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Upozornění

Výzva

Změna termínu

zkoušky sirén

Vladimíra Hacsiková,
tisková mluvčí HZS Olomouckého kraje

Akustické přezkoušení sítě poplacho-
vých sirén centrálně ovládaných v systé-
mu varování obyvatelstva používaných
při mimořádných událostech a krizových
situacích se od 5. října 2005 provádí na
území Olomouckého kraje každou první
středu v měsíci ve 12.10 hodin. 

Změna času provedení zkoušky z 12.00
na 12.10 hodin byla povolena Minister-
stvem vnitra - Generálním ředitelstvím
HZS ČR na základě žádosti primátora
města Olomouce z důvodů současného
spuštění věžních hodin a následné zvon-
kohry orloje, která rovněž probíhá od
12.00 hodin. Spuštění sirén přehluší
všechny okolní zvuky včetně zvonkohry
orloje. Tento stav vyvolává nepříjemný
pocit u našich i zahraničních turistů, kte-
ří se při své návštěvě Olomouce přišli po-
dívat i na tuto ojedinělou památku. 

Umělecké soubory,
ozvěte se 

Městský úřad v Prostějově, odbor škol-
ství a kultury, vyzývá všechny profesio-
nální, amatérské, umělecké a hudebně
dramatické soubory (samostatné, při
školských či jiných zařízeních), aby sdě-
lily aktuální kontaktní údaje o souboru
spolu s celosezónní nabídkou programu.
Získané údaje budou použity k prezenta-
ci v rámci kulturního vyžití občanů.

Kontaktujte paní Dagmar Cáskovou,
odbor školství a kultury  při Městském
úřadu v Prostějově, A. Krále 3, telefon
582 329  331, e-mail: dagmar.casko-
va@mestopv.cz.

V pondělí 17. října bude zahájeno stě-
hování necelé stovky  zaměstnanců měst-
ského úřadu do zrekonstruované budovy
ve Školní  ulici č. 4. Město se jejím vlast-
níkem stalo v závěru roku 2003,  kdy vlá-
da vyhověla žádosti Prostějova a s ohle-
dem na reformu  veřejné správy schválila
bezúplatný převod objektu ze státu na
město. To o něj požádalo s tím, že budo-
vu zrekonstruuje na  kanceláře pro úřed-

níky, kteří jsou na několika různých mís-
tech,  a pro potřeby kulturního klubu Du-
ha.

„Šlo nám o to, aby lidé nemuseli při vy-
řizování svých  záležitostí běhat po celém
městě,“ objasnil záměr rekonstrukce  sta-
rosta ing. Jan Tesař. „Zároveň tím plníme
další bod z programového prohlášení ra-
dy města, který se týká zlepšování  čin-
nosti městského úřadu,“ dodal ing. Tesař. 

Součástí rozsáhlé rekonstrukce, která
město přišla na více než  50 milionů ko-
run, byla úprava vstupních prostor tak,
aby celý  objekt, v němž mimo jiné sídlí
i kulturní klub Duha, byl  přístupný i pro
tělesně handicapové občany. To umožňu-
je plošina  před hlavním vchodem a další

bezbariérový výtah. V průběhu  téměř roč-
ní adaptace byly v objektu mimo jiné kom-
pletně  vyměněny vnitřní rozvody a okna,
byla rekonstruována kotelna a vybudová-
no nové ústřední topení. Budova byla za-
teplená a dostala novou dvouplášťovou
střechu. Kinosál kulturního klubu  Duha

s kapacitou 80 míst byl vybaven klimati-
zací a ve foyeru  přibylo sociální zařízení,
které bylo doposud o patro níž. 

Městský úřad v Prostějově má v součas-
né době 246 zaměstnanců.  Necelá stovka
z nich sídlí v budově radnice, do jejíhož
zrekonstruovaného dvorního traktu se pře-
místily zhruba tři  desítky úředníků. Další
přibližně stovku pojme budova ve Školní
ulici, kam se vrátil i kulturní klub Duha.
„Lidé tak budou mít  možnost vyřídit té-
měř všechny své záležitosti na třech od se-
be  nepříliš vzdálených místech,“ zdůraz-
nil starosta ing. Tesař.  Jedinou výjimkou
bude odbor dopravy, který prozatím zůsta-
ne v současných prostorách ve Vrahovic-
ké ulici, a městská policie,  která sídlí
v Havlíčkově ulici. Y. Kadlecová 

Rekonstrukce budovy ve Školní ulici je u konce, 

město začíná soustřeďovat úředníky do blízkosti radnice 

Starosta města ing. Jan Tesař:

„Lidé nyní budou moci vyřídit většinu

svých záležitostí na  třech od sebe 

nepříliš vzdálených místech.“ 

Plán stěhování zaměstnanců městského úřadu 

do budovy ve Školní  ulici
Odbor výstavby od 17. 10. do 18. 10. včetně 
Odbor obecní živnostenský úřad od 19. 10. do 21. 10. včetně 
Odbor sociálních věcí od 27. 10. do 10. 11. včetně 
Odbor životního prostředí od 15. 11. do 18. 11. včetně 
Odbor školství a kultury od 23. 11. do 24. 11. včetně

Harmonogram výplat dávek nebude narušen

Stěhování odboru sociálních věcí 

MěÚ do zrekonstruovaných prostor ve  Školní ulici č. 4 proběhne v době od 27. 10.
do 10. 11. včetně.  Tento termín je volen záměrně tak, aby pracovníci stihli  zpra-
covat oba termíny výplat sociálních dávek a nebyl tak  narušen stanovený harmo-
nogram výplat.  V důsledku takto stanoveného harmonogramu nebude nutné  pře-
rušovat na odboru sociálních věcí provoz, dojde jen k jeho  částečnému omezení.

Termíny stěhování jednotlivých oddělení:
27. 10. - vedoucí odboru a oddělení ekonomické
31. 11. - dávkové oddělení nezaměstnaní a rodina (1. část) - v tento den bu-

de zajištěno rovnocenné zastoupení dávkovým  oddělením péče o rodi-
nu na nám. Spojenců 13

11. 11. - oddělení sociální prevence (celé) 
12. 11. - dávkové oddělení nezaměstnaní a rodina (2. část) - v tento den již

klienti budou vyřizovat své záležitosti ve Školní  4
13. 11. - dávkové oddělení nezaměstnaní a rodina (3.část) - v tento den bu-

dou klienti obslouženi ve Školní 4
14. 11. - bude přestěhováno oddělení přijímání žádostí klientů a v tento den

se budou přijímat na Školní 4
17. 11. - oddělení sociálně právní ochrany (celé) 
19. 11. - oddělení péče o staré a zdravotně postižené občany
10. 11 - 2. část oddělení péče o staré a zdravotně postižené  občany

Stěhování odboru obecní živnostenský úřad 

z ulice Rejskova 28 do prostor ve Školní ulici 4 (přízemí  vpravo) proběhne ve dnech
19. 10. (středa) až 21. 10. (pátek).

Kontakt s klienty v průběhu stěhování bude z technických důvodů  upraven 
následovně:

Pondělí 17. 10. - provoz v ulici Rejskova 28 bez omezení (tj.  od 8.00 do 17.00
hodin)

Úterý 18. 10. - provoz v Rejskově ulici: oddělení registrace  (přízemí) uza-
vřeno, výjimečné případy budou řešeny pracovníky  oddělení
kontroly - 1. patro od 8.00 do 14.00 hodin

Středa 19. 10.
čtvrtek 20. 10. - obecní živnostenský úřad bude  pro veřejnost zcela uzavřen

z důvodu stěhování (podání bude  možno činit pouze na poda-
telně MěÚ, náměstí T. G. Masaryka 12- 14, potřebné informa-
ce je možno získat na číslech: 582 329 111-  ústředna,
605 902 519, 603 555 897)

Pátek 21. 10. - Školní ul. 4 - neúřední den, omezený provoz oddělení regist-
race, kontakt s klienty v nezbytných případech bude zajištěn od
8.00 do 14.00 hod.  (informace na telefonním čísle 582 329 111 -
ústředna).

Pondělí 24. 10. - Školní ul. 4  - omezený provoz oddělení  registrace, bude však
zajištěn příjem podání a kontakt s klienty od 8.00 do 17.00 hodin

Úterý 25.10. - Školní ul. 4 - běžný provoz 

Prostějovskou premiérou české černé
komedie Doblba bude ve  čtvrtek 27. říj-
na obnoven provoz ve zrekonstruova-
ném kině Metro  70. Film slavnostně
uvede v 19 hodin delegace filmových
tvůrců,  ve které nebudou chybět ani
představitelé hlavních rolí P.  Čtvrtní-
ček, L. Krobotová a O. Schmidtová. Na
milovníky  filmového plátna čeká hned
několik příjemných překvapení:  nepo-
hodlné sedačky jsou nahrazeny novými,
které jim poskytnou  veškerý komfort,
kvalitní obklady stěn a stropů zajistí
lepší  akustiku a nová je i opona a ko-
berce. Ve foyeru přibylo nové  sociální
zařízení pro tělesně handicapované di-
váky. Těm bude  sloužit i plošina před
hlavním vstupem a bezbariérový výtah
do  kinosálu. 

