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Vážení občané!
Strategický plán rozvoje města Prostějova se v současné době  nachází ve stavu návrhu konkrétních projektů. Pokud máte předsta-

vu  o projektech, kterými by Město Prostějov mohlo zpříjemnit život  jeho obyvatel, neváhejte a přijďte nám své nápady sdělit. 

Zveme vás na druhý veřejný seminář 

STRATEGICKÝ PLÁN  ROZVOJE MĚSTA PROSTĚJOVA, 

který se uskuteční v pondělí 17. října od 17 hodin  v přednáškovém sále v 1. patře  Národního domu v Prostějově. 

Dozvíte se na něm, které konkrétní projekty se plánují. Současně se těšíme na vaše náměty a doporučení.  Bližší informace 

o strategickém plánu naleznete na webových  stránkách města  www.mestopv.cz.

Poznamenejte si
do záznamníku: 

Veřejný seminář 
ke strategickému 
plánu rozvoje města 

V pondělí 17. října proběhne od 17 hodin
v přednáškovém sále  Národního domu dru-
hý veřejný seminář s názvem Strategický
plán  rozvoje města Prostějova. 

Poslední termín pro 
žádosti o kulturní
granty 

Ve čtvrtek 20. října mají klubu, soubory,
občanská sdružení i jednotlivci poslední
možnost zaslat formou e-mailu své náměty
na činnost v oblasti kultury, která by podle
jejich názoru  zasluhovala podporu formou
grantu. 

Další promítání 
v rámci obnoveného
cyklu Bio senior 

Ve středu 26. října v 15 hodin bude ve zre-
konstruované  kinokavárně kulturního klu-
bu Duha ve Školní ulici promítnut  fran-
couzský psychologický snímek Když Otar
odešel. Jde o druhé  představení v rámci ob-
noveného oblíbeného filmového cyklu Bio
senior. 

První představení 
ve zrekonstruovaném 
kině Metro 70

Ve čtvrtek 27. října zahájí provoz kino
Metro, které letos  prošlo rozsáhlou rekon-
strukcí. Delegace filmových tvůrců uvede
v 19 hodin prostějovskou premiéru filmu
Doblba. (kdl) 
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Pronájem dalších
bytů na opravu

vlastním nákladem 
O stručnou odpověď na tuto otázku

jsme požádali místostarostu  Bc. Aloi-
se Mačáka, který je mimo jiné odpo-
vědný za odbor  komunálních služeb: 

„Město Prostějov
vyhlašuje záměr
pronájmu dalších
obecních bytů,  kte-
ré si budoucí nájem-
níci opraví na vlast-
ní náklady. Tento-
krát  jde o tři

jednopokojové a jeden dvoupokojový
byt ve starší  zástavbě v centru města
a na sídlišti a jednu garsonku v Plum-
lovské ulici. Předpokládané náklady na
jejich opravu se  pohybují v rozmezí 45
až 116 tisíc korun. I když připočteme
dluh na nájemném, který v těchto přípa-
dech není nikterak vysoký,  nedosáhne-
me ani vzdáleně ceny, kterou by zájem-
ci zaplatili za  převod nebo koupi srov-
natelného bytu. Pro město není
rentabilní  vynakládat na opravy těchto
bytů finance, zatímco pro zájemce o ně
je to jedna z dalších možností, jak ve
městě v relativně  krátké době získat za
přijatelných podmínek bydlení. Z cel-
kem  šestadvaceti bytů, které město za
těchto podmínek nabídlo v předchozích
dvou letech lidem, má již dvacet své
majitele. 

