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Novou ledovou plo-
chu odpovídající nor-
mám mezinárodní
hokejové  federace
vyzkoušel starosta
ing. Jan Tesař i hoke-
jista Jaromír  Jágr 
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Na Sídlišti Svobody
vyroste nové parko-
viště 
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V prostějovské průmyslové zóně by
do konce roku 2007 mělo najít  prá-
ci až 657 lidí
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Konečný seznam ulic, v nichž bu-
dou letos rekonstruovány vozovky
a chodníky
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Prostějov má zcela
unikátní mapu bez-
bariérových ulic a ob-
jektů 
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Pozvánka

Upozornění

Novinka: prostějovský informační kanál

Kabelová televize zahájila pravidelné vysílání zpráv z Prostějovska
Aktuální záznam televizního vysílání je nepřetržitě dostupný i  na internetu 

Od 1. září běží na prostějovské kabelové
televizi zhruba  dvacetiminutové zpravo-
dajské bloky z prostějovského regionu.
Město Prostějov chce jejich prostřednic-
tvím seznamovat  obyvatele s důležitými
událostmi ve městě. Aktuální záznam  tele-
vizního vysílání je nepřetržitě k dispozici
i na webových  stránkách města. Výrobu
zpravodajských bloků v rámci  prostějov-
ského informačního kanálu zajišťuje pro
město  společnost ZZIP, která již deset vy-
rábí městský informační  kanál v Olomou-
ci. 

„Obliba regionálních a místních televiz-
ních zpráv výrazně  stoupá nejen ve světě,
ale i u nás,“ uvedl místostarosta Mgr.  Vlas-
timil Uchytil s tím, že právě tohoto trendu
chce  prostějovská radnice využít. Zpravo-

dajské bloky budou  obměňovány minimál-
ně jednou týdně. „Jejich náplní budou  in-
formace o společenském, politickém, kul-
turním a sportovním  dění, včetně pozvánek
na zajímavé akce, změnách na úřadech
a v dopravě a důležitá upozornění,“ upřes-
nil místostarosta Mgr.  Uchytil. 

Podle jednatele společnosti ZZIP Zdenka
Zukala budou do  programové skladby po-
stupně zapojováni i diváci a obyvatelé  měs-
ta. „Chceme se ptát na jejich názory i na to,
co je trápí.  Do vysílání můžeme zařazovat
i amatérské filmové záznamy,“  dodal Zukal. 

V Prostějově je na kabelovou televizi při-
pojeno zhruba dva  tisíce domácností, což
představuje asi sedm tisíc diváků. V dalších
pěti tisících domácností je instalováno zaří-
zení pro připojení. Y. Kadlecová 

Městský úřad v Prostějově shromáždil pod-
klady pro podání  žaloby na manžele Marii
a Igora Hangurbadžovy, se kterými byla  20.
září 2002 podepsána smlouva o půjčce, na je-
jímž základě  jim město poskytlo půjčku ve
výši 393 tisíc korun. Manželé  Hangurbadžo-
vi získali tuto částku na koupi nemovitosti
v obci  Brodek u Konice. Podmínkou bylo, že
objekt budou minimálně pět  let udržovat a ne-
převedou jej na třetí osobu. Nemovitost však
manželé prodali a přestěhovali se do domku
v Tištíně. Vzhledem  k tomu, že s městem
o prodeji a následném odkupu jiné  nemovi-
tosti nejednali, právní oddělení prostějovské-
ho  městského úřadu zahájilo kroky k vymá-
hání uvedené částky.

Město Prostějov poskytlo půjčky pouze těm
rodinám z bývalé kolonie U svaté Anny, kte-
ré měly s městem uzavřeny řádné  nájemní
smlouvy a měly uhrazeny vůči městu všechny
dluhy. V případě manželů Hangurbadžových
jde zatím o první případ  nedodržení smlouvy
o půjčce. (jg) 

Město Prostějov žaluje 

manžele Hangurbadžovy

Nezbytná počítačová konfigurace pro přehrávání prostějovského

informačního kanálu na webových stránkách města

1. Běžná počítačová sestava s procesorem Pentium od 160 MHZ se  zvukovou kartou 
a reproduktory.

2. Operační systém: MS Windows s prohlížečem Windows Media  Player od verze 7.
3. Rozhodující pro plynulé přehrávání reportáží je rychlost  připojení k internetu. 

Proto jsou reportáže zpracovány ve dvou  úrovních kvality: 
- nižší kvalita - pro uživatele s pomalým připojením (například  modem),
- vysoká kvalita - pro uživatele s rychlejším připojením  (například ADSL).

