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Křižovatka v Kos-
telecké ulici bude do
konce roku uzavře-
na. Co  tam vyroste
a kudy vedou objízd-
né trasy aut a auto-
busů? 

strana 2

Projíždíte křižovat-
ky na červenou? Od
září vás to přijde na
tři  tisíce korun.
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Chodíte na houby
do vojenského výcvi-
kového prostoru?
Můžete  narazit na
kontrolu, ale i granát
či minu.  
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Začátkem října bu-
de zahájen podzimní
úklid města. Kdy do-
razí  velkoobjemový
kontejner i k vám? 
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Součástí Dne bez
aut byl i tradiční běh
na náměstí. Letos jej
odstartoval místo-
starosta Bc. Alois
Mačák. 
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Upozornění

Hospodaření města v polovině roku skončilo 
kladným saldem ve výši 39,5 milionů 

Metro se chystá na otevření, v DUZE se již hraje, 

obnoven bude i oblíbený filmový klub Bio senior

Prostějovští průzkumníci se rozloučili na náměstí

Miroslav Pišťák
místostarosta města 

Hospodaření města skončilo v polovině
roku s velmi dobrým výsledkem - potvrzuje
to kladné saldo příjmů a výdajů ve výši 39,5
mil. Kč. Někdo by mohl říci, že příliš velký
optimismus není na místě, protože jde o re-

lativně příznivý výsledek v polovině sledo-
vaného období. Samozřejmě, že není možné
pololetní výsledky přeceňovat, ale to, co je
podle mého názoru velmi důležité, je určitý
trend vývoje městského rozpočtu v tomto ro-
ce, ale i v předcházejících letech. Hovořím
teď především o neinvestičních výdajích,

kdy držíme koeficient na úrovni 1. Znamená
to, že se snažíme v této oblasti nezvyšovat
náklady na chod úřadu a příspěvkových or-
ganizací. 

Dalším pozitivním jevem je to, že skuteč-
né plnění výdajů v oblasti výstavby je ve
vztahu k celkovému upravenému rozpočtu

relativně vysoké a vypovídá o tom, že 
v I. pololetí tohoto roku byl realizován ne-
bo zahájen značný počet investičních akcí.
O tom svědčí mimo jiné i oněch takřka 100
milionů Kč investičních výdajů, což je fi-
nančně zhruba třetina celkově schvále-
ných více než 300 milionů Kč. Další pozi-

tivní skutečností je to, že naše město není
zadluženo, s výjimkou několika milionů
půjčky na výstavbu kanalizace ve Vraho-
vicích - Čechůvkách, kterou nám poskytl
Státní fond životního prostředí. 

Nemusí nás také znepokojovat současná
výše plánovaného deficitu městského roz-
počtu ve výši kolem 139 milionů Kč, kte-
rý je krytý z finančních rezerv města -
Fondu rezerv a rozvoje a užitím prostřed-
ků trvalých peněžních fondů města Prostě-
jova. Tyto peníze byly a budou užity pře-
devším pro další výstavbu, rekonstrukce
a opravy. Připomenu jen miliony korun in-
vestovaných do kanalizace ve Vrahovi-
cích, zimního stadionu, Sportcentra, škol-
ních zařízení, Národního domu, kina Met-
ro, Kolářových sadů, oprav chodníků
a silnic atd.

Slyším připomínku, že ještě mnohé
v našem městě je potřeba vybudovat, opra-
vit, vylepšit. Ano, je to pravda, ale snad se
shodneme na tom, že postupně se nám da-
ří tyto věci řešit. A každému, kdo se za-
sloužil o dobré výsledky hospodaření měs-
ta, patří naše poděkování.

Prostějovský Kulturní klub DUHA se
začíná stěhovat z náhradních  prostor na
Sídlišti Svobody do zrekonstruovaného
objektu ve  Školní ulici. V kinosále je
v současné době už v provozu  promítací
kabina, sál a zázemí k němu. Zhruba mě-
síční zkušební  provoz bude spuštěn 1. říj-
na. Od tohoto data se zde budou  takřka
denně konat filmová představení. Pracov-
níci klubu tak  chtějí alespoň částečně vy-
plnit výpadek kina Metro 70, které se  stá-
le rekonstruuje. Slavnostní otevření obno-
vených prostor  kulturního klubu DUHA

ve Školní ulici je naplánováno na 11.  li-
stopad. Kino Metro zahájí provoz 27. říj-
na. Delegace  filmových tvůrců uvede
v 19 hodin prostějovskou premiéru filmu
Do blba. 

