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Celkem ve dvaceti původně obousměr-
ných prostějovských  ulicích bude ještě do
konce letošního roku zaveden  jednosměr-
ný provoz. Jako první přijdou na řadu ulice
v lokalitě naproti koupaliště v Krasické uli-
ci, v nichž si zavedení jednosměrek prosa-
dili sami  obyvatelé. 

Na změnu z obousměrného na jedno-
směrný provoz bylo  původně navrženo ne-
celých pět desítek ulic. Zhruba  dvacítka
však byla vyloučena na základě připomí-
nek  obyvatel, kteří se k chystaným změ-
nám v dopravním  provozu mohli vyjádřit
v závěru loňského roku. „Na  základě do-
poručení dopravní komise Rady města
Prostějova byly do první etapy zařazeny
pouze ty  ulice, proti jejichž zjednosměrně-

ní lidé  neprotestovali, popřípadě je sami
navrhli,“ potvrdil  předseda dopravní ko-
mise a radní ing. Zdeněk Peichl.  I když
prostějovská radnice nakonec navrhla  jed-
nosměrný provoz v případě šestadvaceti
ulic, stane  se tak pouze u dvou desítek
z nich. „V případě  zbývajících šesti nedal
souhlas dopravní inspektorát  Policie Čes-
ké republiky,“ objasnil vedoucí odboru  do-
pravy MěÚ ing. Miroslav Nakládal. 

Jako první budou zjednosměrněny ulice
J. Kučery, J.  Uhra, Javoříčská, V polích 
a V. Škracha. Společnost  .A.S.A. TS Pro-
stějov zajistí v dohledné době  osazení jed-
notlivých ulic dopravním značením. Tepr-
ve  poté v nich začne zjednosměrnění fak-
ticky platit. (kdl) 

Nové jednosměrky budou ještě letos 
Ke změně dopravního značení dojde ve dvaceti ulicích 

Konečný seznam ulic, v nichž bude 
zaveden jednosměrný provoz

Balbínova ve směru od Dobrovského po Okružní 
Družstevní I ve směru od Krokovy
Družstevní II ve směru od Krokovy 
Dvořákova ve směru od Ječmínkovy k Šárce 
Francouzská pokračování stávající jednosměrky
J. Kučery od J. Kaštila ke Krasické 
J. Uhra od Krasické k J. Kaštila 
Javoříčská od Krasické k J. Kučery 
Ječmínkova od Jezdecké z Dvořákové 
Kotkova od Barákovy k Outratově 
Krokova od Brněnské k Rumunské 
Mozartova II od Krokovy k Dr. Horáka
Pešinova od Okružní k Dobrovského 
Puškinova od Jezdecké ke Spitznerově 
Resslova od Nerudovy ke Krapkové 
Slovenská od nám. Spojenců k Českobratrské 
Spitznerova od Puškinovy k Šárce
Tovačovského od Barákovy k Outratově 
V Polích od J. Kaštila ke Krasické 
V. Škracha od J. Kaštyla ke Krasické 

Město Prostějov zahájilo opravy dět-
ských hřišť v majetku města.  Při revizní
kontrole byly totiž na osmi z nich zjiště-
ny závady na  herním zařízení. Hřiště,
která byla vybudována v průběhu  po-
sledních čtyř let před naším vstupem do
unie, neodpovídají  převzatým platným
evropským normám a v důsledku toho
jim hrozí  uzavření. Radní proto na jejich
úpravu vyčlenili ještě pro letošek  milion
šest set tisíc korun. Další milionové in-
vestice si  přizpůsobení dětských hřišť
evropským bezpečnostním standardům
vyžádá v příštím roce. 

„Z revizní zprávy vyplynulo, že na os-
mi hřištích pro nejmenší  chybějí dopa-
dové plochy pod průlezkami, skluzavka-
mi či houpačkami.  Podle evropských no-
rem hrací prvky navíc nesmějí být
z kovu, ale  pouze k přírodních materiálů
či umělé hmoty,“ uvedla místostarosta
Božena Sekaninová s tím, že evropské
normy nepovolují ani jejich  umístění
v blízkosti betonových ploch a stejně
striktně určují  například i vzdálenosti
mezi příčlemi. 

Podle místostarostky Sekaninové se
letos opravy dočkají dětská  hřiště na síd-
lišti Západ, v Myslbekově, Norské a Kro-
kově ulici a v místních částech Krasice,
Držovice a Domamyslice. „Nechceme jít
cestou jiných měst, která po zjištění ne-
dostatků začala dětská  hřiště rušit. My si
vážíme každého hřiště a postupně je
opravíme,“  ujistil místostarosta Alois
Mačák. 

