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Prostějovští zastupitelé nechtějí zatížit
rodinné rozpočty  Prostějovanů zvýšením
poplatku za svoz a likvidaci komunálního
odpadu. Proto na základě návrhu radních
na svém říjnovém zasedání  schválili, že
výše poplatku se v příštím roce nezvýší
a obyvatelé  města opět zaplatí 420 korun.
A to i přesto, že výše poplatku  patří v po-
rovnání s přibližně velkými městy k nej-
nižším v republice a je o 224 koruny niž-
ší než skutečné loňské náklady na  likvida-
ci odpadu na jednoho obyvatele. Jen
v loňském roce tak  město na likvidaci ko-
munálního odpadu doplácelo zhruba pat-
náct  milionů korun. V souvislosti s růstem
cen nafty a energií je  reálný předpoklad,
že v letošním roce se tato propast ještě
prohloubí. 

„Náklady na provoz domácností stále
stoupají. Proto nechceme ještě  více zatě-
žovat zejména rozpočty mladých rodin
a starších lidí s nižšími příjmy,“ objasnil
rozhodnutí radních a posléze i zastupitelů
starosta ing. Jan Tesař. Tento vstřícný
krok umožňuje  podle místostarosty Miro-

slava Pišťáka dobré hospodaření města.
„Prostějov není jako jedno z mála měst
v České republice zadluženo,“ připomněl
místostarosta Pišťák. 

Zastupitelé mimo jiné schválili, aby od
placení poplatku byli i v příštím roce
osvobozeni obyvatelé města umístění
v domovech  důchodců a třetí a další dě-
ti v rodině. Jejich rodiče však musejí  po-
depsat čestné prohlášení, že se o ně řádně
starají a nemají vůči  městu dluhy. 

V loňském roce obyvatelé Prostějova
vyprodukovali 8 429,2 tuny  tuhého ko-
munálního a 860,7 tuny tříděného odpadu.
Další 2 800,8  tuny odpadu skončily ve
sběrném dvoře, kam jej Prostějované mo-
hou  ukládat zdarma. Náklady na likvidaci
tříděného odpadu dosáhly 3 606 tisíc ko-
run. Svoz a likvidace netříděného odpadu
přišly město  na 30 594 tisíc korun. Do té-
to částky jsou započítány i náklady na  li-
kvidaci černých skládek ve městě, obsahu
odpadkových košů a odpadu vzniklého při
jarním a podzimním úklidu města. 

Y. Kadlecová

Mgr. Vlastimil Uchytil, 
místostarosta města 

Město Prostějov vytvoří společně
s úřadem práce nová místa pro  dlouho-
době nezaměstnané. V rámci veřejně

prospěšných prací, které  prostřednic-
tvím úřadů práce hradí stát, je chce za-
městnat na úklid  veřejných prostranství,
komunikací a budov. Na údržbu města

přijme  již v listopadu pět lidí, k nimž
v příštím roce přibude až patnáct  dal-
ších. 

Tajemník městského úřadu ing. Lubo-
mír Baláš již pracuje na nové  organizační

struktuře radnice. Ta bude zahrnovat až
dvě desítky  nových pracovních míst pro
lidi vykonávající veřejně prospěšné  práce.
Jejich výhodou je to, že veškeré mzdové

náklady, včetně  odvodů, bude namísto
města hradit úřad práce.

Lidé vykonávající veřejně prospěšné
práce budou zaměstnáni na  odboru komu-
nálních služeb. Šanci na nové uplatnění
mají  nezaměstnaní, kteří jsou bez práce
déle než rok a mají nejvýše  základní vzdě-
lání, popřípadě jsou vyučení, ale práci ve
svém  oboru nemohou ze zdravotních dů-
vodů vykonávat. Jde o pracovní  příleži-
tosti na čtyři měsíce. Na tuto dobu se totiž
sjednávají  dohody s úřadem práce o ve-
řejně prospěšných pracích. V případě
oboustranné spokojenosti bude město mo-
ci uzavřít s úřadem práce  novou dohodu,
a dát tak šanci dalším uchazečům o za-
městnání. 

Prostějované mohou již nyní volat na
zelenou linku společnosti  .A.S.A. TS
800 100 351 a navrhovat lokality, jejichž
úklid by mohli noví pracovníci zajistit.

