
Galakoncert pro 
Národní dům

Strana 2

Kontakty na okrskáře

Strana 2

Kolik zaplatíte za 
odpad, teplo a vodu 
v příštím roce

Strana 3

Informace pro 
zdravotně postižené 
občany pobírající 
sociální dávky

Strana 5

Nejoblíbenější jména 
letošního roku

Strana 6

Ročník 7 / číslo 21 12. prosince 2007 ZDARMARoãník 6 5/2006 ZDARMA

MĚSTO  PROSTĚJOV

Radniãní  listy
www.mestopv.cz

VŠE NA 

JEDNOM MÍSTĚ
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VAŠEHO

ČASU

Nazdobený vánoční strom a monumentál-
ní Betlém s fi gurami v nadživotní velikos-
ti, které vytvořili slovenští řezbáři, dotváří 
i letos vánoční atmosféru v centru města. Tu 
jako již tradičně navozuje i celá řada předvá-
nočních akcí a výstav. K nim letos mimo jiné 
patři i výstava Betlémů ze sbírek Městského 
muzea a galerie ve Svitavách, Krkonošské-
ho muzea ve Vrchlabí, Muzea Prostějovska 

v Prostějově a soukromých sběratelů. Výsta-
va potrvá až do 13. ledna 2008. Prohlédnout 
si ji můžete denně mimo pondělí od 9.30 do 
12 a od 13 do 17 hodin ve výstavních sálech 
muzea na náměstí T. G. Masaryka. Vánoční 
strom a monumentální Betlém budou krášlit 
centrum města v období adventu, vánočních 
a novoročních svátků. 

  (pud, foto: Y. Pudilová) 

Symboly Vánoc dojímají malé i velké 

Adventní zpívání u vánočního stromu 
Kdy: v úterý 18. prosince v 17.15 

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

ského pěveckého sboru Vlastimila.

Vánoční lidový jarmark 
Kdy: 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 lido-
vých řemeslech. Návštěvníci si mohou 
zakoupit užitkovou i dárkovou kerami-
ku, vánoční ozdoby a fi gurky ze slámy 
a kukuřičného šustí, vizovické pečivo, 
dekorativní perníky,  šperky z přírodních 
materiálů, malované a drátované výrob-
ky, papírová přáníčka, vyřezávané bet-
lémky, paličkovanou krajku, ručně tkané 
koberečky, dřevěné hračky, originální 
bronzové a nerezové šperky, proutěné 
výrobky a ozdobné cibulové 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.

Vánoce ve městě

Ing. Antonín Zajíček,
vedoucí odboru rozvoje a investic 

Blíží se konec roku 2007 a s ním při-
chází možnost ohlédnout se zpátky v čase 
a vyhodnotit významné investiční změny  
města Prostějova.

Komunikace v ulici 
Čs. armádního sboru

Jednou z prvních významných investic 
roku 2007 byla rekonstrukce komunikace 
v ulici Čs. armádního sboru, včetně kana-
lizace a přeložek plynovodu, vodovodu, 
kabelů Telecomu  a vedení NN. Náklady 
na rekonstrukci uvedené komunikace byly 
vyčísleny na cca 13,6 mil. Kč.

Rekonstrukce komunikace Wolkerova 
V  měsíci dubnu byly zahájeny staveb-

ní práce k úpravě stávajících a přileh-

lých parkovacích ploch ulice Wolkerova. 
Cílem rekonstrukce byla mimo jiné úpra-
va prostoru budoucího parkovacího domu, 
který by měl v předmětné lokalitě zajistit 
parkování pro zhruba 260 automobilů, 
a tím poskytnout alternativu pro parková-
ní v blízkosti židovských uliček.  Investič-
ní náklady rekonstrukce Wolkerovy ulice 
dosáhly částky cca 10 mil. Kč. 

