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Harmonogram strojního čištění města na říjen

Mgr. Jana Gáborová,
tisková mluvčí MěÚ v Prostějově

Ve středu 19. září byla v Prostějově Za 
Určickou ulicí otevřena nová nocležna pro 
bezdomovce. Nová noclehárna má kapa-
citu 11 míst, v areálu je však v provozu 
i původní čtyřmístná noclehárna. Dalších 
24 míst je v azylovém domě. Celkově má 
tedy azylové centrum kapacitu 39 míst 
s tím, že v současné době se pracuje na 
jeho rozšíření. 

„Azylový dům je celoročně využíván na 
sto procent. Noclehárny jsou také využí-

vány celoročně. V zimě kapacita té původ-
ní již nedostačovala. Nová noclehárna 

bude tedy jistě brzy obsazena, což již nyní 
dokazuje zájem potencionálních klientů,“ 
uvedl Jan Kalla, ředitel azylového centra. 

Všichni klienti azylového centra mají 
možnost využít jak základní služby, jako 
je WC, sprcha, prádelna a kuchyňka, tak 
odborné sociální poradenství  či poraden-
ství právní a psychologické.  

Realizaci stavby noclehárny a její vyba-
vení novým nábytkem zajišťovalo město 
Prostějov. „Město Prostějov investovalo 
do rozšíření azylového centra bezmála 
pět miliónů korun. Na jeden milion přišel 
nákup unimobuněk, z nichž je rozšířené 
centrum zbudováno, zbývající investice 
šly do stavebních prací a dalšího vybave-
ní,“ shrnul místostarosta Miroslav Pišťák. 

„Teprve nastávající chladné období 
ukáže, zda bude současná kapacita dosta-
čující, protože lidí bez domova ze všech 
společenských vrstev přibývá. Naším 
cílem je , aby člověk v této tíživé životní 
situaci našel  v azylovém centru základní 
zázemí a odbornou pomoc a měl tím mož-
nost najít cestu zpět. Důkazem, že se nám 
to daří, je několik desítek klientů, kterým 
se to již povedlo,“ uzavřel Kalla.

Nová nocležna nabízí střechu nad hlavou 
jedenácti lidem bez domova

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 

10. BLOK OTÁZEK

1. Mezi projevy jistoty nepatří:
a) silný klidný hlas
b) souhlasné pokyvování hlavou
c) kolébání těla

2. Analytický člověk je:
a)  přemýšlivý člověk, jedná a mluví rozvážně, kontroluje se, nepodléhá vášním, 

spíše pasivní, tichý, snaží se o věcný přístup
b) člověk aktivní, vytrvalý, sebejistý, soutěživý, cílevědomý
c) citlivý člověk, se zájmem o ostatní, má porozumění, pomáhá

3.  Proxemika je:
a)  držení těla a pohyby těla
b)  vzdálenost a orientace k partnerovi
c)  pohyby rukou a hlavy

4.  Řídící člověk je:
a)  přemýšlivý člověk, jedná a mluví rozvážně, kontroluje se, nepodléhá vášním, 

spíše pasivní, tichý, snaží se o věcný přístup
b) člověk aktivní, vytrvalý, sebejistý, soutěživý, cílevědomý
c) citlivý člověk, se zájmem o ostatní, má porozumění, pomáhá

5.  Přátelský člověk je:
a)  přemýšlivý člověk, jedná a mluví rozvážně, kontroluje se, nepodléhá vášním, 

spíše pasivní, tichý, snaží se o věcný přístup
b) člověk aktivní, vytrvalý, sebejistý, soutěživý, cílevědomý
c) citlivý člověk, se zájmem o ostatní, má porozumění, pomáhá

…………….…………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………

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.

Vážení zákazníci, 
jelikož se množí stížnosti a dotazy 

týkající se nefunkčnosti zařízení či jiných 
problémů spojených s právě proběhlou 
rekonstrukcí technologické části objektu 
městských lázní, chceme vás informovat 
o nastalé situaci. 

Předešlé zařízení kotelny a vzducho-
techniky bylo již velmi zastaralé, porucho-
vé a jeho technický stav bezpodmínečně 
vyžadoval radikální zásah - rekonstrukci. 
Celou akci zaštiťoval a investorem byl 
odbor rozvoje a investic MěÚ v Prostějo-
vě. Snahou všech zúčastněných bylo, aby 
byl rekonstrukcí co nejméně omezen pro-
voz městských lázní pro veřejnost. 

Termín byl proto zvolen tak, aby se prá-
ce na stavbě odehrávaly v letním období 
a byl „stlačen“ do pouhých dvou měsíců. 
To byla doba extrémně krátká, bereme-li 
v úvahu to, že technologie kotelny i vzdu-
chotechniky byla včetně rozvodů zcela 
demontována. Přesto se  podařilo spustit 
provoz za pouhých 60 dnů od zahájení 
prací. 

To s sebou bohužel přineslo i negativa. 
Činnost nové technologie se dolaďuje již 
za plného provozu a objevily se i určité 
problémy či závady. Rád bych se k nim 
nyní vyjádřil. 

