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ZE STRANY 2

✔ Město vyhlásilo soutěž o nej-
krásnější květinovou výzdobu 

✔ V Prostějově zahájilo provoz
nové Centrum pro těhotné 

✔ Na Jarní dny zdraví zamiřte i le-
tos do Národního domu 

✔ Seznam pedagogů oceněných
v rámci Dne učitelů 

ZE STRANY 3

✔ Máte poslední možnost vyjádřit
se k navrhovanému  zjedno-
směrnění prostějovských ulic +
seznam ulic navržených na
zjednosměrnění 

✔ Kde všude můžete nahlásit 
závady ve městě 

ZE STRANY 4

✔ Podmínky předání peněžitého
daru novým občánkům Prostě-
jova  doznaly změn 

✔ Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
(FRB) budou úročeny 6 procenty 

✔ Bylo vyhlášeno 1. kolo výběro-
vého řízení pro rok 2005 na  po-
skytování půjček z FRB

✔ Dalším oddávajícím je zastupi-
tel ing. Robert Kolář 

ZE STRANY 5

✔ Zastupitelstvo města schválilo
závěrečný účet Prostějova za
rok 2004

✔ Byly rozděleny granty pro rok
2005

✔ Hokejovému klubu Jestřábi by-
la přidělena veřejná finanční
podpora ve výši 4 milionů korun

ZE STRANY 6

✔ Přípravy na sté výročí Národní-
ho domu začaly obnovou he-
reckých  šaten 

ZE STRANY 7

✔ V rámci Mezinárodního hudeb-
ního festivalu na plumlovské
přehradě vystoupí i Sámer Issa
s Martinou Balogovou 

Miroslav Pišťák, 
místostarosta města 

Jestliže jsme v polovině loňského roku
mohli konstatovat,  že průběžné finanční
hospodaření města Prostějova skončilo
kladným saldem příjmů a výdajů ve výši
zhruba 125 milionů korun,  pak i konečný
výsledek tohoto hospodaření za celý rok
2004 je  důvodem ke spokojenosti. Rozpo-
čtové hospodaření města skončilo  v roce
2004 kladným saldem příjmů a výdajů ve

výši 96 - 97  milionů korun. Dalo by se tedy
říci, že skončilo přebytkem  takřka 97 milio-
nů korun. To ale ještě neznamená, že tato
částka  zůstane celá v pokladně města. Klad-
né saldo příjmů a výdajů je  totiž potřebné
vnímat v několika rovinách. 

Dovolím si připomenout jen některé sku-
tečnosti. Zatímco  celková daňová výtěžnost
byla nižší o dva miliony korun, tak  výnos
daně z nemovitosti přinesl do pokladny 1,8
milionu Kč,  příjmy z prodejů byly vyšší
o více než 9 milionů Kč, u platů,  pojistného,
nákupu materiálu a energií došlo k úspoře 16

milionů korun, a toto všechno jsou skutečné
peníze. 

To, že jsme nevyčerpali rezervu na rozpo-
čtová opatření rady  a havárie a neproinve-
stovali jsme všechny plánované stavební
akce, pak znamená, že tyto finanční pro-
středky ve výši více než  20 milionů korun se
vracejí zpět do rozpočtu města, ale měli  by-
chom o nich hovořit jako o relativních úspo-
rách. Dalšími  relativními úsporami jsou na-
příklad sociální dávky, které byly  vyplace-
ny v částce o více než 10 milionů korun

nižší, ale tento  rozdíl byl vrácen zpět do stát-
ního rozpočtu. 

Dobrou zprávou je, že při inventarizaci
majetku města  nebyly zjištěny žádné inven-
tarizační rozdíly a zpráva o výsledku pře-
zkoumání hospodaření města Prostějova za
rok 2004  auditorem je také dobrou zprávou.

Dovolte, abych poděkoval především čle-
nům Rady a Zastupitelstva města Prostějo-
va a členům finančního výboru za  sousta-
vnou pozornost, kterou věnují hospodaření
města. Stejně  tak patří poděkování všem,
kteří se o tak dobré výsledky v roce  2004 za-
sloužili. 