Společnost FTL, která provozuje v Pro-
stějově městskou hromadnou  dopravu
(MHD), zmodernizovala koncem října vo-
zový park v MHD dvěma  novými autobu-
sy na stlačený zemní plyn. Jde o nízkopo-
dlažní  Ekobusy City o délce 12 metrů, kte-
ré mají kapacitu téměř 100  cestujících.
Autobusy jsou vybaveny plošinami umož-
ňujícími  bezbariérový nástup a akustic-
kým hlásičem zastávek, takže je ocení  i li-
dé se sníženou schopností pohybu a orien-
tace. Pro slabozraké  cestující jsou osazeny
akustickým hlásičem linky a cílové  za-
stávky spoje. Ten si cestující aktivují sami

tlačítkem dálkového  ovladače, který mů-
že být zabudovaný například ve slepecké
holi. 

„Tyto autobusy však ocení i ti, kteří
MHD nevyužívají. Každý  Ekobus totiž
ročně vyprodukuje až o 8 200 kilogramů
škodlivin méně  než běžný naftový auto-
bus,“ zdůraznil při jejich slavnostním  pře-
dávání ředitel autobusové divize společ-
nosti FTL ing. Jiří  Hloch. 

Autobusy s bezbariérovým nástupem
jsou rovnoměrně nasazovány do  celé sítě
MHD. V jízdních řádech jsou spoje zajiš-
těné tímto druhem  autobusu označeny pís-

menem „p“ vedle času odjezdu spoje. „Plo-
šiny  umožňují pohodlný nástup nejen vo-
zíčkářům, ale i matkám s kočárky,“ kon-
statovala místostarostka Božena Sekanino-
vá, která připomněla,  že držitelé průkazů
ZTP a ZTP/P jsou na linkách MHD Prostě-
jov  přepravováni bezplatně. „Tito cestují-
cí i cestující s průkazem TP  mají navíc
v hromadných veřejných prostředcích ná-
rok na vyhrazené  místo. Průvodci držitelů
průkazů ZTP/P jsou na linkách MHD  pře-
pravováni také bezplatně,“ dodala místos-
tarostka Sekaninová s tím, že průvodcem
nevidomého může být i vodící pes. 

„Ekobusem se denně přepravuji do za-
městnání,“ prozradila  předsedkyně pro-
stějovské Sjednocené organizace nevido-
mých a slabozrakých Alena Hejčová.
„Stejně jako další členové naší  organiza-
ce oceňuji jeho akustický hlásič, který nám
velmi  usnadňuje orientaci,“ dodala.

Eva Křepelková spolu s dalšími vozíč-
káři pro změnu nedá dopustit  na nástupní
plošiny, kterými je vybaveno již sedm au-
tobusů MHD.  „Jsme rádi za každý přírůs-
tek,“ okomentovala předání dalších dvou
Ekobusů. „Díky takto vybaveným autobu-
sům jsme schopni se bez  větších problé-
mů dostat tam, kam potřebujeme,“ dodala. 

Na nákup nových autobusů finančně
přispěly stát i město  Prostějov. „Jsme rá-
di, že městská hromadná doprava je dnes
z devadesáti procent zajišťována vozidly
s pohonem na zemní plyn. I tímto způso-
bem se město stará o ochranu životního
prostředí,“  uvedl starosta ing. Jan Tesař. 

Společnost FTL zajišťuje městskou hro-
madnou dopravu v Prostějově  22 autobu-
sy na 17 linkách. Ročně najedou 660 tisíc
kilometrů a přepraví 3,1 milionů cestují-
cích. Od 1. ledna, kdy začnou v MHD  pla-
tit nové jízdní řády, bude na linkách do
Vrahovic, Žešova a Domamyslic navýšen
počet spojů o zhruba 11 procent. „Cena
jízdného přitom, navzdory letošnímu vý-
raznému zvýšení cen  pohonných hmot,
zůstane stejná, tedy šest korun,“ zdůraznil
místostarosta Bc. Alois Mačák. To, že Pro-
stějov nepůjde jako  jedno z mála měst
v Olomouckém kraji cestou zdražování,
umožní  podle místostarosty Miroslava
Pišťáka dobré hospodaření města,  které
hradí prokazatelnou ztrátu z MHD. (kdl)