Prohlídky volných bytů na opravu
vlastním nákladem proběhnou 1.  a 3. li-
stopadu. Zájemci o ně musejí splňovat
podmínky pro  zapsání do seznamu ža-
datelů o městský byt a před prohlídkou
se  musejí zaevidovat v sídle Domovní
správy Prostějov v Křížkovského ulici
36/7. Jejich žádosti projedná a posoudí
bytová komise Rady města Prostějova,
která sestaví návrh  pořadníku pro jed-
nání rady.“

Na aktuální témaSdělení jubilantům

Celostátní soutěž
Prostějovský 
papír 2005

Ve dnech 21. až 22. října proběhne
v prostorách Spektra (bývalý Dům dětí
a mládeže) na Vápenici celostátní pohá-
rová soutěž českých papírových modelá-
řů s názvem Prostějovský papír 2005,
které se mohou zúčastnit jednotlivci i tý-
my. Výstava všech modelů se uskuteční
v sobotu 22. října od 9 do 15 hodin. Po
celý tento den bude také v prostorách
Spektra probíhat doprovodný program,
jehož součástí bude i burza modelů
z ABC a jiných časopisů či papírácké
konzultace. Bližší informace získáte na
telefonním čísle 777 887 565. 

Obyvatelé Prostějova budou mít
i v podzimních měsících k dispozici pro
své sportovní vyžití několik školních
hřišť. Některá sportoviště se sice kon-
cem prázdnin pro veřejnost uzavřela,
další ale zůstávají přístupná i nadále.
„Do konce října si zájemci mohou jít za-
sportovat na hřiště v Dykově ulici u Sta-
rorežné, které patří základní škole v Pa-
lackého ulici. Až do konce listopadu bu-
de pro veřejnost otevřené hřiště
u základní školy v Majakovského ulici
ve Vrahovicích. Celoročně zůstávají pří-
stupná hřiště u základní školy v ulici 
E. Valenty a ZŠ v Čechovicích a sporto-
viště základní školy v ulici Dr. Horáka,“
vypočítala místostarostka Božena Seka-
ninová. 

„Město jako zřizovatel základních
škol tuto nabídku podporuje,“ zdůrazni-
la místostarostka Sekaninová, která při-
pomněla, že Prostějov je již několik let
členem sítě Zdravých měst. „Lidé mo-
hou školní hřiště využívat buď zdarma
nebo za symbolický poplatek a aktivně
tak trávit svůj volný čas,“ dodala s tím,
že tento způsob odpočinku ke zdravému
životnímu stylu rozhodně patří.  (kdl)

Školní hřiště se ani s příchodem 
podzimu pro veřejnost neuzavřou 

Zpřístupnění školních hřišť pro veřejnost 
pracovní dny soboty, neděle, svátky 

Hřiště ZŠ v ulici Dr. Horáka 24 
- hřiště: kopaná, házená, tenis, denně po vyučování 19.00 - 12.00 hodin 

košíková, odbíjená, nohejbal do 20 hodin 13.00 - 20.00 hodin 
(umělý povrch)

- možnost zapůjčení sportovního vybavení
- vstup: dospělí za úplatu, děti zdarma
- atletické hřiště a travnatá plocha 

Hřiště ZŠ v ulici E. Valenty 
- venkovní hřiště: asfalt - košíková,             celoročně přístupné bez omezení 
odbíjená, malá kopaná, (tenis) 

- betonové stoly na stolní tenis
- škvárové hřiště na fotbal 

Hřiště ZŠ v Majakovského ulici říjen, listopad 
- házená, odbíjená, košíková, od 15.00 do 18.00 hodin 
doskočiště, hokej, nohejbal, ringo 

- škvárová atletická dráha - běh na 60 metrů
- dva betonové stoly na stolní tenis 

Hřiště v Dykově ulici říjen od 15.30 
(patří ZŠ v Palackého ulici) do 18.30 hodin             

Hřiště ZŠ v Čechovicích přístupné neomezeně 

Kurz bruslení 
pro veřejnost

Kurz bruslení můžete v těchto dnech ab-
solvovat na prostějovském zimním stadio-
nu. Podzimní etapa výuky potrvá až do 18.
prosince . Další cyklus pak bude zahájen 
6. ledna 2006. „Kurz je vhodný nejen pro
začátečníky, ale i pro ty, kteří bruslit už
částečně umí,“ informovala trenérka oddí-
lu krasobruslení Vladimíra Hejčíková.
„Vítány jsou děti od čtyř let, organizátoři
však rádi přijmou i starší uchazeče,“ ujis-
tila s tím, že zejména děti mohou v přípa-
dě zájmu pokračovat v oddílu krasobrusle-
ní, do kterého koncem listopadu nebo za-
čátkem prosince proběhne nábor. 