Pro děti ze šestých tříd prostějovských zá-
kladních škol je  určena soutěž „O pohár
Zdravého města Prostějova“, jejíž  třetí roč-
ník proběhl v pátek 29. dubna v Kolářových
sadech.  Čtyřčlenná družstva, tvořená vždy
dvěma dívkami a chlapci, si  změřila síly
v teoretických znalostech i praktických  do-
vednost zaměřených mimo jiné na zdravo-
vědu, ochranu přírodu  a dodržování zásad
bezpečného chování doma. Svoji šikovnost
mohly děti prokázat například při střelbě ze
vzduchovky,  obvazování raněného, shazo-

vání lahví hasičskou stříkačkou a  dalších
disciplínách. K jejich velké radosti si někte-
ré z nich  vyzkoušela i místostarostka města
Božena Sekaninová (na snímku) . 

Vítězství letos vybojovali žáci šestého
ročníku ze  Základní školy Majakovského ve
Vrahovicích. Kromě poháru  získali i poukaz
na vyhlídkový let motorovým letadlem.
Soutěž  pořádá skupina prevence prostějov-
ské městské policie ve  spolupráci s koordi-
nátorkou projektu Zdravé město Prostějov. 

- kdl- 

O stručnou odpověď na tuto otázku jsme
požádali  místostarostu Bc. Aloise Mačáka,
který je mimo jiné odpovědný  za odbor do-
pravy.

Městskou hromad-
nou dopravu zajišťuje
pro město Prostějov  fir-
ma FTL - First Tran-
sport Lines, a. s. Prostě-
jov. V současné  době je
na základě požadavků
města provozováno 15
linek městské  hromad-

né dopravy. Jedna linka je provozována na zá-
kladě  požadavku hypermarketu TESCO. Jízd-
ní řády linek MHD jsou  přizpůsobovány pří-
jezdům a odjezdům linek příměstské
autobusové  dopravy a vlaků. Na zřetel jsou
brány zejména požadavky na  dopravu větších
skupin občanů, což je například doprava  žá-
kovská nebo do zaměstnání.

Vzhledem k množství různých požadavků
při sestavování  jízdních řádů není objektivně
možné vyhovět všem. Především z tohoto dů-

vodu upřednostňujeme požadavky podložené
větším počtem  žadatelů. Je tak zachován jeden
z důležitých aspektů této  dopravy, která by mě-
la být hromadná.

Nejbližší změny jízdních řádů městské hro-
madné dopravy v Prostějově jsou připravová-
ny k 1. září 2005. K tomuto datu je  také při-
pravováno zavedení nové linky č. 71, která
bude vedena  z autobusového nádraží do
průmyslové zóny. Její zastávky budou  na již
zmíněném autobusovém nádraží, dále v Dol-
ní ulici, u bývalých Železáren a v ulici U spa-
lovny.

Budeme rádi, když své připomínky k jízd-
ním řádům nebo k jejich změnám budete adre-
sovat na odbor dopravy Městského úřadu
v Prostějově, případně mě osobně.Využiji této
možnosti a opět  požádám občany, aby uváděli
svoji kontaktní adresu nebo alespoň  telefonic-
ké spojení pro případné upřesnění svého poža-
davku nebo  osobní jednání.

Naší snahou je postupně docílit maximální
spokojenosti  občanů s městskou hromadnou
dopravou, na kterou město tento rok  poskytuje
částku ve výši zhruba 14 milionů korun.

Závěrečný účet města

Prostějova za rok 2004

Pohár Zdravého města si odnesli

žáci ze ZŠ Majakovského 

Ptáte se na: připravované změny

v městské hromadné dopravě 

od  1. září 2005

Od září bude zavedena nová linka do  průmyslové zóny

Občanský průkaz
a cestovní doklad si
vyřídíte v kterýkoliv

pracovní den 
Oddělením evidence obyvatel, občan-

ských průkazů (OP) a cestovních dokladů
ve dvorním traktu městského úřadu projde
týdně zhruba 650 lidí, většina z nich pak
v pondělí a ve  středu. Své záležitosti si zde
přitom v klidu a bez čekání  mohou vyřídit
v kterýkoliv pracovní den. 

