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Předškoláci budou mít mateřskou školu zdarma Důležité sdělení

Kulturní výročí

Zveme vás

Od 1. ledna platí nový školský zákon, kte-
rý se vztahuje i na mateřské školy. Podle to-

hoto zákona neplatí rodiče dětí, které nav-
štěvují poslední rok mateřské školy před ná-
stupem do první třídy, tzv. úplatu (dřívější
příspěvek na neinvestiční výdaje). „Rodiče

ostatních dětí budou ze zákona hradit úplatu
ve výši do 50 procent neinvestičních nákla-

dů,“ upozornil vedoucí odboru školství
a kultury Městského úřadu v Prostějově 
PaedDr. František Říha s tím, že doposud to
bylo do výše 30 procent. Tuto výši určoval

do konce loňského roku zřizovatel, tedy
město Prostějov, zatímco nyní je plně
v kompetenci ředitelů mateřských škol.

„Většinou půjde o částku kolem 320 ko-
run,“ upřesnil PaedDr. Říha. „V řadě jiných
měst bude podstatně vyšší. V Prostějově má
na poměrně nízké částce podíl město Pro-
stějov, které ještě před platností zákona na-
výšilo všem mateřským školám na letošní
rok neinvestiční příspěvek na tzv. předško-
láky, kteří nemusejí platit. Chtěli jsme za-
bránit tomu, aby v mateřských školách tyto
peníze chyběly nebo aby je mateřské školy
získávaly neúměrným navýšením úplaty od
rodičů,“ objasnila místostarostka Božena
Sekaninová. 

Třiapadesát tříd v deseti prostějovských
mateřských školách s dvojnásobným množ-
stvím pracovišť navštěvuje v současné době
1 279 dětí. Většina z nich je plně obsazená.
Město jejich provoz ročně přijde na 11 mili-
onů korun. (kdl)
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Místostarostka Božena Sekaninová:
„Chtěli jsme zabránit neúměrnému 
zvýšení plateb od rodičů. Proto jsme
všem mateřským školám navýšili na 
letošní rok neinvestiční příspěvek 
na tzv. předškoláky, jejichž rodiče od 
1. ledna platit nemusejí.“

Počátkem tohoto roku byla v regionálním
tisku zveřejněna informace, že zastupitelé
města Prostějova neschválili investice na re-
konstrukci kotelny držovické mateřské škol-
ky, a proto budou podnikatelé a občané Dr-
žovic nuceni financovat opravu této kotelny
sami, aby jejich děti nezůstaly v zimě bez to-
pení.

Dne 10. 1. 2005 provedli zaměstnanci
Městského úřadu v Prostějově kontrolu tech-
nického stavu kotelny MŠ v Držovicích
s tímto výsledkem:

Kotelna je vybavena dvěma plynovými
kotli o výkonu 100 a 70 kW. Kotle jsou z ro-
ku 1987 a 1990. Dále je kotelna vybavena
ohřívačem TUV o objemu 1 600 l. V předlo-
žených revizních zprávách kotelny je kon-
statováno, že kotelna je schopna provozu
s tím, že je pouze doporučena rekonstrukce
kotelny.

Dále bylo konstatováno, že kotelna je pro-
vozována velmi dobře a nachází se v dobrém
technickém stavu. Z pohledu zvýšení efekti-
vity a zlepšení regulace celého systému by
bylo vhodné kotelnu rekonstruovat - ne však
z důvodu špatného stavu. Stav tedy není
možné považovat za havarijní a i v případě
havárie jednoho kotle je druhý kotel schopen
zajistit po určitou dobu tepelnou pohodu
prostředí.