Na území Prostějova je celkem dvaapa-
desát dětských hřišť v majetku  města.
Nedostatky, které jsou v rozporu s plat-
nými evropskými  normami, byly zjištěny

i na dalších z nich. „V návrhu rozpočtu na
příští rok jsou pro jejich odstranění vy-
členěny čtyři miliony  korun,“ potvrdil
místostarosta Miroslav Pišťák. (kdl)

Literární kavárna propojená se zahradou
v japonském  stylu s venkovní prodejní gale-
rií a posezením je  plánovanou součástí Do-
mu knihy, který chce ostravská  společnost
Librex vybudovat v prostějovských  židov-
ských uličkách. Prostějovští radní již vyhlási-
li  záměr na odprodej pozemků potřebných na
výstavbu. 

„Domnívám se, že tento projekt potěší ne-
jen všechny  milovníky knih a kulturního vy-
žití, ale také ty,  kteří si rádi odpočinou od
každodenního shonu v krásném prostředí ve

stylu japonské záhrady,“ uvedl  místostaros-
ta Mgr. Vlastimil Uchytil s tím, že vzhled
i velikost Domu knihy budou samozřejmě
přizpůsobeny  charakteru okolní zástavby.
„V Domě knihy budou  pořádány také auto-
gramiády, besedy s autory a vernisáže pro-
dejních výstav, na kterých dostanou  prostor
především umělci z regionu a kraje,“  upřes-

nil Mgr. Uchytil. 
V současné době probíhá v židovských

uličkách  výstavba hned několika objektů
a další se připravují.  „Město v nich vlastní již

pouze několik pozemků  vhodných k zástav-
bě,“ uvedl místostarosta Mgr.  Uchytil s tím,
že investory láká zejména jejich  poloha
v centru města. „Na parcelách, které zde měs-
to  v uplynulých třech letech nabídlo k pro-
deji,  vyrůstají nyní dva polyfunkční domy,
jejichž  součástí budou kromě bytů i kancelá-
ře a obchody, a rodinný dům s prodejnou.
Vzhled však mění i chodníky  a komunikace.
Ještě letos by měla být zadlážděna  další část
komunikace v židovských uličkách,“  doplnil
Mgr. Uchytil. 

Pokud dají radní stavbě Domu knihy
zelenou, bude  podle ředitele společnosti
Librex Petra Bechera  zahájena co nejdří-
ve, aby prodejní a výstavní plochy  přiví-
taly první návštěvníky již v závěru příští-
ho  roku. Domy knihy, podobné tomu, ja-
ký chce společnost  Librex postavit
v Prostějově, už stojí například v Ostravě,
Frýdku Místku či Opavě. Bližší informa-
ce o připravovaném projektu můžete zís-
kat na webových  stránkách www.lib-
rex.cz.

Mezinárodní den veteránů si v pátek 11. li-
stopadu  připomenuli představitelé vedení
města, zástupci  prostějovské jednoty Česko-
slovenské obce legionářské,  Svazu bojovní-
ků za svobodu, Svazu letců, Armády i Poli-
cie ČR položením kytic a věnců k památní-
kům  obětem I. a II. světové války
a k památníku  československých letců pad-

lých ve II. světové válce.  „Před 87 lety skon-
čila podpisem smlouvy o příměří  první svě-
tová válka. K uctění památky obětí všech  vá-
lečných konfliktů byl proto 11. listopad vy-
hlášen  jako Den obětí válek. V některých
zemích, mezi něž už  pět let patří i Česká re-
publika, je nazýván Dnem  veteránů,“ uvedl
při pietním aktu na prostějovském  městském

hřbitově předseda Sdružení válečných  vete-
ránů Petr Poledník. „Den veteránů není vy-
hrazen  pouze památce vojáků. V tento den
vzpomínáme také na  nevinné oběti váleč-
ných konfliktů,“ zdůraznil  místostarosta
města a tajemník prostějovské jednoty  Čes-
koslovenské obce legionářské Miroslav Piš-
ťák. (kdl), Foto Yvona Kadlecová 

Dětská hřiště, která neodpovídají převzatým 
evropským normám, se nebudou rušit, ale upravovat 

V židovských uličkách vyroste Dům 
knihy se zahradou v japonském stylu

Město zabezpečuje starším lidem 
dveře bezpečnostními řetízky

Jako první byly zahájeny úpravy dětského hřiště v Belgické ulici. Foto Yvona Kadlecová 

Ještě letos budou podle 
převzatých platných evropských

norem  upravena tato hřiště: 

✔ Sídliště Západ - Belgická 4
✔ Myslbeka 17
✔ Norská 2
✔ Norská 6
✔ Krasice - Vícovská 
✔ Krokova 22
✔ Držovice
✔ Domamyslice - Růžová 