„Úřední dny na oddělení evidence obyva-
tel, OP a cestovních  dokladů jsme zrušili již
v závěru loňského roku po jeho  přestěhová-
ní do dvorního traktu městského úřadu,“
uvedla  vedoucí odboru občanských záleži-
tostí Mgr. Marie Javůrková.  „Lidé tedy ne-
musejí čekat na pondělí nebo na středu. Na-
opak  bychom přivítali, kdyby své záležitos-
ti vyřizovali jindy, aby  se v úřední dny
zbytečně netvořily fronty,“ dodala 

V loňském roce vydali pracovníci odděle-
ní 12 847  občanských průkazů, 10 690 pasů
a vyplnili 2 230 přihlášek k trvalému poby-
tu. Za první tři měsíce letošního roku prošlo
jejich rukama již 3 018 pasů a 5 063 občan-
ských průkazů. Podle  Mgr. Marie Javůrko-
vé je poněkud překvapující zjištění, že  na-
růstá počet nově vydaných pasů i přesto, že
v rámci zemí  Evropské unie (EU) lze cesto-
vat na občanský průkaz. „Od  května loň-
ského roku mohou lidé k cestám po EU pou-
žít všechny  OP typu identifikační karty vy-
dávané od května 1993. Výjimku  tvoří
doklady s odtrženým rohem, v nichž byly
provedeny změny  údajů. Ty berou úředníci
z jiných zemí jako znehodnocené a tudíž ne-
platné,“ upřesnila vedoucí odboru občan-
ských  záležitostí. -kdl-

Místostarosta Miroslav Pišťák: 

„Rozpočtové hospodaření města

skončilo v roce 2004 kladným  saldem

příjmů a výdajů ve výši 96 - 97 milionů

korun.“

SVĚTOVÝ, EVROPSKÝ A NÁRODNÍ TANEČNÍ ŠAMPIONÁT

DDDD IIII SSSS KKKK OOOO DDDD RRRR OOOO MMMM     2222 0000 0000 5555
Mistrovství světa Disco Dance juniorů - sóla, dua, malé skupiny,  formace
Mistrovství Evropy Disco Dance dětí - sóla, dua, malé skupiny,  formace
Mistrovství České republiky dospělých
Disco Dance - sóla, dua, malé skupiny, formace, Disco Show  formace, Show Dance Forma-
ce, Plesové formace, Jazz Dance  formace, Parketové a taneční kompozice, Choreografie  
rekreačního tance

Akce se koná pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje RNDr.  Ivana Kosatíka, 
starosty města Prostějova ing. Jana Tesaře, za  finanční podpory Olomouckého kraje 

a Města Prostějova.

Pořádají: International Dance Organization, Českomoravská  taneční organizace, 
DUHA - kulturní klub u hradeb Prostějov. 
Odborná spolupráce Jiří Hubený - TŠ Hubený Prostějov.

Program: 
Pátek 27. 5. 2005 (10.00 - 23.30 hodin)
Předkola, semifinále a finále MČR Disco Dance - sóla, dua, malé  skupiny.
Semifinále a finále MČR Disco Show formací, Plesových formací,  Jazz Dance formací, Parke-
tových a tanečních kompozic. 
Finále Choreografií rekreačního tance.
Vstupné 100 Kč (děti do 15 let 40 Kč).
Permanentka na tři dny 350 Kč (děti do 15 let 100 Kč).

Sobota 28. 5. 2005 (10.00 - 20.30 hodin)
Předkola, semifinále a finále MS Disco Dance juniorů - malé  skupiny, formace.
Předkola, semifinále a finále ME Disco Dance dětí - sóla, dua.
Vstupné 150 Kč (děti do 15 let 50 Kč).

Neděle 29. 5. 2005 (10.00 - 21.30 hodin)
Předkola, semifinále a finále MS Disco Dance juniorů - sóla,  dua.
Předkola, semifinále a finále ME Disco Dance dětí - malé  skupiny, formace.
Semifinále a finále MČR Show Dance dospělých - formace.
Semifinále a finále MČR Disco Dance dospělých - formace.
Vstupné 150 Kč (děti do 15 let 50 Kč.)

Bližší informace: DUHA - kulturní klub u hradeb, Sídliště  svobody 16/53, Prostějov
telefon 582 340 507, tel./fax.: 582 351 477. 