„Kulturní klub i kino se už pilně připra-
vují na novou  sezónu,“ uvedla ředitelka
DUHY Alice Gregušová s tím, že ná-
vštěvníci se mohou  těšit na zajímavý
a pestrý program. Obnoven bude i oblíbe-
ný  filmový cyklus Bio senior. „Pro ten
jsou sice tradičně  vyhrazeny středy, ale
pro letošní rok chystáme novinku. V rám-

ci  Bio senioru budeme dvakrát promítat
i v neděli odpoledne,“  upozornila ředitel-
ka DUHY. V říjnu se příznivci tohoto
cyklu  mohou těšit na americký životopis-
ný film Hledání Země - Nezemě,  kterým
bude Bio senior 12. října v 15 hodin zahá-
jen, a francouzský psychologický snímek
Když Otar odešel, který bude  promítnut
ve stejném čase o čtrnáct dnů později.
„Samozřejmě  připravujeme i další akce,
například divadlo pro mateřské školy
a setkání jubilantů,“ ujistila Alice Gregu-
šová. (kdl)

Občané z okrajových částí Prostějova se
mohou se svými dotazy,  podněty a připo-
mínkami obracet i na místní osadní výbo-
ry.  Zájmy Čechovic, Domamyslic a Kra-
sic bude hájit sedmičlenný  výbor, potřeby
obyvatel Žešova šestičlenný a Vrahovic
pětičlenný. Držovice, jejichž obyvatelé se
v závěru loňského roku vyslovili  v refe-
rendu pro své osamostatnění, svůj osadní
výbor nemají.  Tuto příměstskou část však
při jednání s městem zastupuje  Občanské
sdružení Držovice, jehož předsedou je To-
máš Váňa. 

Předsedy jednotlivých osadních výborů
zvolili na svém zářijovém  zasedání pro-
stějovští zastupitelé. (kdl)

Místostarosta Miroslav Pišťák: 

„V prvním pololetí byly realizovány 
nebo zahájeny investiční  akce za téměř
100 milionů korun.“ 

Radniční listy jako

čtrnáctideník
Od října budou Radniční listy vycházet

jako čtrnáctideník.  Město chce tímto způ-
sobem zvýšit informovat obyvatel o dění
v Prostějově. Na stránkách čtrnáctideníku
vás seznámíme s tím,  co se ve městě
chystá, připomeneme vám důležité akce,
které zde  proběhly, upozorníme vás na zá-
sadní změny, opatření a vyhlášky  i termí-
ny kulturních, společenských či sportov-
ních akcí. (kdl) 

Chyby v občanských
průkazech 

Mgr. Jana Gáborová,
tisková mluvčí 

Vlnu dotazů z řad občanů vyvolala
zpráva v médiích o chybách v občan-
ských průkazech vydaných po 1. lednu le-
tošního roku.  Dokumenty mají totiž ne-
správný sklon čárky nad písmenem „e“ ve
francouzském textu. 

Odbor občanských záležitostí Městské-
ho úřadu v Prostějově v této souvislosti
sděluje na základě informací z Minister-
stva  vnitra České republiky, že občanské
průkazy vydané od 1. ledna  2005 do 31.
srpna 2005 jsou platné a není důvod pro
jejich  výměnu. Přestože mají chybný
francouzský text (nesprávný sklon  čárky
nad písmenem „e“), jsou notifikované,
což znamená, že je  možné je používat
k cestám do států Evropské unie. 

Vyměnit je nutné pouze občanské prů-
kazy vydané po 1. září 2005.  Vzhledem
k tomu, že většina těchto průkazů vyda-
ných Státní  tiskárnou cenin nebyla na
úřady dosud distribuována, převzalo  ne-
platné průkazy minimální množství obča-
nů. 

Odbor občanských  záležitostí prostě-
jovského městského úřadu nevydal tako-
výto  průkaz po 1. září 2005 ani jeden.

Poznamenejte si

do záznamníku: 

Spuštění zkušebního 
provozu kinokavárny
DUHA 

Počínaje 1. říjnem bude spuštěn zku-
šební provoz v kinokavárně  kulturního
kluba DUHA ve zrekonstruovaných pro-
storách ve Školní  ulici. Promítací kabina,
sál a zázemí k sálu jsou již v provozu. Fil-
mová představení se zde budou promítat
takřka  denně. DUHA tak chce částečně
vyplnit dočasný výpadek kina  Metro 70,
které se stále rekonstruuje. 

