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VAŠEHO

ČASU

Období adventu zpestří obyvatelům 
a návštěvníkům města Prostějova celá 
řada akcí, z nichž spousta se uskuteční 
přímo na náměstí T. G. Masaryka.

„Již v pátek 30. listopadu v 16.00 
hodin odpoledne rozsvítíme slavnost-
ně vánoční strom.  Při této 
příležitosti zazpívá kolem-
jdoucím sbor studentů Lery´s 
Cherries  Gymnázia Jiřího 
Wolkera. V menším časo-
vém předstihu také zapálíme 
první svíčku na adventním 
věnci,“ uvedl místostarosta 
Pavel Drmola. 

Stejně jako v loňském roce 
nepřijdou občané o advent-
ní vystoupení ženského 
pěveckého sboru Vlastimila, které se 
uskuteční 4., 11. a 18. prosince vždy od 
17.15 hodin u vánočního stromu. 

„Mikuláše jsme tentokrát pojali před 
vánočním stromem na náměstí více čer-

tovsky, protože 5. prosince od 14 do 16 
hodin se děti dovědí, že S čerty jsou 
i žerty. Půjde o program národopis-
ného souboru KLAS a Klásek z Kralic 
na Hané s ukázkami adventních zvyků 
a soutěží dětí o nejlépe ustrojenou fi gu-

rínu čerta. Pokud přijdou 
děti v kostýmech čertů, 
dostanou dřevěný odznak 
„Prostějovský čert“. Na 
děti, které zarecitují nebo 
zazpívají Mikuláši, čeká 
sladká odměna,“ přiblížil 
další akci Drmola. 

Od 10. do 23. prosin-
ce proběhne  na náměstí 
T. G. Masaryka tradiční 
vánoční lidový jarmark 

se stánkovým prodejem vánočního zboží. 
„Doufám, že si v nabídce předvánočního 
dění v centru Prostějova, kterou organizuje 
prostějovský kulturní klub DUHA, vybere 
každý to své,“ uzavřel Drmola.  (jg)

Vánoční akce ve městě

Vážení čtenáři,
z programu kulturního klubu DUHA jsme 
pro vás vybrali některé pořady, které uvá-
díme v adventním a vánočním čase. Zve-
me vás srdečně k jejich návštěvě a věříme, 
že vám pomohou zastavit se v předvánoční 
honbě za něčím, co není podstatné, a věno-
vat se tomu, co podstatné je. Sobě, svým 
blízkým a přátelům a prožít s nimi hezké 
chvíle, třeba u námi nabízených akcí. 

Přejeme vám krásné zážitky a radostné 
prožití vánočních svátků.

Pracovníci kulturního 
klubu DUHA v Prostějově  

Rozsvícení vánočního stromu 
Kdy: v pátek 30. listopadu v 16 hodin.
Kde: na náměstí T. G. Masaryka před 

radnicí.
Co na vás čeká: slavnostní rozsví-

cení vánočního stromu, který bude jako 
vždy zdobit naše náměstí po celý advent 
a vánoční svátky. Při této příležitosti 
vystoupí pěvecký sbor studentů Gymná-
zia Jiřího Wolkra v Prostějově. Zapálíme 
také v menším časovém předstihu první 
svíčku na adventním věnci a její svět-
lo předáme symbolicky všem, kteří o to 
budou stát. 

Adventní zpívání u vánočního stromu 
Kdy: v úterý 4., 11. a 18. prosince vždy 

v 17.15 hodin.
Kde: na náměstí T. G. Masaryka.
Co na vás čeká: adventní zpívání žen-

ského pěveckého sboru Vlastimila.

S čerty jsou i žerty 
Kdy: ve středu 5. prosince od 14 do 16 

hodin.
Kde: na náměstí T. G. Masaryka. 
Co na vás čeká: program  národopis-

ného souboru KLAS a Klásek z Kralic 
na Hané s ukázkami adventních zvyků 
a obyčejů, soutěž dětí ze školních družin 
o nejlépe ustrojenou fi gurínu čerta. Při-
jde i sv. Mikuláš, anděl a starý čert, který 
hotová díla vyhodnotí a patřičně ocení. 
Zveme všechny děti v kostýmech čertů, 
ale i nekostýmované. 

Vánoční lidový jarmark 
Kdy: od pondělí 10. prosince do neděle 

23. prosince vždy od 9 do 16 hodin. 
Kde: na náměstí T. G. Masaryka. 
Co na vás čeká: stánkový prodej vánoč-

ního zboží. 