Pokud přehrávání není plynulé, doporučuje zpracovatel -  společnost ZZIP - soubor
nejprve stáhnout a teprve poté  přehrát. 

Sobota 10. září 2005, náměstí T. G. Masaryka 

16.00 hodin Hanácké nokturno
- galakoncert brněnských POUTNÍKŮ u  příležitosti oslavy 35. výročí trvání
skupiny

Neděle 11. září 2005, náměstí T. G. Masaryka

8.30 hodin Promenádní koncert krojované dechové hudby  VŘESOVANKY z Vře-
sovic 

9.30 hodin JARO HANÉ
- komponovaný pořad dětských folklorních  souborů uvádí lidová vypravěč-
ka Marie Pachtová z Vyškova

11.00 hodin NÁHODA 
- polední koncert country kapely z Němčic  nad Hanou

12.00 hodin Vitéte u nás 
- setkání krojovaných účastníků slavností s představiteli města a Olomouc-
kého kraje na  prostějovské radnici 

13.30 hodin DOMINO
- návštěvníkům slavností hraje přední  olomoucká kapela

14.30 hodin ČI SÓ HODE 
- komponovaný pořad dospělých hanáckých  souborů s průvodním slovem
Marie Pachtové, lidové  vypravěčky z Vyškova

17.00 hodin JAN NEDVĚD a VOJTA NEDVĚD se skupinou
- podvečerní koncert na rozloučenou

Bohatý tradiční řemeslnický jarmak s ukázkami práce mistrů  
lidových uměleckých řemesel.

Vstup na program Hanáckých slavností je volný.

SMETANOVY SADY
Oživlý městský park aneb 

Jak se v městském parku bavili naši  předkové

10.00 hodin Slavnostní zahájení s promenádním  koncertem
Divadelní spolek Historia
- významné osobnosti  veřejného a kulturního života z let 1910 - 1950 ožijí
nejen ve vzpomínkách

od 10.00 hodin Projížďky historickými kočáry městským  parkem
Historické kočáry MYLORD
- projížďky budou probíhat do 16.00 hodin  v půlhodinových intervalech
- zájemci si musí zakoupit časové  vstupenky v ceně 5 Kč od 5. do 9. září
v Kulturním klubu Duha, Sídliště Svobody 16/53,  denně od 8 do12 a od 13
do 16 hodin. 

10.30 hodin Poslechněte, jak bejvávalo
- divadelní představení loutkového divadla  Starost

10.30 hodin Jak se dříve cestovalo
- povídání o slastech i strastech cestování v dobách dávno minulých s pro-
hlídkou kočárových  luceren, saní, historických kočárů a jejich  vybavení

14.00 hodin Slavnostní zahájení s promenádním  koncertem
Divadelní spolek Historia
- významné osobnosti veřejného a kulturního  života z let 1910 - 1950 ožijí
nejen ve  vzpomínkách

14.30 hodin Poslechněte, jak bejvávalo
- divadelní představení loutkového divadla  Starost

14.30 hodin Jak se dříve cestovalo
- povídání o slastech i strastech cestování  v dobách dávno minulých  s pro-
hlídkou kočárových luceren, saní,  historických kočárů a jejich vybavení

Změna programu vyhrazena. 

XXIII. PROSTĚJOVSKÉ HANÁCKÉ SLAVNOSTI
konané u příležitosti tradičních hodů

pod záštitou starosty města Prostějova ing. Jana Tesaře 
a hejtmana Olomouckého kraje RNDr. Ivana Kosatíka 

v sobotu a v neděli 10. - 11. září 2005

Program

Beseda o dopravě
V pondělí 26. září v 17 hodin proběhne

v přednáškovém  sále Národního domu set-
kání zástupců vedení města s občany, na
kterém budou diskutovány otázky týkající se
dopravní situace ve  městě. 

Komentované prohlídky
radnice v rámci Dnů 
evropského dědictví

Město Prostějov se již tradičně připojí ke
Dnům evropského  dědictví. V rámci této ak-
ce bude veřejnosti zpřístupněna budova  rad-
nice, a to v sobotu 10. září v 15.00, 16.00 a
17.00 hodin a  v neděli 11. září v 10.00 hod.,
11.00 hod., 13.00 hod., 14.00  hod., 15.00
hod., 16.00 hod. a v 17.00 hodin. Komento-
vané  prohlídky tak budou probíhat vždy
v hodinových intervalech s výjimkou neděl-
ní polední pauzy. 

Zájemci si nemusejí obstarávat žádné
vstupenky, akce je pro  veřejnost zcela zdar-
ma. Vzhledem k velkému zájmu je však
vhodné  přijít s dostatečným časovým před-
stihem, jednu prohlídku totiž  může absolvo-
vat maximálně 50 návštěvníků. 