Vnitroblok Bulharské ulice 

V jarních měsících roku 2007 byla 
dále zahájena další etapa rekonstrukce 
chodníků a komunikací v ulici Waitova 
a rekonstrukce stávajících parkovacích 
míst a chodníků ve vnitrobloku ulici Bul-
harská, za domy p. č. 18-28.  Na výše 
uvedenou rekonstrukci vynaložilo město 
Prostějov cca 4,6 mil. Kč. 

Okružní křižovatka na styku ulic 
Anglická, Anenská a Holandská

Další významnou jarní investicí roku 
2007 byla výstavba okružní křižovat-
ky na styku ulic Anglická, Anenská 
a Holandská, která přispěla k zajištění 
plynulejšího provozu v této lokalitě. Cel-
ková investice dosáhla částky 29 mil. Kč, 
a to včetně zobousměrnění  ulice Anglic-
ká  a vybudování protihlukové stěny.

 
 (Pokračování příště)

Významné stavební investice roku 2007 - I.

Nové klientské pracoviště je od středy 
5. prosince k dispozici občanům v sídle 
Městské policie Prostějov v Havlíčkově 
ulici.  „Chtěli jsme, aby se lidé, kteří přijdou 
podat oznámení, řešit přestupek nebo zís-
kat informace, cítili v nových prostorách 
příjemně. Jde o moderní, důstojné pracoviště 

vybavené počítači. Otevřené bude v pra-
covní dny pondělí až pátek vždy od 7.30 
do 16.00 hodin,“ uvedl ředitel městské poli-
cie Jan Nagy s tím, že po mimo tuto dobu 
vyřídí veškeré záležitosti, s kterými lidé na 
městskou policii zavítají, velitel směny.  

Vybudování centra trvalo zhruba jeden 

měsíc. „Akci hradilo ze svého rozpočtu 
město Prostějov. Investovaná částka dosáhla 
přibližně 200 tisíc korun,“ dodal na slavnost-
ním otevření starosta města Jan Tesař, který 
současně vyjádřil přání, aby lidí, kteří sem 
přijdou řešit přestupky, bylo pokud možno 
co nejméně.  (jg, pud) 

Nové klientské pracoviště v sídle městské policie
Lidé zde mohou řešit přestupky, podávat oznámení a získávat informace

Prvním „klientem“ klientského pracoviště byl starosta Jan Tesař. 
Strážníkovi Lence Malinkové, která zde bude záležitosti občanů 
vyřizovat, však nepodal oznámení, ale část pásky přestřižené při 
slavnostním otevření.  Foto: Y. Pudilová

Strážník Lenka Malinková názorně ukazuje 
místo, kde budou lidé, kteří navštíví městskou 
policii, řešit své záležitosti po skončení pro-
vozní doby klientského pracoviště.  Foto: Y. Pudilová  

Štědrý den s otužilci
Štědrý den nemusíte strávit jen sledová-

ním televizních pohádek, přípravou štěd-
rovečerní večeře nebo návštěvou příbuz-
ných a přátel. Zkuste si čekání  na Ježíška 
zkrátit třeba  vycházkou na plumlovskou 
přehradu. Oddíl dálkového plavání TJ 
Haná Prostějov zde pořádá již tradiční 
štědrovečerní plavání. Přijďte podpořit 
otužilce, kteří se úderem poledne pono-
ří u propusti přehrady do chladné vody. 
Srdečně vás zve a těší se na vás oddíl dál-
kového plavání TJ Haná Prostějov.

Provozní doba úřadu 
v závěru roku

Upozorňujeme občany, že dne 31. pro-
since 2007 je provozní doba Městského 
úřadu v Prostějově stanovena do 12.00 
hod. V ostatní pracovní dny v období 
mezi svátky zůstává provozní doba úřadu 
nezměněna.  (jg)

Rozpočet projedná 
zastupitelstvo
18. prosince

Rozpočet města Prostějova na rok 2008 
projedná Zastupitelstvo města Prostějova 
na svém zasedání v úterý 18. prosince od 
15 hodin. 

Oznámení

!