Vánoční dárek folkařům 
Kdy: ve čtvrtek 13. prosince v 19.30 hodin.
Kde: v divadelní kavárně. 
Co na vás čeká: vánoční dárek zná-

mé skupiny všem ortodoxním folkařům 
- vystoupení skupiny ŽALMAN a spol.  
Předprodej v pokladně kina METRO 70 
denně od 16.00 hodin. 

Vánoční koncert Vřesovanky 
Kdy: v sobotu 15. prosince a v neděli 

16. prosince vždy od 11 hodin.
Kde: na náměstí T. G. Masaryka.
Co na vás čeká: vánoční koncert decho-

vé hudby Vřesovanky.

Vánoce v lidových řemeslech 
Kdy: v  úterý 18. prosince od 10 do 18 hodin. 
Kde: v kulturním klubu DUHA ve 

Školní ulici. 
Co na vás čeká: tradiční inspirativ-

ní akce pro veřejnost Vánoce v lidových 
řemeslech. Návštěvníci si mohou zakoupit 
užitkovou i dárkovou keramiku, vánoční 
ozdoby a fi gurky ze slámy a kukuřičného 
šustí, vizovické pečivo, dekorativní perní-
ky,  šperky z přírodních materiálů, malo-
vané a drátované výrobky, papírová přá-
níčka, vyřezávané betlémky, paličkovanou 
krajku, ručně tkané koberečky, dřevěné 
hračky, originální bronzové a nerezové 
šperky, proutěné výrobky a ozdobné cibu-
lové a česnekové copy. Vstupné: 10 Kč.

Vánoční koncert Věrovanky 
Kdy: v sobotu 22. prosince od 11 hodin.
Kde: na náměstí T. G. Masaryka. 
Co na vás čeká: vánoční koncert decho-

vé hudby Věrovanky.              

Vánoční koncert Vřesovanky 
Kdy: v neděli 23. prosince od 11 hodin.
Kde: na náměstí T. G. Masaryka.
Co na vás čeká: vánoční koncert decho-

vé hudby Vřesovanky. 

Silvestrovský večer 
Kdy: v pondělí 31. prosince od 19 hodin.
Kde: v KK DUHA ve Školní ulici. 
Co na vás čeká: silvestrovský večer 

s novoročním přípitkem. K tanci hraje 
DUETO, manželé Vykoukalovi z Olomou-
ce. Vstupné: 350 Kč včetně večeře a sektu. 
Rezervace míst u M. Čermákové na tel. č. 
604 203 407.

Advent a Vánoce v kulturním klubu DUHA

O stručnou odpověď jsme požáda-
li místostarostu Mgr. Aloise Mačáka, 
který mimo jiné metodicky řídí odbor 
dopravy.

Rada města Prostějova projednala na 
svém zasedání dne 6. 11. 2007 problema-

tiku městské hromadné dopravy, včetně 
úhrady prokazatelné ztráty vyplývají-
cí z nařízení vlády č. 493/2004 Sb., pro 
dopravce a . s. FTL a doporučila zastupi-
telstvu schválit částku  17,9 milionů korun. 
Zastupitelstvo města Prostějova bude tuto 
částku projednávat při schvalování roz-
počtu na rok 2008 dne 18. prosince 2007. 

Úhrada prokazatelné ztráty ze strany 

města Prostějova probíhá formou měsíč-
ních záloh, které budou po uplynutí 
smluvního období zúčtovány. Výše uvede-
ná částka bude ve smlouvě stanovena jako 
maximální možná a tudíž nepřekročitelná.

V současné době činí cena jízdného šest 

korun, což je jedna z nejnižších cen jízdní-
ho v České republice. Dlouhodobě dobré 
hospodaření města nám totiž umožňuje, 
abychom takto postupovali a významně 
podporovali i jiné důležité oblasti lidské-
ho života, jako například kulturu a sport. 
Osobně považuji městskou hromadnou 
dopravu za jednu z nejzákladnějších 
služeb pro naše občany, kterou by město 

mělo za přijatelnou cenu co nejkvalitněji 
zajišťovat.

I přes tyto uvedené skutečnosti se však 
nevyhneme od příštího roku úpravě ceny 
základního jízdného o jednu korunu, tedy 
na sedm korun, a to zejména z důvodu 
zvýšení sazby DPH u jízdného z pěti na 
devět procent. Dalším důvodem je také 
očekávané zvýšení cen zemního ply-
nu o zhruba 14 procent a cen elektrické 
energie o přibližně 10 procent. Úpravou 
základního jízdného na 7 korun bude tato 
cena současně uvedena do souladu s tari-
fem Integrovaného dopravního systému 
Olomouckého kraje. 