Pro návštěvníky se v těchto dnech otevře
také Národní dům,  v němž je pro návštěvní-
ky připravena Jiřinková slavnost. (jg) 

(Více  na straně 7 Radničních listů.)

Uzavření Komenského
ulice  a parkoviště

v židovských uličkách
V sobotu 10. a v neděli 11. září bude pro

automobilový  provoz s výjimkou vozidel
zásobování uzavřena v celé své délce  Ko-
menského ulice. Řidiče vjíždějící do takzva-
ných židovských  uliček bude nepřetržitě
kontrolovat městská policie. U vjezdu  do té-
to lokality bude umístěna dopravní značka
zákazu vjezdu  nákladních vozidel s dodat-
kovou tabulkou povolující vjezd  vozidel zá-
sobování. Současně bude od pátku 9. září do
neděle  11. září uzavřeno parkoviště v tak-
zvaných židovských uličkách. 

Důvodem omezení automobilového pro-
vozu je pořádání  Prostějovských hanáckých
slavností spojených s tradičními  prostějov-
skými hody. (jg)

Město nabízí byty
nedaleko centra 

Město Prostějov opakovaně vyhlašuje zá-
měr pronájmu  obecních bytů, které si bu-
doucí nájemníci opraví na vlastní  náklady.
Tentokrát jde o dva jednopokojové a jeden
dvoupokojový  byt nedaleko centra města.
Zájemci o ně, kteří splňují podmínky  pro za-
psání do seznamu žadatelů o městský byt,
musí své písemné  žádosti doručit do 15. zá-
ří do sídla společnosti Domovní správa  Pro-
stějov v Křížkovského ulici. Prohlídky bytů
proběhnou ve  dnech 6. a 9. září. Předpoklá-
dané náklady na jejich opravu se  pohybují
v rozmezí od 100 tisíc korun do půl milionu.
Domovní správa Prostějov připravuje již ny-
ní dalších šest  bytů, které nabídne v sedmém
kole v říjnu. (kdl, jg)

Rozdělení majetku 
mezi Prostějovem 

a Držovicemi 
Krajský úřad Olomouckého kraje schválil

návrh na rozdělení  majetku mezi Prostějo-
vem a jeho zatím místní částí Držovice,  je-
jíž obyvatelé rozhodli v závěru loňského ro-
ku o svém  osamostatnění. Nová obec podle
něj získá veškerý movitý a nemovitý maje-
tek v katastrálním území Držovic v hodnotě
více  než 68 milionů korun a 2,62procentní
podíly na financích na  všech účtech města
a akciích společnosti Vodovody a kanaliza-
ce  vlastněných Prostějovem. Současně jí
bude náležet část  sdílených daní, jejíž výše
se bude odvíjet od podílu Držovic  na jejich
celkové výši k 1. lednu 2007. 

„Krajský úřad potvrdil náš návrh v plném
rozsahu. K rozdělení majetku by mělo dojít
31. prosince 2006,“ uvedl v této souvislosti
místostarosta Miroslav Pišťák.

Majetek, který Držovicím na základě roz-
hodnutí krajského  úřadu náleží, musí město
ze zákona spravovat až do jeho  předání no-
vě vzniklé obci. Současné zákony umožňují,
aby se  Držovice staly samostatnou obcí nej-
dříve 1. ledna 2007.  Prostějovští zastupitelé
však oficiálně požádali poslance, aby  schvá-
lili navrženou novelu zákona o obcích, která
by umožnila  osamostatnění Držovic již od
1. 1. 2006. V tom případě by se  stejným způ-
sobem dělila aktiva i pasiva k 31. prosinci
roku  2005. (kdl)

Památku obětí krvavé srpnové neděle si
ve čtvrtek 25. srpna  připomněli položením
kytic k pomníčku obětem invaze vojsk  Var-
šavské smlouvy na náměstí T. G. Masaryka
představitelé města  Prostějova, zástupci
kraje, společenských organizací, ale i  obča-

né a pamětníci tehdejších událostí. „Každý
rok se k této  tragické události vracíme, aby-
chom zejména mladé generaci  připomněli,
jaké následky může mít násilí, zvůle a bez-
práví,“  uvedl při této příležitosti starosta
města ing. Jan Tesař. 

Srpnová invaze přinesla v Prostějově smrt
dvaadvacetiletému  Josefu Boháčovi, se-
dmadvacetileté Martě Říhovské a  jednase-
dmdesátiletému Ladislavu Langovi. Dalších
devět lidí  okupanti při střílení zranili. (kdl)

Foto: Yvona  Kadlecová 

Prostějov uctil památku obětí srpnové invaze


