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Ing. Antonín Zajíček, 
vedoucí odboru rozvoje a investic

Město Prostějov opět potvrdilo dlouho-
letou tradici v úsilí o zvyšování bezpeč-
nosti cyklistické dopravy. V důsledku této 
skutečnosti připravilo prostějovským cyk-
listům dárek v podobě vybudování  první 
etapy úseku cyklistické stezky kolem říčky 
Hloučela. 

Celý úsek cyklistické stezky v daném 
biokoridoru je vymezen  na východní straně 
ulicí Sadová (u mostu přes říčku Hloučela), 
na západní straně ulicí Olomoucká a měří 
zhruba 610 metrů. 

První etapa výstavby v délce 370 met-
rů a šířce tři metry v mlatové úpravě  byla 
zahájena koncem měsíce srpna 2007 a bude 
ukončena v polovině listopadu 2007. První 
etapu prováděla prostějovská fi rma TOMI 
– REMONT, a. s.. Celková cena první-
ho úseku byla vyčíslena  na 771 tisíc Kč, 
z toho 300 tisíc bylo fi nancováno v rámci 
přijetí investičního fi nančního příspěvku 
z rozpočtu Olomouckého kraje. Druhá eta-
pa výstavby cyklistické stezky v biokori-
doru bude následovat po vyřešení majetko-
právních vztahů v předmětné lokalitě. 

Vyústění celé cyklostezky na ulici Olo-
moucká by mělo do budoucna odvést vel-
kou část cyklistů z Olomoucké ulice, a tím 
přispět k výraznému zvýšení bezpečnosti 

a zdraví prostějovským cyklistům a sou-
časně ke zkvalitnění jízdy v jednom z nej-
hezčích zelených pásů na území města 
Prostějova.

Hlavní ceny bude fi nancovat Evropská unie, 
věcné ceny dodá městský úřad 

Test na pokračování o ceny 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM 
SOCIÁLNÍM FONDEM  A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR

Vzdělávání a podpora  profesního a osobnostního rozvoje 
pracovníků městských úřadů – podpora zlepšování kvality služeb občanům.

Milí spoluobčané,
ověřte si své znalosti z oblasti komunikace, ve které se zdokonalují samotní pracov-

níci městského úřadu. 

V roce 2007 a 2008 absolvují pracovníci MěÚ v  Prostějově interakční kurzy komuni-
kace. Díky nim mohou lépe porozumět vašim potřebám a přáním a společně s vámi lépe 
hledat adekvátní řešení vašich problémů. 

Nyní máte možnost si s našimi pracovníky ověřit své znalosti této oblasti v rámci 
testu, který v průběhu letošního roku zveřejňujeme na pokračování v Radničních listech. 
Deset nejlepších z vás bude v prosinci 2007 odměněno. Hlavní ceny jsou hrazeny z pro-
středků Evropské unie, o věcné ceny se postará Městský úřad v Prostějově. 

Tento test je zájemcům k dispozici  i na stránkách: www.mestopv.cz 

12. BLOK OTÁZEK 

1. Co nepatří do technik aktivního naslouchání?
a) shrnutí
b) prosté vyslechnutí partnera
c) parafráze

2. Co způsobují komunikační šumy?
a) vyladění komunikace
b) zkreslení, omezení  v komunikaci
c) šumění v uších příjemce 

3) Co je nevýhodou psané komunikace?
a) nedovoluje průběžnou zpětnou vazbu
b) přesně zachycuje smlouvy a dohody
c) dokáže zachytit a uchovat složité myšlenky

4) Která z níže uvedených zón je nejefektivnější při rozhovoru dvou osob?
a) veřejná
b) osobní
c) intimní

5) Co vyjadřuje „haló efekt“?
a) komunikaci prostřednictvím telefonu
b) přetrvávání prvního dojmu
c) výrazné postavení jednoho se skupiny, který komunikuje nejdůrazněji

…………….…………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………

Jméno, příjmení, kontakt

Ústřižky s vyznačením odpovědí můžete posílat e-mailem na adresu: olga.vyslouzilo-
va@mestopv.cz nebo doručit do informačního střediska Městského úřadu v Prostějově, 
nám. T. G. Masaryka 12 – 14.