Městskou hromadnou dopravu zajišťuje 
pro město Prostějov fi rma FTL - FIRST 
TRANSPORT LINES, a. s. V součas-
né době je na základě požadavků města 
provozováno 18 linek, které zajišťuje 22 
autobusů převážně s pohonem na zemní 
plyn, na jejichž zakoupení přispělo i měs-
to Prostějov.

Kvalitně a ekologicky fungující měst-
skou hromadnou dopravou chceme být 
šetrní k životnímu prostředí a do určité 
míry tak i řešit složitou dopravní situaci 
ve městě.

MHD – úhrada prokazatelné ztráty pro rok 2008

Na aktuální téma

Místostarosta Mgr. Alois Mačák:

Osobně považuji městskou hromadnou 

dopravu za jednu z nejzákladnějších služeb 

pro naše občany, kterou by město mělo za při-

jatelnou cenu co nejkvalitněji zajišťovat.

Končí termín pro výměnu řidičských průkazů
Upozorňujeme občany na povinnost vyměnit řidičské průkazy vydané do 31.12. 1993! Od 1. 1. 2008 pozbývají tyto 

řidičské průkazy platnosti a jejich držitelé se dopouštějí přestupku. Povinnost je stanovena zákonem a řidiče, kteří 
nechtějí nadále řídit motorová vozidla, vyzýváme, aby řidičské průkazy vrátili Odboru dopravy Městského úřadu v Prostějo-
vě, Vrahovická 4 a. Mohou tak učinit buď osobně nebo řidičský průkaz zaslat poštou s ověřeným podpisem. Pokud se chcete 
vyhnout frontám na odboru dopravy, můžete využít Objednávkového a vyvolávacího systému – jednak prostřednictvím 
webových stránek města www.mestopv.cz , dále telefonicky 582 329 777 nebo formou SMS – zasláním SMS na číslo 
733 144 501 ve tvaru: OBJ [zkr] [datum] [cas] [jmeno]

Zrekonstruovaná ulice 
Čs. armádního sboru je v provozu

Symbolem 
Vánoc je smrk 
z Bulharské

Více než dvacetimetrový smrk ztepilý bude 
letos krášlit centrum Prostějova v období adven-
tu, vánočních a novoročních svátků. V pondělí 
26. listopadu jej na náměstí  T. G. Masaryka 
před radnicí dopravila spol. .A.S.A. TS Prostě-
jov. „Tak velký strom jsme v centru města mys-
lím ještě neměli. Navíc, tentokrát jsme nekáceli 
v lese, ale v bytové zástavbě. Naštěstí to všechno 
dobře dopadlo,“ konstatoval Pavel Šišák z Lesů 
města Prostějova s tím, že podle pamětníků, kte-
ří strom sázeli, je smrk starý 49 let.  

Symbol letošních vánočních svátků rostl 
v Bulharské ulici, ovšem jeho kořeny začaly 
prorůstat do kanalizace a nadzvedávat chodník  
i s obrubníky. Z tohoto důvodu musela být dře-
vina vykácena.  (pud, jg, foto: Y. Pudilová)

V úterý 27. listopadu byla slavnostně ote-
vřena zrekonstruovaná ulice Čs. armádního 
sboru v Prostějově, místní části Vrahovice. 
Investorem akce bylo město Prostějov, zho-
tovitelem fi rma STRABAG a. s. 

„V této části města jsme vybudovali 
splaškovou a dešťovou kanalizaci, pro-
vedli přeložku vodovodního řadu a zre-
konstruovali veřejné osvětlení. Došlo 
i na přeložku kabelů Telecomu. Vozovka 
včetně chodníků byla kompletně zrekon-
struovaná. Dokončeny budou ještě některé 
vegetační úpravy,“ vypočítal místostarosta 
Miroslav Pišťák. 

Přípravné práce zahájilo město na 
podzim loňského roku, samotná stav-
ba pak odstartovala v březnu 2007. 
„Investice si vyžádala částku přesahují-
cí 16 milionů korun,“ uvedl starosta Jan 
Tesař. „Současně s naší investicí zde 
Jihomoravská plynárenská provedla na 
své náklady rekonstrukci plynového 
řadu,“ doplnil místostarosta Pišťák. 

„Dokončením rekonstrukce ulice Čs. 
armádního sboru jsme výrazně zvýšili 
kvalitu infrastruktury v této části  města,“ 
zdůraznil starosta města Jan Tesař. 

 (jg, pud, foto: Y. Pudilová) 


