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Hlavní ceny bude fi nancovat Evropská unie, 
věcné 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.

Ve středu 16. května byl slavnostně ote-
vřen skate-park v areálu TJ Sokol 1 Pros-
tějov v Kostelecké ulici. 

 „Areál, který zde město vybu-
dovalo, bude sloužit zejména vyznava-
čům skate-boardu, případně také in-line 
bruslařům. Je na takové úrovni, že zde tito 
sportovci mohou vedle rekreačního vyžití 
pořádat i nejrůznější soutěže,“ vysvět-
lil místostarosta Mgr. Vlastimil Uchytil. 
„Nové dřevěné prvky kryté plechem jsou 
namontovány na kovové konstrukci a jsou 
podstatně méně hlučné než prvky celoko-
vové,“ doplnil Uchytil. 

Nové sportoviště bude pro zájemce ote-
vřeno denně. Vybudování areálu trvalo 
zhruba pět týdnů a přišlo město na necelé 
dva milióny korun.                    (jg) 

 

Místostarosta Mgr. Uchytil při kon-
trole skate-parku před jeho slav-
nostním otevřením.  Foto: Y. Kadlecová 

Hluk ze skate-parku omezilo použití dřeva 

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 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 17. května – blok č. 6 – Fan-

derlíkova část, J. B. Pecky, Krapkova, 
Březinova, Dykova, průchod Starorežná 
schody, Bezručovo náměstí, Floriánské 

náměstí, Hliníky, parkoviště Pecky, vni-
troblok Pecky, Krapkova parkoviště, Fan-
derlíkova parkoviště, Krapkova zálivka, 
Resslova. 

Úterý 22. května – blok č. 7 – par-
koviště u Čs. pojišťovny, vnitroblok 
Kostelecká 1, parkoviště vnitroblok 1, 
vnitroblok Kostelecká 2, vnitroblok 
Kostelecká 3, parkoviště u zimního sta-
dionu, U Stadionu po Krapkovu, parko-
viště Martinákova, parkoviště u sběrných 
surovin, chodník Martinákova, chodník 
Martinákova – Kostelecká, chodník LA 
– Kostelecká. 

Čtvrtek 24. května – blok č. 8 – Hanač-
ka, Pod Kosířem, Palečkova, Bří Čapků, 

Tyršova, Sportovní – část, Olympijská, 
Za Velodromem, Polišenského, Hacarova, 
parkoviště pečovatelské služby, parkoviště 
Sportovní, plocha Olympijská, parkoviště 
Pod Kosířem, parkoviště Za Velodromem. 

Úterý 29. května – blok č. 9 – Rejsko-
va, Daliborka, Partyzánská, Šafaříkova, 
Havlíčkova, Martinákova, Sladkovského, 
Volfova, Příční, Květná, Sportovní – část, 
Strojnická. 

Čtvrtek 31. května – blok č. 10 – 
E. Valenty, Veleslavínská, vnitroblok 
Beneše, Krásná, Na Výsluní, Sadová, V. 
Nezvala, vnitroblok Beneše parkoviště, 
zálivka parkoviště, chodník od Sladkov-
ského po Valenty.

Harmonogram blokového čištění města na květen 

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

níci městského úřadu. 
V letech 2007 a 2008 absolvují pracovníci MěÚ Prostějov 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 tes-
tu, který bude na pokračování otištěn v Radničních listech v průběhu roku 2007. Deset 
nejlepších z vás bude v prosinci 2007 odměněno . Hlavní ceny jsou hrazeny z prostředků 
Evropské unie, o věcné ceny se postará Městský úřad v Prostějově. 

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

6.  BLOK OTÁZEK
1. Diktátor je člověk:
a)  který se nevzdává, je nezávislý, respektuje, toleruje názory druhých. Je zdvo-

řilý, naslouchá, je rozhodný, neformální autorita, přirozený vůdce.
b)  hádavý, ironický, podezřívavý, vždy má pravdu (dogmatik), opovrhuje druhý-

mi – účel svědčí prostředky.
c) dogmatik, vyhýbavý, nerozhodný, lpí na detailech, odmítá novoty.

2. Zralý typ je člověk:
a)  který se nevzdává, je nezávislý, respektuje, toleruje názory druhých. Je zdvo-

řilý, naslouchá, je rozhodný, neformální autorita, přirozený vůdce.
b)  hádavý, ironický, podezřívavý, vždy má pravdu (dogmatik), opovrhuje druhý-

mi – účel svědčí prostředky.
c) dogmatik, vyhýbavý, nerozhodný, lpí na detailech, odmítá novoty.