Harmonogram strojního čištění města na listopad
Blokové čištění města bude probíhat 

podle harmonogramu vždy od 7.30 do 14 
hodin, a to až do konce listopadu 2007. 

Jednotlivé čištěné bloky jsou minimálně 
týden dopředu označeny značkou zákaz stání, 
resp. značkami „Začátek zóny se zákazem stá-
ní“ a „Konec zóny se zákazem stání“ s dodatko-
vou tabulkou, na níž je uvedeno přesné datum 
i hodina čištění. Pokud majitelé vozidel nebu-
dou zákazovou značku respektovat a své vozi-
dlo nepřeparkují, musejí počítat se sankcemi. 

8. 11. 2007 - blok č. 27 - Drozdovice, 
průchod Šmeralova - Drozdovice, Na Hrázi, 
V Polích, Dr. Uhra, V. Škracha, Javoříčská, 
J. Kučery, Vícovská, J. Kaštila, Krasická - 
část za Moravskou.

13. 11. 2007 - blok č. 28 - Krasická od 
Moravské, Moravská, parkoviště Moravská 
- vnitroblok, vnitroblok Moravská, zástavba 
Mera, Západní, Moravská - plocha u Galy, 
Západní - parkoviště.

15. 11. 2007 - blok č. 30 - Sídliště 
Svobody vnitroblok, Sídliště Svobody 
parkoviště, Anenská, Jungmannova, 
parkoviště u sběrného dvora, U Sv.
Anny.

20. 11. 2007 - blok č. 29 - J. V. Myslbeka, 
Norská, Švýcarská, Finská, Francouzská, 
Belgická, Italská, Holandská, Anglická, 
parkoviště sídliště Západ, cyklistická stez-
ka, vnitroblok.

22. 11. 2007 - blok č. 31 - Zahradní, Luční, 
nám. J. V. Sládka, Foersterova, Esperantská, 
Duhová, R.Těsnohlídka, G. Preissové, Na 
Brachlavě, E. Krásnohorské, Stroupežnické-
ho, K Rybníku, Ovocná, Průchodní, Sluneč-
ná, Jabloňová, Višňová.

27. 11. 2007 - blok č. 32 - Čechovická, 
Lipová, 5. května, Na Blatech, V Zahradách, 
Růžová, Jasanová, Javorová, Ječná, Ovesná, 
Kaštanová, nová zástavba, Habrová.

29. 11. 2007 - blok č. 33 - Žitná, Borová, 
Družební, Karafi átová, Šípková, Šeříková, 
Jasmínová, V Loučkách, Na Splávku, Za 
Humny, Pod Vinohrádkem, Domamyslice 
u kapličky.

Nová cyklistická stezka v biokoridoru Hloučela 
První etapa bude defi nitivně dokončena v polovině listopadu 

Při příležitosti Dne pro Izrael, který 
uspořádalo Mezinárodní křesťanské velvy-
slanectví Jeruzalém a Sbor Církve bratrské 
Prostějov ve spolupráci s městem Prostějov 
a Muzeem Prostějovska, navštívil prostě-
jovskou radnici a Národní dům v neděli 21. 
října  velvyslanec Státu Izrael Arie Arazi 
s chotí.

„Pana velvyslance jsme seznámili s his-
torií Prostějova, v níž sehrála významnou 
roli právě i židovská komunita. Proved-
li jsme ho interiérem radnice a požádali 
o zápis do pamětní knihy,“ přiblížil progra-
movou náplň návštěvy radnice starosta Jan 
Tesař. 