Kurzy bruslení probíhají ve středu a dá-
le v sobotu nebo v neděli, a to formou pě-
ti nebo deseti výukových hodin, na které si
zájemci zakoupí permanentky. Bližší in-
formace získáte na telefonních číslech
582 373 363 nebo 723 535 808. (jg, kdl) 

Jak vytápět levně a ekologicky? 
I to se dozvíte na letošním STAVOTECHU

Jubilejní třicáté pokračování stavební-
ho a technického veletrhu  STAVO-
TECH Olomouc se uskuteční ve dnech
3. - 5. listopadu v pavilonu A olomouc-
kého Výstaviště Flora. Listopadový ve-
letrh  Stavotech je největší stavební vý-
stavou na podzim na Moravě,  která při-
náší bohatou nabídku stavebních
materiálů a technologií. Již po několik
let je jeho součástí i řada  doprovodných
výstav, konferencí, seminářů a prezenta-
cí.  Naposledy se na ní také představí

prezentační panely všech 67  zúčastně-
ných staveb soutěžní přehlídky Stavba
roku 2004  Olomouckého kraje,. 

Již pátým rokem Stavotech provází
krajská přehlídka  investičních příleži-
tostí RegionInvest, která dává prostor
pro  prezentaci měst a obcí Olomoucké-
ho kraje. Představí se na ní i oceněné
obce krajského kola soutěže Vesnice ro-
ku. 

EKOENERGIE je výstava a konferen-
ce pro využití obnovitelných  zdrojů

energie. V rámci konferenční části bude
ve čtvrtek  probíhat seminář Zateplování
staveb a v pátek cyklus přednášek  Jak
vytápět levně a ekologicky. 

Podzimní veletrh STAVOTECH
a souběžně probíhající výstavy a pre-
zentační akce jsou bohatým zdrojem in-
formací i inspirace.  Nenechte si tedy ujít
příležitost a zavítejte na olomoucké  Vý-
staviště Flora ve čtvrtek 3. a v pátek 4. li-
stopadu od 9 do  18 hodin a v sobotu 5.
listopadu od 9 do 17 hodin. 

Nezodpovědným řidičům hrozí odtažení vozů 

Podzimní blokové čištění ulic města
Až do 3. listopadu bude v Prostějově

probíhat podzimní blokové  čištění ulic,
jež bylo zahájeno už v posledních dnech
měsíce  září a které provádí společnost
.A.S.A. TS Prostějov, s. r. o.  Odbor ko-
munálních služeb Městského úřadu v Pro-
stějově v této  souvislosti upozorňuje řidi-
če, že v níže uvedených lokalitách a  ter-
mínech budou z důvodu strojního čištění
rozmístěny přenosné  dopravní značky
„zákaz stání“. Vzhledem k tomu, že se
jednotlivé ulice v bloku uklízejí postupně,
bude přesný časový  termín v dané lokali-
tě označen na dodatkových tabulkách. Ři-
diči,  kteří nebudou značku „zákaz stání“
respektovat, musejí počítat  s tím, že jejich
vozidlo bude odtaženo a navíc budou mu-
set  uhradit náklady s tím spojené. 