3. Byrokrat je člověk:
a)  který se nevzdává, je nezávislý, respektuje, toleruje názory druhých. Je zdvo-

řilý, naslouchá, je rozhodný, neformální autorita, přirozený vůdce.
b) dogmatik, vyhýbavý, nerozhodný, lpí na detailech, odmítá novoty.
c) laskavý, přátelský, nerozhodný, snaží se jít s módou, je upovídaný a hovorný.

4. Alibista je člověk,
a)  který se nevzdává, je nezávislý, respektuje, toleruje názory druhých. Je zdvo-

řilý, naslouchá, je rozhodný, neformální autorita, přirozený vůdce.
b)  hádavý, ironický, podezřívavý, vždy má pravdu (dogmatik), opovrhuje druhý-

mi – účel svědčí prostředky.
c) ten, který považuje své komunikační partnery za bohy a snaží se zavděčit.

5. Kinetika je:
a) pohyby očí, úst a tváře
b) pohyby těla, chůze
c) doteky, podávání ruky.

………………………………………………………………………………………
Jméno, příjmení, kontakt

Ústřižky s vyznačením odpovědí můžete průběžně vhazovat do připravené schránky 
v informačním středisku městského úřadu na náměstí T. G. Masaryka 12-14 nebo ode-
vzdat zároveň po ukončení celého testu. 

Následně proběhne vyhodnocení a vyhlášení nejlepších z vás. 

Rozhlasovými hlásiči je 
už pokryto celé město

Hlasitost bude nastavena podle potřeby a ohlasu občanů

Začátkem května byla dokončena druhá 
etapa rekonstrukce městského rozhlasu na 
území Prostějova. „V současné době máme 
v Prostějově rozmístěno celkem 146 bezdrá-
tových hlásičů, 7 elektronických – „mluví-
cích“ sirén, z nichž dvě jsou mimo území 
města, a tři drátové rozhlasy,“ uvedl Vincent 
Jakubský z oddělení krizového řízení Měst-
ského úřadu v Prostějově. „Dá se tak říci, že 
hlásiči je pokryto celé město,“ dodal.

 Město Prostějov zrekonstruovalo míst-
ní rozhlas ve dvou etapách. Investice si 
vyžádala celkové náklady ve výši zhruba 
3,5 milionu korun a na půl milionu korun 
přišla tzv. přípravná etapa. „Rozhlas využí-
váme nejen při krizových situacích, jako 
byly třeba loňské povodně, ale i pro běžná 
hlášení, např. při uzavírkách  náměstí, pře-
rušení dodávky elektrické energie na úřa-
dě a podobně. Hlásit se dá jak do celého 
města, tak do jednotlivých ulic a oblastí,“ 
upřesnil starosta města ing. Jan Tesař.

V nejbližších dnech projde městský roz-
hlas testováním prostřednictvím zkušeb-
ních hlášení. Výkon jednotlivých hlásičů 
bude nastaven na optimální hlasitost dle 
potřeby a ohlasu občanů.                     (jg) 

Na území města je rozmístěno celkem 
146 bezdrátových hlásičů. Foto: Y. Kadlecová 

Společenský dům Prostějov, s. r. o., 
Komenského 6, pořádá v neděli 3. červ-
na ve 14 hodin k Mezinárodnímu dni 
dětí „Kouzelný karneval s Fernandem“. 
Malí oslavenci se mohou těšit na pásmo 
kouzlení, soutěží, tanečků, pěveckých 

soutěží a školu kouzel s Harry Potterem. 
Šikovné děti dostanou sladkosti a drob-
né dárečky.

Oslavy proběhnou ve velkém sále 
Společenského domu (bývalé KaSC) 
v Komenského ulici. 

Oslavy Dne dětí

Kouzelný karneval s Fernandem

Sportcentrum DDM pořádá v neděli 
3. června od 15 do 18 hodin „Den dětí na Cava-

lu“. Zábavné soutěžní odpoledne se uskuteční 
v prostorách jízdárny Cavalo na Hloučele.

Den dětí na Cavalu

Rekonstrukce sportoviště

Ve dnech 6. a 7. 
června se na plum-
lovské přehradě 
uskuteční již 12. 
ročník Mezinárod-
ního hudebního 
festivalu  pro děti 
a mládež se zdra-
votním postižením. 
Pořadatelem této 

celostátně významné akce je občanské 
sdružení „Písničkou ke slunci“ ve spoluprá-
ci se Základní školou a Dětským domovem 
Prostějov, VÚ 8280, Sportcentrem DDM, 
občanským sdružením Pomocná ruka a dal-
ším institucemi. 

Hlavním cílem festivalu je ukázat široké 
veřejnosti, že i zdravotně postižení si umí 
připravit pódiová vystoupení pro své kama-
rády a známé, že se dokáží společně radovat, 
zpívat, tančit nebo soutěžit a hlavně potkávat 
„staré“ kamarády a vytvářet nová přátelství. 