Samotný kulturní program ke Dni pro 
Izrael se odehrával v přednáškovém sále 
Národního domu. Obrovský dojem zanecha-
la ve všech divácích, kterých dorazilo přes 
120, taneční skupina RUT se svými židov-
skými tanci. „Jsem už přes třicet let v diplo-
matických službách, ale takovou atmosféru 
jako zde v Prostějově jsem na podobné akci 
ještě nezažil,“ pochválil zdařilé odpoledne 
a podvečer velvyslanec Arie Arazi.  

 Velvyslanec Státu Izrael v České republice 
Arie Arazi navštívil Prostějov

Velvyslanec Státu Izrael v České republice Arie Arazi si z Prostějova mimo 
jiné odvezl upomínkové předměty, které mu u příležitosti jeho návštěvy 
prostějovské radnice předal starosta Jan Tesař. 

Představitelé města Prostějova, městské policie, vojska, zástupci kultur-
ních a společenských organizací si položením věnců a kytic k soše T. G. 
Masaryka na náměstí před radnicí připomenuli v pátek 26. října 89. výročí 
vzniku samostatné Československé republiky.

Připomínka 89. výročí založení 
Československé republiky

Vážení 
podnikatelé 
a občané města 
Prostějova,
jelikož se sám 
pohybuji v pod-
nikatelském pro-
středí a intenzivně 
vnímám současné 
problémy této sféry, 

rád bych vám nabídnul spolupráci v rámci 
Komise cestovního ruchu a podnikání v Pros-
tějově, která funguje jako poradní orgán Rady 
města Prostějova. Jelikož se množí dotazy, 

které ale nepřicházejí ofi ciální cestou, chci 
tímto požádat všechny podnikatelské subjek-
ty i občany města, aby svoje dotazy, podněty, 
připomínky či žádosti k uvedené problema-
tice adresovali přímo na Komisi cestovního 
ruchu prostřednictvím e-mailu: lukas.andry-
sek@mestopv.cz.

V rámci naší spolupráce doufám, že komi-
se bude nejen úspěšná při řešení vašich pro-
blémů, ale současně bude tvořit i jakýsi sro-
zumitelný mezistupeň mezi státní správou, 
samosprávou a vámi.

 Lukáš Andrýsek,
 předseda komise

Výzva podnikatelům i občanům města

Komise cestovního ruchu a podnikání 
je připravena řešit vaše problémy

Město Prostějov jedná s památkáři 
ohledně projektu rekonstrukce zámku na 
Pernštýnském náměstí. „Je třeba, abychom 
si s památkáři hned na začátku ujasnili, 
kam až můžeme v opravách zajít a které 
stavební úpravy by mohly být naopak pro-
blematické,“ vysvětlil místostarosta města 
Pavel Drmola. 

Město chce na rekonstrukci renesančního 
zámku získat i fi nance ze zdrojů Evropské 
unie. Objekt by měl poté sloužit jako multi-
funkční centrum pro celý region. „Než jed-
noznačně odsouhlasíme projekt oprav zám-
ku, musíme si být jisti, že úpravy budou 
z hlediska památkové péče akceptovatelné 
a současně, že vyprojektujeme funkční 

objekt, v němž zajistíme bezbariérovost, 
samostatné přístupy do jednotlivých částí 
a samozřejmě neodmyslitelnou technologii, 
jako např. osvětlení nebo ozvučení. Snaží-
me se dohodnout kompromisní řešení, při 
kterém budeme ctít historickou hodnotu 
zámku a současně umožníme jeho využití 
pro veřejnost,“ doplnil Drmola.  (jg)

Město jedná s památkáři o projektu rekonstrukce 
prostějovského zámku

Renesanční památka by měla sloužit jako multifunkční centrum pro celý region

Rekonstrukce zámku na Pernštýnském náměstí si vyžádá značné fi nanční prostředky. Město je chce získat i ze 
zdrojů Evropské unie.  Foto: archiv MěÚ 

Nový úsek cyklostezky je dlouhý 370 metrů a široký tři metry.  Foto: archiv MěÚ