Nicméně v případě havárie či jiných tech-
nických problémů město Prostějov, jako zři-
zovatel této mateřské školy, plně dostojí
svým závazkům a povinnostem a zajistí její
provoz. RNDr. Jaroslava Tatarkovičová,

tisková mluvčí

Stav kotelny 
mateřské školy 

v Držovicích

Upozornění

Setkání občanů 
se zástupci města

Vážení spoluobčané, dovolujeme si
vás pozvat na setkání se zástupci města
v těchto termínech:

➣ středa 9. 2. 2005 v 17.00 hodin 
- Vrahovice 
(ZŠ v Majakovského ulici)

➣ středa 23. 2. 2005 v 17.00 hodin
- sídl. E. Beneše 
(Dům služeb v Olomoucké ulici)

➣ středa 9. 3. 2005 v 17.00 hodin 
- Žešov 
(hasičská zbrojnice)

➣ středa 23. 3. 2005 v 17.00 hodin 
- sídl. Hloučela 
(ZŠ v Melantrichově ulici)

➣ středa 6. 4. 2004 v 17.00 hodin 
- Čechovice, Krasice, Domamyslice
(sokolovna)

➣ středa 20. 4. 2005 v 17.00 hodin 
- sídl. Tylova, Studentská ulice 
(Reálné gymnázium a základní škola 
ve Studentské ulici)

RNDr. Jaroslava Tatarkovičová,
tisková mluvčí

Zastavení SMS anket města Prostějova
Vzhledem k nízkému zájmu občanů nebude město Prostějov prozatím pokračovat v SMS anketách. 

Své podněty a názory mohou občané nadále sdělovat zasláním na adresu: Radniční listy, nám. T. G. Masaryka 12-14, 
796 01 Prostějov nebo e-mailem na adresu: informace@mestopv.cz. 

Současně je mohou předat v Informační službě Městského úřadu v Prostějově v přístavbě radnice 
nebo sdělit v rámci diskusního fóra na webových stránkách města www.mestopv.cz .

Nepohodlná sedadla v kině Metro 70, které
bylo uvedeno do provozu v roce 1970, budou
nahrazena novými. Současně s jejich výmě-
nou proběhne také rekonstrukce kanalizace
a úprava vstupních prostor tak, aby kino bylo
přístupné i pro tělesně handicapové občany.

„V rozpočtu města na letošní rok je na po-
kračující rekonstrukci kina Metro vyčleněna

částka sedm milionů korun,“ uvedl místosta-
rosta Miroslav Pišťák. „Kino Metro není jedi-
ným objektem, který chceme upravit jako bez-
bariérový,“ ujistil místostarosta Pišťák s tím,
že pro handicapové občany budou v kině vy-
členěna dvě až čtyři místa.

Oprava kina Metro byla zahájena již v loň-
ském roce, kdy byla provedena úprava statiky

a kompletní rekonstrukce elektroinstalace.
„Tyto práce přišly město na zhruba pět milio-
nů korun,“ upřesnil vedoucí odboru výstavby
ing. Antonín Zajíček, který odhaduje začátek
stavebních prací na červenec letošního roku.
Plánovaná oprava, během které bude kino mi-
mo provoz, by podle jeho vyjádření neměla
přesáhnout tři měsíce. (kdl)

Návštěvníci kina Metro se dočkají nových sedadel
Součástí rekonstrukce bude i zpřístupnění kina handicapovaným občanům

Historik Miloš Trapl, profesor Filozofic-
ké fakulty Univerzity Palackého v Olomou-
ci, oslavil v těchto dnech své sedmdesátiny.
Rodák z Hustopečí vyrostl v Brně, kde pů-
sobil jeho otec, pozdější univerzitní profe-
sor Miloslav Trapl, historik a sociolog, zná-
mý mimo jiné svými studiemi o TGM či
z dějin olomoucké univerzity a pracemi
o národním obrození na Moravě. Miloši
Traplovi se tak dostalo záhy důležité výba-
vy pro budoucí dráhu historika už třeba
možností čerpat z otcovy bohaté knihovny.

V éře jedenáctilek odmaturoval a odešel
studovat na tehdejší Vysokou školu pedago-
gickou do Olomouce češtinu a dějepis. Čer-
stvý promovaný pedagog nastoupil na Kraj-
skou archivní správu a v roce 1960 do Vlas-
tivědného ústavu v Olomouci. Odtud přešel
v roce 1964 na místo, které se stalo jeho ži-
votním určením a integrální součástí jeho
osudu. Byla to Katedra historie na Filozo-
fické fakultě Univerzity Palackého v Olo-
mouci a právě založený Kabinet regionál-
ních dějin. Zde se zásadním způsobem po-
dílel na vydávání Historického místopisu
Moravy a Slezska 1848 - 1960. Spolu s Jo-
sefem Bartošem a Jindřichem Schulzem vy-
tvořili tým, který měl kontakty po celé Mo-
ravě. V Kabinetu regionálních dějin se schá-
zeli regionální místopisní pracovníci,
pamětníci, všichni nadšenci pro místopis-
nou práci. Miloš Trapl obhájil v roce 1966
kandidátskou práci, roku 1977 se stal do-
centem a v roce 1997 získal hodnost univer-
zitního profesora.