Pára
Jelikož je nová kotelna navržena jako 

teplovodní (dříve byla parní), bylo nut-
né pro činnost páry najít  nové řešení. 
Navržen byl parní vyvíječ jako samostat-
ný, oddělený zdroj páry. 

Bohužel, při spuštění zařízení bylo zjiš-
těno, že po určité době klesá množství 
páry v parní místnosti pod přijatelnou mez. 
Okamžitě byl osloven investor i dodava-
tel tohoto zařízení a začalo se pracovat 
na odstranění problému. Dokud nebude 
k dispozici pára, bude v provozu sauna.

Dveře od potní místnosti sauny 
V souvislosti s novým systémem vzdu-

chotechniky došlo k tomu, že v potní 
místnosti vzniká přetlak, který samovolně 
otvírá dveře od potní místnosti. V těchto 
dnech se pracuje na zaregulování vzdu-
chotechniky a úpravě dveří tak, aby již 
k otvírání nedocházelo.

Ochlazovací bazénky 
Došlo k poruše chlorovacího zaříze-

ní jednoho z bazénků, a z toho důvodu 
byl odstaven mimo provoz. Tato závada 
nesouvisí s rekonstrukcí a bude v nej-
bližších dnech odstraněna (čeká se na 
dodávku nového dávkovacího zařízení). 

Třetí bazének je dlouhodobě uza-
vřen, protože nemá vlastní úpravnu vody 
a nejsme tedy schopni v něm zajistit kvalitu 
vody vyžadovanou hygienickou vyhláškou. 

Závěrem bych rád všechny ujistil, že 
jsme si všech problémů vědomi a že se 
je snažíme ve spolupráci s investorem 
řešit. Našim prvořadým zájmem je zdraví 
a spokojenost zákazníků a velmi nás trápí, 
pokud nemáme možnost poskytovat služ-
by na takové úrovni, na jakou jsou zvyk-
lí. Jsme si také vědomi toho, že někteří 
mohou určité omezení nést dost nelibě. 
Prosíme proto všechny o trpělivost a sho-
vívavost.

O dalším průběhu vás budeme informo-
vat.  František Nevrtal

Domovní správa Prostějov, s. r. o.

Technické nedostatky v městských 
lázních a jejich odstraňování 

Místostarosta Miroslav Pišťák: 

„Město Prostějov investovalo do rozšíření 

azylového centra Za Určickou ulicí bezmála 

pět milionů korun.“ 

Ředitel azylového centra Jan Kalla předvádí novou nocležnu pro bezdo-
movce.  Foto: Y. Pudilová 

Podzimní úklid bude v Prostějově zahá-
jen v pondělí 8. října 2007. Počínaje tímto 
dnem budou po městě rozmísťovány vel-
koobjemové vany v termínech podle níže 
uvedeného seznamu,. 

Stejně jako na jaře se bude odpad tří-
dit na velkoobjemový (jedná se například 
o odpad z domácností, který je rozměr-
ný a není možné jej umístit do popelnic 
– mimo jiné staré koberce, linolea, starý 
nábytek, vyřazené oblečení, textil, obuv 
apod.) a biologický (odpad ze zahrad), kte-
rý se bude odkládat do speciálních pytlů. 

Kontejnery – vany budou na místě vždy 
v určený den od 15.00 hodin do naplnění, 
nejdéle však do 17.00 hodin. Třídění odpa-
du a naplňování každé vany bude kontro-
lováno pověřeným pracovníkem svozové 
fi rmy, neboť vany jsou určeny pouze pro 
velkoobjemový a zahradní odpad. Není 
možné do nich ukládat nebezpečný odpad 
(barvy, ředidla, akumulátorové baterie, 
pneumatiky) a veškerý průmyslový nebo 
živnostenský odpad. Dále není povole-
no dávat do van větší množství inertního 
odpadu (rumisko, hlína). 

Bližší informace o odvozu velkoobje-
mových van získáte u společnosti .A.S.A. 
TS Prostějov, s. r. o., na telefonním čísle 
582 302 757 (pan Kostlán) a na Městském 
úřadě v Prostějově na odboru komunál-
ních služeb a telefonním čísle 582 329 559 
(paní Kovaříková).