Místostarostka Božena Sekaninová

„Zejména pro malé děti na sídlištích jsou dětská

hřiště často  jedinou snadno dostupnou plochou, 

na které se mohou dosyta  vydovádět. Proto je 

v žádném případě nebudeme rušit, ale  upravovat.“ 

Místostarosta Mgr. Vlastimil Uchytil: 

„Dům knihy v takové podobě, jak je navržen, pod-

le  mého názoru potěší nejen milovníky knih a kul-

turního vyžití, ale i ostatní Prostějovany, kteří  jistě

ocení netradiční zákoutí pro odpočinek.“

Zcela ojedinělý projekt zaměřený na zvý-
šení bezpečnosti seniorů  realizuje v těchto
dnech prostějovská radnice. Město nakoupi-

lo v rámci projektu Partnerství, částečně hra-
zeného ministerstvem  vnitra, bezpečnostní
řetízky na vchodové dveře. Ty zdarma  při-
děluje a nechává namontovat invalidním se-
niorům, lidem nad 70  let nebo lidem starším
šedesáti let, kteří žijí sami. Montáže  řetízků
probíhají za asistence strážníků ze skupiny
prevence  městské policie, kteří seniory sou-
časně poučují o pravidlech  bezpečného cho-
vání. Zájem prostějovských seniorů o tuto
bezplatnou  službu, která v České republice
nemá obdobu, je značný. Do  dnešního dne
jich o namontování řetízků požádala zhruba
stovka. 

„Chceme, aby se lidem v Prostějově nejen
dobře žilo, ale aby se v něm cítili co nejbez-
pečněji. Proto oblasti bezpečnosti věnujeme
takovou  pozornost,“ uvedl starosta ing. Jan
Tesař s tím, že zatímco  řetízky přispějí ke
zvýšení bezpečí a ochrany majetku Prostějo-
vanů  v jejich domovech, v ulicích budou tu-
též službu pro lidi vykonávat  čtyři noví okr-
skáři, kteří od ledna příštího roku rozšíří řady
městské policie.

„Při montáži bezpečnostních řetízků bu-
dou vždy asistovat strážníci, “ upozornil ředi-
tel městské policie Bc. Jan Nagy. „Senioři by-

li  upozorněni na to, aby dohodnutý termín ni-
komu neprozradili. Jde o  prevenci proti zne-
užití této bezplatné akce nejrůznějšími  pod-

vodníky. Pokud by se seniorům ohlásila ja-
kákoliv osoba, která  jim nabídne montáž
bezpečnostních řetízků mimo dohodnutý ter-
mín,  měli by o této nabídce ihned informo-
vat strážníky na lince 156,“  zdůraznil Bc. Na-
gy. 

Řetízky bez montáže stojí zhruba sto ko-
run. K dispozici jsou tři  druhy - mosazné,
stříbrné a na kliku, které jsou stejně pevné. „V
případě zájmu lidí budeme v této akci pokra-
čovat i v příštím roce, “ přislíbil starosta, kte-
rý upozornil i na další projekt zaměřený  na
zvýšení prevence a bezpečí obyvatel v jejich
domovech. „Ve  spolupráci se společenstvím
vlastníků bytových jednotek  Martinákova
připravuje město Prostějov modelový projekt
Bezpečné  bydlení zaměřený na zajištění
vstupů bytových a panelových domů,“
upřesnil Jan Tesař. 

Na bezplatné přidělení 
bezpečnostních řetízků a jejich 

montáž mají  nárok senioři, kteří:
✔ jsou starší 70 let
✔ jsou invalidní
✔ jsou starší 60 let a žijí sami 

Prostějov se pietní vzpomínkou připojil ke Dni veteránů 

Montáž bezpečnostních zámků probíhá za asistence strážníků městské policie.

Schola Servis - centrum vzdělávání a středisko služeb školám,  příspěvková organizace Pro-
stějov, děkuje touto cestou Radě města  Prostějova a jmenovitě místostarostovi Mgr. Vlasti-
milu Chytilovi za  okamžité řešení vzniklého problému u vjezdu do areálu naší školské  ser-
visní organizace. 

Poděkování

První prostějovské podzimní poetické putování 

Městská knihovna Prostějov, kulturní klub Duha a městské divadlo  pořádají
v pátek 25. listopadu od 10 hodin v altánku ve  Smetanových sadech První prostě-
jovské podzimní poetické putování  neboli připomínku 195. výročí narození kní-

žete básníků Karla Hynka  Máchy. Oslava proběhne formou veřejného čtení. Každý bude mo-
ci  přečíst nebo zarecitovat jakékoliv dílo.

25.

Poznamenejte si do záznamníku