Kulturní klub
Duha je zpátky
ve Školní ulici 

Kulturní klub Duha se z náhradních
prostor na Sídlišti Svobody  vrátil do zre-
konstruovaných prostor objektu ve Škol-
ní ulici,  kde se již uskutečnila například
soutěž modelářů či první  divadelní před-
stavení v rámci předplatného pro mateř-
ské školy s názvem Duhová kulička.
Provoz ojedinělé kinokavárny  kulturní-
ho klubu Duha s kapacitou 80 míst byl
přitom po téměř  roční přestávce obno-
ven již 1. října. 

„Pomalu najíždíme na standardní pro-
voz,“ informovala ředitelka  kulturního
klubu Duha Alice Gregušová s tím, že
v prostorách  klubu budou opět probíhat
i setkání jubilantů. „Ti, kteří se  setkání
nemohou účastnit, si dárky mohou vy-
zvedávat v budově ve  Školní ulici,“ upo-
zornila Gregušová a dodala, že bližší  in-
formace jim Mgr. Miloš Plotz sdělí z dů-
vodu dočasného omezení  funkčnosti
telefonní ústředny na mobilním telefon-
ním čísle 736 613 602. (kdl) 

Čtenáři prostějovské městské knihovny
se mohou vyhnout frontám  před výpůjč-
ním pultem. Prostor kolem něj totiž nově
snímá  webová kamera. Lidé si tak na in-
ternetových stránkách mohou  zjistit, kolik
je v knihovně právě návštěvníků a ověřit
si, zda  je doba vhodná pro její návštěvu.
Požadované informace získají  na webo-
vých stránkách www.knihovna.cz, sekce
Městská knihovna  v Prostějově, pravý
sloupeček heslo Další odkazy, knihovna
on  line. 

Webová kamera aktualizuje obrázky ze
sálu s výpůjčním pultem  každých deset
vteřin. Podle ředitele knihovny PhDr. Mi-
loše  Kvapila jde o zatím ojedinělou kni-
hovnickou službu v širokém  okolí. Poři-
zovací náklady na ni přitom byly minimál-
ní. „Využili jsme nepotřebné
a nevyužívané elektronické vybavení kni-
hovny,“  objasnil ředitel knihovny. (jg)

Chcete se vyhnout frontám v knihovně? 

Ročně služeb městské knihovny využije téměř čtvrt milionů občanů. Foto: Y. Kadlecová

Seznam ulic, v nichž bude blokové čištění  probíhat
18. 10. Za Drahou, včetně prostranství  autobusových zastávek u OP, 

parkoviště u OP až  po vnitroblok včetně ulice M. Pujmanové 

20. 10. Hory, M. Pujmanové, M. Majerové,  Wintra

25. 10. Lidická, Studentská, Dobrovského (od  Lidické po Tylovu), Balbínova, 
Pešinova, Kazín

27. 10. Nerudova, Resslova, Obránců míru, Kpt.  Jaroše, J. Švermy

1. 11. Šlikova, Česká, Rostislavova, Máchova,  Krátká, Mánesova, Riegrova,
Brandlova, 

3. 11. Rejskova, Hanačka, Pod Kosířem,  Palečkova, Daliborka, Partyzánská, 
Šafaříkova,  Havlíčkova, prostranství před místním nádražím

KULTURNÍ GRANTY
PRO ROK 2006

Kulturní komise Rady
města Prostějova začíná 
shromažďovat podklady
k vyhlášení  kulturních
grantů  pro rok 2006. 

V této souvislosti vyzývá kluby,

soubory, občanská sdružení 

i jednotlivce,  aby podávali své

náměty na činnost v oblasti kultury,  

která by podle jejich názoru 

zasluhovala podporu

formou grantu. 

Získané náměty komise
vyhodnotí a na jejich 

základě vyhlásí  
konkrétní oblasti 

kulturních grantů.

Návrhy zasílejte do 

20. října 2005 e-mailem 

na následující  adresy:

pavel.drmola@mestopv.cz nebo

jana.gaborova@mestopv.cz