Harmonogram podzimního úklidu 
pondělí 8. října 
Česká - Máchova 
Riegerova 
Kosířská - Na Vyhlídce 

úterý 9. října 
Bezručovo náměstí 
Sídliště Hloučela - Ant. Slavíčka 
Sídliště Hloučela - Špály 

středa 10. října 
Sídliště Hloučela - C. Boudy
Sídliště Hloučela - Zrzavého 
Kpt. O. Jaroše 

čtvrtek 11. října 
Fanderlíkova - u FTL 
Sídliště Svobody - u staré benziny 
Sídliště Svobody - na okruhu 

pátek 12. října 
Šmeralova - proti teplárně 
Šmeralova - dál k rybníku 
B. Němcové

pondělí 15. října 
Waitova - Dr. Horáka 
Mozartova 
Dobrovského - Tylova 

úterý 16. října 
Dobrovského - parkoviště za obchodem 
Libušinka 
Jezdecká - Puškinova 

středa 17. října 
Šárka - Spitznerova 
Dolní - parkoviště u věžáků 
Husovo náměstí - u školy 

čtvrtek 18. října 
Trávnická - střed 
Švabinského 
Svatoplukova - střed 

pátek 19. října 
náměstí Spojenců 
Arbesovo náměstí 
Sídliště E. Beneše - za obchodem 

pondělí 22. října 
Sídliště E. Beneše - Květná, Sportovní 
Rejskova 
Nám. T. G. Masaryka (OD PRIOR) 

úterý 23. října 
Žižkovo náměstí 
Husserleho náměstí 
Vodní - Mlýnská 

středa 24. října 
Nerudova - domov důchodců 
Fanderlíkova - MŠ 
Pod Kosířem -
Palečkova 

čtvrtek 25. října 
Havlíčkova č. 43
Volfova - Příční
Za velodromem - naproti č. 8

pátek 26. října 
Kostelecká 11 - 15
Joštovo náměstí 
Vrahovice - M. Alše - P. Jilemnického 

pondělí 29. října 
Žešov - hospoda 
Žešov - u obchodu 
Žešov - hřiště 

úterý 30. října 
Domamyslice - u samoobsluhy 
Domamyslice - ulice 5. května 
Domamyslice - u kapličky 

středa 31. října 
Čechovice - u pošty 
Čechovice - Luční 
Čechovice - u kapličky 

čtvrtek 1. listopadu 
Krasice - Západní 
Krasice - Moravská za obchodem 
Krasice - Na Brachlavě 

pátek 2. listopadu 
Vrahovice - Trpínky 
Vrahovice - K. Světlé 
Vrahovice - Jano Köhlera 

pondělí 5. listopadu 
Vrahovice - u Sídl. Svornosti 
Vrahovice - Čechůvky točna 
Vrahovice - J. Suka 

úterý 6. listopadu 
Čechovická u ZD 
Vícovská 
Drozdovice - u trafi ky 

středa 7. listopadu 
drážní domy za spol. .A.S.A. TS 
Okružní ul. - za hostincem U poslední-

ho haléře 
ulice V. Nezvala 

Podzimní úklid města
Odpad se bude opět třídit na velkoobjemový a biologický

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 minimál-
ně týden dopředu označeny značkou zákaz 
stání, resp. značkami „Začátek zóny se 
zákazem stání“ a „Konec zóny se zákazem 
stání“ s dodatkovou tabulkou, na níž je uve-
deno přesné datum i hodina čištění. Pokud 
majitelé vozidel nebudou zákazovou znač-
ku respektovat a své vozidlo nepřeparkují, 
musejí počítat se sankcemi. 

Čtvrtek 4. října - blok č. 20 - M. Alše, 
Husitská, P. Jilemnického, I. Olbrachta, 
J. Köhlera, Hrázky, K. Světlé, Sokolov-
ská, Kyjevská, Trpínky, Jaselská, Prešov-
ská, Čechůvky.

Úterý 9. října - blok č. 19 -  Sídl. 
Svornosti, parkoviště Svornosti, kpt. 
J. Nálepky, Smetanova, Zátiší, J. Rokycany, 
J. Křičky, J. Suka, O. Ostrčila, V. Nováka, 
O. Nedbala, B. Martinů, V. Talicha, Továr-
ní, Tovární parkoviště, Zátiší plocha.

Čtvrtek 11. října - blok č. 18 - Za Dra-
hou, plocha před OP, J. Hory, M. Maje-
rové, M. Pujmanové, parkoviště u OP, 
parkoviště Pujmanové, Pujmanová vnitro-
blok, Z. Wintra.

Úterý 16. října - blok č. 17 - Letec-
ká (od Joštova nám. po kasárna), Letec-
ká (k Mechanice), Dolní od přejezdu 
k Železárnám, nadjezd Vitana, Kojetínská 
- chodník, Kralická - chodník, Průmyslo-
vá.

Čtvrtek 18. října - blok č. 16 - Huso-
vo nám, Na Příhoně, Winklerova, Sokol-
ská, Švabinského, Rozhonova, Pražská, 
Joštovo nám., Slezská, Mojmírova, Pře-
dina, obslužná Dolní, Dolní LA - chod-
ník.

Úterý 23. října - blok č. 15 - Svatoplu-
kova, Třebízského, Přemyslovka, auto-
busové nádraží, Janáčkova, V. Ambrose, 
Karlov, Vrchlického, Hvězda, Trávnická, 
Jihoslovanská.

Čtvrtek 25. října - blok č. 14 - Bará-
kova I, Českobratrská, nám. Padlých 
hrdinů, Erbenova, nám. U Kalicha, Kol-
lárova, nám. Spojenců, Divišova, Slo-
venská, Miličova, A. Krále, Budovcova, 
Lužická.