„Současně s obnovou interiéru sálu
a rekonstrukcí  vzduchotechniky a kana-
lizace proběhla i úprava vstupních  pro-
stor tak, aby kino bylo přístupné i pro
handicapové občany.  Pro ty je navíc
v sále vyčleněn volný prostor pro čtyři
vozíčkáře,“ zdůraznil místostarosta Mi-
roslav Pišťák s tím, že  kino Metro zda-
leka není jediným objektem, který měs-

to  bezbariérově upravilo. „Po kinu Met-
ro a objektu ve Školní ulici,  včetně kul-
turního klubu Duha, přijde na řadu Ná-
rodní dům,“  ujistil místostarosta Pišťák. 

Letošní rozsáhlá rekonstrukce kina
Metro přišla město na zhruba  12 milio-
nů korun, z toho jeden milion činila do-
tace ze státního  fondu pro rozvoj kine-
matografie. 

Oprava kina však byla zahájena již
v loňském roce, kdy byla  provedena
úprava statiky a kompletní rekonstrukce
elektroinstalace. „Tyto práce přišly
město na zhruba pět  milionů korun,“
upřesnil místostarosta Miroslav Pišťák. 

Kino Metro 70 bylo uvedeno do pro-
vozu v roce 1970. V loňském  roce ode-
hrálo 703 představení, které navštívilo
57 759 diváků.  „Tento údaj však není
příliš vypovídající, protože kino bylo
loni z důvodu oprav dva a půl měsíce
mimo provoz,“ upozornila  Alice Gre-
gušová, ředitelka kulturního klubu Du-
ha, který kino  provozuje. „Jen pro srov-
nání - v roce 2003 v něm 83 tisíc  divá-
ků navštívilo 860 filmových
představení,“ dodala Gregušová.  

Y. Kadlecová 

Metro se vrátí prostějovskou premiérou filmu Doblba 

Starým, nepohodlným sedačkám v kině Metro 70 odzvonilo. Nová  poskytují di-
vákům veškerý komfort, a to mimo jiné i tím, že  mezi jednotlivými řadami se-
dadel jsou větší rozestupy. „Díky  těmto změnám ubyla v sále místa - z 523 kle-
sl jejich počet na  376. Proto bylo nutné změnit počítačový systém prodeje líst-
ků,  takže nově vybavena bude i pokladna,“ uvedl vedoucí kina Ivan Čech (na
snímku při kontrole sedadel). Foto: Yvona Kadlecová

Vážení občané,

s ohledem na množství převáděné agendy a složitost všech  okolností souvisejících s rozsáhlým stěhováním do Školní ulice  vás žádáme o shovívavost a vstřícnost při vy-

skytnutí se  případných problémů. Pokud v době stěhování při vyřizování  svých záležitostí narazíte na jakýkoliv problém, obraťte se na  vedoucího příslušného odboru nebo na

pracovníky informační  služby v přístavbě radnice (telefonní čísla: ústředna městského  úřadu - 582 329 111, informační služba - 582 329 722 - 3).  Děkujeme za pochopení. 

Ing. Lubomír Baláš, tajemník Městského úřadu v Prostějově 

Prostějovem proběhla

hořící pochodeň

Hořící pochodeň nesená mezinárodním
týmen běžců přes  pětačtyřicet evropských
zemí dorazila v úterý 4. října  dopoledne
i do Prostějova. Také zde je, stejně jako

v dalších  zastávkách na více než 24 tisíc
kilometrů dlouhé trase, nadšeně  vítaly
především davy dětí. Možnost běžet část
trasy v čele  štafety World Hormony Run
a nést pochodeň, která je na cestě už  osmý
měsíc, si však nenechali ujít ani starosta
ing. Jan Tesař  a místostarostka Božena
Sekaninová. „Běžci denně urazí kolem
stovky kilometrů. Symbol harmonie - ho-
řící pochodeň - nesou  střídavě a předáva-
jí ji i do rukou lidí, se kterými se na své
cestě setkávají. Běžet s pochodní nebo ji
jen na chvíli podržet  a podpořit tak myš-
lenku světové harmonie může opravdu
každý,“  objasnil jeden z koordinátorů bě-
hu Laža Abhisar. Starosta ing.  Jan Tesař
a místostarostka Božená Sekaninová
účastníky štafety  přijali na prostějovské
radnici. „Pro mě osobně je tato akce  pod-
nětem k tomu, abychom zintenzívnili naše
přátelské styky se  švédským Borlänge
a polskou Šrodou,“ konstatoval starosta
Prostějova. (kdl) Foto: Yvona Kadlecová 