(Více na straně 1 v článku  Ptáte se na:
Ceny jízdného v městské hromadné 

dopravě pro rok 2006)

Až do 30. listopadu si ve foyer kina
Metro 70 můžete prohlédnout  výstavu
fotografií Jiřího a Lukáše Andrýskových
nazvanou Krajinné  představy a Zkame-
nělé duše. Otec a syn dávají jejím  pro-
střednictvím nahlédnout do své aktuální
tvorby formou výběru ze  dvou tématic-
kých cyklů. Zatímco Andrýsek starší na-
bízí nevšední  pohled na přírodní výjevy
a kompozice, které pracovně nazývá
momentky, devětadvacetiletý syn Lu-
káš, absolvent Střední školy  umělec-
kých řemesel v Brně, v kině nainstaloval
velkoformátové  fotografické tisky se
snovými montážemi „zkamenělých du-
ší“, v nichž podstatnou roli hrají sym-
bolické významy. 

Vernisáž výstavy, kterou uvedli sta-
rosta Prostějova ing. Jan  Tesař a sochař
Miroslav Srostlík, byla součástí slav-
nostního  otevření zrekonstruovaného
kina Metro 70. Až do konce listopadu
v něm bude přístupná každý promítací
den.

Sdružení nájemníků ČR - SON, místní
organizace Prostějov,  Kostelecká 17, zve
všechny občany, které zajímají otázky byd-
lení,  na besedu k tématu „Sociální podmín-

ky a bydlení“. Vaše dotazy  zodpoví pří-
tomní hosté - zástupci města a Sdružení ná-
jemníků.  Beseda se koná v úterý 8. listo-
padu od 16.45 hodin v Lidické  ulici č. 18. 

Slavnostním výkopem místostarostky
Boženy Sekaninové bude v sobotu 5. li-
stopadu v 9.58 hodin v tělocvičně Reálné-
ho gymnázia a  základní školy města Pro-
stějova ve Studentské ulici zahájen 2.  roč-
ník netradičního 24hodinového turnaje
v sálové kopané s názvem  Katastrofa po-
hár. Dvanáct týmů nejen z našeho okresu
sehraje  vzájemné zápasy, které budou
nonstop probíhat 24 hodin.  Nejvytrvalejší
tým turnaje poznáte po penaltovém roz-
střelu, který  přijde na řadu v neděli 6. li-
stopadu od 8.30 do 8.50 hod. a dále  od

9.00 do 9.20 hod. Poté se uskuteční exhi-
biční zápas mezi  výběrem nejlepších fot-
balistů všech týmů a postiženými sportov-
ci.  Součástí programu bude také vystou-
pení kapely z Ústavu sociální  péče
Víceměřice. Oficiální vyhlášení a předání
cen vítězům  místostarostkou Boženou Se-
kaninovou je naplánováno na neděli 6.  li-
stopadu na 10. hodinu. 

Turnaj pořádá KMK Katastrofa ve spo-
lupráci s městem Prostějov, RG  a ZŠ měs-
ta Prostějova a Českým svazem rekreační-
ho sportu. 

Výročí české státnosti si položením
kytic u sochy  T. G. Masaryka na hlavním
prostějovském náměstí  připomněli nejen

představitelé Prostějova, ale i  zástupci
společenských organizací, armády a po-
licie  ČR. „Ti, kteří by pamatovali vznik
České republiky,  mezi námi bohužel již
nejsou,“ podotkl při pietním  aktu, který
se uskutečnil ve čtvrtek 27. října,  staros-
ta ing. Jan Tesař. „První republika neby-
la  ideální. I tak jí podle mého názoru ně-
co dlužíme. Je  to pocit hrdosti na náš
stát, jeho obyvatele a na to,  co dokázali.
Vypěstujme si jej v sobě a předávejme
jej i našim dětem, stejně jako to dělali na-
ši předci  v době první republiky,“ dodal
ing. Tesař. (kdl),  Foto Y. Kadlecová 