Na plumlovské přehradě letos vystoupí 
téměř pět desítek škol, školských zaříze-
ní, ústavů sociální péče, dětských domovů 
a dalších organizací zabývajících se prací 

s postiženými. Festival bude uvádět moderá-
tor Pavel Svoboda (TV Nova). I letos se něj 
chystá celá řada známých osobností a hostů, 
jako např. Michael Foret, Maxim Turbulenc, 
Heidi Janků, Pavel Trávníček, Michal David 

a další. Součástí festivalu bude i bohatý 
doprovodný program. Podrobnější informa-
ce o této významné akci můžete získat na 
internetové adrese www.pisnickoukeslunci.
cz.

Na Mezinárodní hudební festival
opět zamíří řada známých osobností

Provoz 
městských lázní 

Pá    18. 5  6.00 - 8.00 hodin 
 od 6.00 do 7.00 hodin
 1/2 bazénu 
 11.00 - 18.00 hodin  
So   19. 5. 11.00 - 20.00 hodin 
Ne   20. 5. 14.30 - 18.00 hodin  
Po   21. 5. 19.00 -  22.00 hodin 
Út    22. 5. 6.00 - 7.00 hodin
 1/2 bazénu  
 8.00 -  16.00 hodin  
 od 13.00 do 14.00 hodin
 1/2 bazénu 
St    23. 5. 6.00 - 7.00 hodin
 1/2 bazénu   
 11.00 - 17.00 hodin                  
 20.00 - 22.00 hodin
Čt   24. 5. 6.00 - 7.00 hodin
 1/2 bazénu 
 13.00 - 14.00 hodin         
Pá   25. 5. 6.00 - 8.00 hodin 
 od 6.00 do 7.00 hodin
 1/2 bazénu 
 11.00 - 18.00 hodin  
So   26. 5.   zavřeno  
Ne  27. 5. 10.00 - 18.00 hodin
Po   28. 5. 19.00 -  22.00 hodin 
Út   29. 5. 6.00 -    7.00 hodin
 1/2 bazénu  
 13.00 - 15.00 hodin  
 od 13.00 do 14.00 hodin
 1/2 bazénu 
St    30. 5. 6.00 -   7.00 hodin
  1/2 bazénu     
 11.00 - 17.00 hodin                  
 20.00 -  22.00 hodin

O odpověď jsme požádali místostaros-
tu Bc. Aloise Mačáka, který mimo jiné 
metodicky řídí odbor sociálních věcí. 

Ubytovnu v Kostelecké ulici č. 17 pro-
vozuje Domovní správa Prostějov. Platí 
zde dva ubytovací řády - pro sociální uby-

tovnu pro matky s dětmi a pro nájemníky, 
se kterými jsou uzavírány nájemní smlou-
vy. V současné době je zde ubytováno 10 
nájemníků, kteří mají uzavřenu nájemní 
smlouvu na dobu neurčitou. Ostatní mají 
nájemní smlouvy uzavřeny na dobu určitou 
šesti měsíců. Na sociální ubytovně, která je 
zřízena ve druhém, třetím a čtvrtém pod-
laží, nejsou nájemní smlouvy uzavírány 
vůbec, jedná se o ubytování hotelového 
typu, kde se za ubytování platí předem. 
Pro informaci uvádím, že v současné době 

dluží na nájemném někteří stávající klienti, 
ale i ti, kterým již byla smlouva o ubytová-
ní ukončena, celkem 959 618 Kč.

I vzhledem k této skutečnosti zavedeme 
jednotnou strukturu provozování celého 
objektu a převedeme všechny  ubytovací 

jednotky na ubytovnu hotelového typu. Je 
předpoklad, že tímto opatřením předejdeme 
dalšímu růstu dluhů na nájemném. Součas-
ně nám toto opatření dává větší možnosti 
řešit některé problémové nájemníky a jejich 
další setrvání na ubytovně. Tito problémoví 
nájemníci ubytovny v Kostelecké ulici si 
musí uvědomit, že pokud si nebudou řád-
ně plnit svoje povinnosti dané ubytovacím 
řádem, o tuto formu ubytování poskytnutou 
městem přijdou. Připravujeme další opatření 
ke zlepšení situace v tomto objektu.  (kdl)

Ptáte se na 

Problematiku bydlení v ubytovně 
v Kostelecké ulici 

Místostarosta Bc. Alois Mačák: 

„Převedení ubytovny v Kostelecké ulici na 

ubytovnu hotelového typu nám dává větší 

možnosti  řešit problémové a neslušné nájem-

níky.“

I na loňském festivalu se předvedly desítky škol, školských zařízení, ústa-
vů sociální péče a dětských domovů.  Foto: Y. Kadlecová