Týden knihoven 

Prostějovská městská kni-
hovna se i letos připojí k tra-

dičnímu  Týdnu knihoven, který se usku-
teční ve dnech 3. až 9. října.  Prostějovská
bibliotéka je navíc celostátním organizá-
torem  pátého ročníku Provázkiády, která
v těchto dnech proběhne na  odděleních
pro děti i dospělé čtenáře. Kromě symbo-
lického  navazování přátelství s kniho-
vnou pomocí provázků čeká čtenáře  a ná-
vštěvníky knihovny celá řada zajímavých
akcí. Vedle Týdne  otevřených dveří se
mohou těšit například na vyhodnocení  li-
terární soutěže Sovičkiáda určené pro žá-
ky základních škol.  V prostorách knihov-
ny navíc pokračuje výstava Andersenov-
ských  ex-libris. Zkrátka nepřijdou ani
zrakově postižení, pro které  je letos opět
naplánováno promítání tzv. komentova-
ných filmů. 

Podzimní úklid města 

Od pondělí 10. října bude
v Prostějově probíhat podzimní

úklid  města. Počínaje tímto dnem budou
po celém území města  rozmísťovány vel-
koobjemové kontejnery. (Bližší informa-
ce na  str. 2) 

Veřejný seminář ke
strategickému plánu
rozvoje města 

V pondělí 17. října proběhne od 17 ho-
din v přednáškovém sále  Národního do-
mu druhý veřejný seminář s názvem Stra-
tegický plán  rozvoje města Prostějova.
(Bližší informace na str. 4)

První představení
v zrekonstruovaném
kině Metro 70 

Dne 27. října zahájí provoz kino Metro
70, které v současné  době prochází roz-
sáhlou rekonstrukcí. Delegace filmových
tvůrců  uvede v 19 hodin prostějovskou
premiéru filmu Do blba.  (kdl)

Odbor dopravy 

přijímá připomínky

k jízdním řádům
Dne 11. prosince vstoupí v platnost nové

jízdní  řády autobusové dopravy, které bu-
dou platit až do  prosince příštího roku. Svo-
je připomínky k nim či  požadavky na jejich
úpravu mohou cestující zasílat  do 10. října
na odbor dopravy prostějovského  městské-
ho úřadu. Pozdější požadavky na změny se
už  do nových jízdních řádů nepromítnou. Po
dobu jejich  platnosti lze totiž další změny
provádět až  koncem února a května příštího
roku. 

Podněty ke  změnám jízdních řádů auto-
busové dopravy se týkají  pouze příměstské
a nikoliv městské hromadné  dopravy. (jg)
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Osadní výbory mají své předsedy
Osadní výbor v částech města Čechovice,

Domamyslice a Krasice
předseda: Oldřich Vrcha
jednací místnost: klubovna hasičů 

v Čechovicích, Lipová č. 1

Osadní výbor v části města Vrahovice
předsedkyně: Mgr. Milada Galářová 
jednací místnost: v budově bývalé rad-

nice (objekt v současné  době využívá Sbor
dobrovolných hasičů Vrahovice)

Osadní výbor v části města Žešov 
předseda: Daniel Bosák 
jednací místnost: fotbalová klubovna 

Prostějovští průzkumníci se před odjezdem na další zahraniční  misi rozloučili ve středu 28. září na náměstí T. G. Masa-
ryka se  svým posádkovým městem. V provinčním rekonstrukčním týmu ve  Fayzabádu na severovýchodě Afghánistánu
vystřídají své kolegy,  kteří tam působí od března letošního roku. Kontingent tvoří  hlavně příslušníci prostějovského 102.
průzkumného praporu.  Jejich bojovou zástavu dekorovali na středečním slavnostním  shromáždění starosta města ing.
Jan Tesař a místostarosta  Miroslav Pišťák stuhou s nápisem „Svým vojákům - město  Prostějov“. „Potvrzuji, že se nám
tady dobře slouží. Prostějov  považujeme za svůj domov a budeme jej vzorně reprezentovat i v zahraničí,“ přislíbil veli-
tel průzkumníků pplk. Jindřich Starý.  Odjíždějící vojáky přijel do Prostějova vyprovodit i zástupce  náčelníka Generální-
ho štábu Armády ČR genmjr. Emil Pupiš a  náměstek ministra obrany Pavel Štalmach. 