Poplatek za odpad 
se v příštím roce nezvýší 

Jeho výše patří k nejnižším v republice

Pozvánka na besedu o bydlení 

Druhý ročník Katastrofa poháru 
zahájí výkop místostarostky 

Nejen pro sportovní fanoušky

Nenechte si ujít

Prostějovští radní vážně uvažují o zříze-
ní okrskové služby, tedy  takzvaných po-
chůzkářů. Ti by, stejně jako v dobách prv-
ní republiky,  zodpovídali za veřejný pořá-
dek v určité části města. Svůj revír by  měli
takříkajíc obšlápnutý, neboť by jej denně
několikrát prošli.  Radní si od pochůzkářů
slibují, že díky každodennímu osobnímu
kontaktu s obyvateli snáze získají přehled
o problémech v jednotlivých lokalitách.
Přehled a znalost místních poměrů mají
být klíčem nejen k řešení problémů na po-

li veřejného pořádku, ale  i k jejich před-
cházení. 

„Jen za poslední čtyři roky se počet
oznámení od občanů, na která  strážníci
musejí reagovat, téměř zdvojnásobil. Za-
tímco v roce 2001  jsme jich přijali 4 047,
loni to bylo již 7 493,“ konstatoval  ředitel
městské policie Bc. Jan Nagy. „Nepřetrži-
tý provoz  zajišťuje ve čtyřech směnách
celkem 33 strážníků. Po většinu času  je
v ulicích města maximálně osm z nich.
Vzhledem ke značnému  nárůstu oznáme-
ní, která musejí řešit, a tedy i výjezdů, jim
nezbývá čas na to, aby získali detailní pře-
hled o dění ve svém  revíru,“ objasnil smy-
sl pochůzkářů Bc. Nagy. 

Po zvýšení počtu pěších hlídek v ulicích
však volají i sami  Prostějované. Ti se k bez-
pečnostní situaci ve městě mohli vyjádřit
v zářijovém rozsáhlém sociologickém prů-
zkumu, který zmapoval  názory a postoje
reprezentativního vzorku 596 respondentů
ze všech  lokalit města. Na otázku „Jaká
opatření byste jako starosta  udělali ke zlep-
šení bezpečnosti obyvatel“ přitom téměř 40
procent  z nich uvedlo, že by zvýšilo počet
policistů v ulicích a posílilo  pěší hlídky.
„Na bezpečnost obyvatel Prostějova klade-
me velký  důraz. Z toho důvodu se na pří-
padné zřízení pochůzkářů  připravujeme již
delší dobu. Výsledky průzkumu nás jen
utvrdili v tom, že občané by takovéto řeše-
ní přivítali,“ uvedl starosta ing.  Jan Tesař
s tím, že toto opatření by si vyžádalo zvýše-
né náklady  na činnost městské policie. 

Prostějovská městská policie má 52 za-
městnance. Hlídkovou činnost  zajišťuje
41 z nich, z toho osm na operačním stře-
disku a 33 v ulicích města. Y. Kadlecová 

Vrátí se do prostějovských 
ulic pochůzkáři? 

Téměř 40 procent obyvatel města by
podle výsledků sociologického  průzku-
mu zvýšilo v zájmu zlepšení bezpeč-
nosti obyvatel počet  policistů v ulicích
a posílilo pěší hlídky. Foto Yvona Kadlecová

Představitelé a občané Prostějova 
si připomněli výročí české státnosti 

Město budou v rámci veřejně prospěšných 
prací uklízet dlouhodobě nezaměstnaní 

Místostarosta Mgr. Vlastimil Uchytil: 
„Prostějované mohou již nyní volat na 

zelenou linku 800 100 351 a  navrhovat 
lokality, jejichž úklid by mohli zajistit lidé,
kteří  budou v Prostějově vykonávat 
veřejně prospěšné práce.“ 

Od nového roku se zvýší počet 
spojů v městské hromadné dopravě 

Vozový park MHD byl zmodernizován dalšími Ekobusy

Také další dva nové Ekobusy City, které jezdí od  konce října na linkách MHD,
jsou mimo jiné vybaveny  plošinami pro bezbariérový nástup. Foto Yvona  Kadlecová 

fotografickou výstavu otce a syna 
Krajinné představy a Zkamenělé duše 

Vernisáž výstavy fotografií byla součástí slavnostního zahájení provozu zre-
konstruovaného kina Metro 70.