Profesor Trapl je autorem stovek článků,
studií a knih. K jeho sedmdesátinám vyšel
reprezentativní sborník Andros probabilis,
jehož editory jsou univerzitní profesor Dr.
Pavel Marek a Jiří Malíř. Ve sborníku je
publikována výběrová bibliografie z děl Mi-
loše Trapla, která obsahuje 268 položek,
kdybychom započítali i novinové články,
dostali bychom se nad pět set položek. Šíře
odborného zájmu našeho jubilanta je obdi-
vuhodná, dominuje však zájem o dějiny li-
dové strany, katolicismu v širších souvislos-
tech a práce o významných osobnostech
(Zenkl, Šrámek, Světlík).

Pro Prostějov vykonal profesor Trapl vel-
ký kus práce. Byl především předsedou re-
dakční rady knih Prostějov - dějiny města.
Do druhého dílu přispěl zejména kapitolou
Prostějov meziválečný a pasážemi o připo-
jených obcích. Zcela zásadní je jeho popis
prostějovského černého pátku v roce 1953,
další jeho příspěvky s prostějovskou témati-
kou jsou zveřejněny např. ve Štafetě či ve
Střední Moravě a jinde.

Miloš Trapl je vynikající učitel, vzácný
člověk. Vychoval celé generace žáků, kteří
obdivují jeho erudici, bytostný optimismus,
empatii a laskavost. Patří k těm učitelům,
kteří předávají zásadní hodnoty, formativní
pro celý život, nikoliv proklamacemi a vel-
kými slovy, ale účinnou pomocí, radou, pří-
kladem své osobnosti.

Traplovu práci pro Prostějov ocenil i sta-
rosta města Prostějova ing. Jan Tesař v do-
pise jubilantovi, který na literárním večeru
k poctě profesora Trapla v olomouckém Di-
vadle hudby přečetl jeho prostějovský žák
Václav Kolář. O. J.

Historik Miloš Trapl

oslavil sedmdesátiny

Opakované projednání

projektu regenerace

Sídliště svobody

Vzhledem k velkému zájmu občanů

se opakovaně uskuteční veřejné pro-

jednávání projektu regenerace Sídliš-

tě svobody, a to ve čtvrtek 10. února

2005 v 15 hodin v budově Základní

školy Sídliště svobody v Prostějově. 

Prezentace návrhu projektu rege-

nerace proběhne za pomoci výpočetní

techniky.

Podrobnější informace k projektu

regenerace najdete na stranách 4 a 5

tohoto vydání Radničních listů.

PozvánkaPrůřez dvacetiletou tvorbou řezbáře Miro-
slava Srostlíka nabízela v lednu výstava jeho
děl v Národním domě. Prostory zdejší kavár-
ny zaplnil spolu s několika svými žáky origi-
nály i modely soch, nástěnnými plastikami

a také fotografiemi. Kromě soukromých bytů
zdobí Srostlíkova díla prostory škol, kniho-
ven a dalších veřejných objektů, včetně pro-
stějovské nemocnice a radnice. Město od řez-
báře zakoupilo například vyřezávaný Znak

města Prostějova. Zastupitelé schválili také
finance na nákup triptichu Prostějovské věže
a štíty. Srostlík jej vytvořil minulý rok a ve
zkratce v něm ztvárnil hlavní architektonické
dominanty města. 

Radnici budou zdobit Srostlíkovy Prostějovské věže a štíty

V triptichu Prostějovské věže a štíty ztvárnil řezbář Miroslav Srostlík hlavní architektonické dominanty města.

Neúměrnému zvyšování poplatku od rodičů ostatních dětí zabránilo 

město zvýšením příspěvku mateřským školám


