobozeni poplatní
ci, kteří jsou vlastníky nebo spoluvlastníky
stavby určené nebo sloužící k individuáln
rekreaci nacházející se na území města Pro
stějova a současně jsou poplatníky z titulu tr
valého pobytu ve městě Prostějově.
-mš

