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Mgr. Jaroslav Svozil,
vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ v Prostějově

Upozorňujeme všechny občany, kte-
rým je poskytován příspěvek při péči 
o blízkou osobu, a občany, kterým 
vyplácí Česká správa sociálního zabez-
pečení Praha zvýšení důchodu pro bez-
mocnost, že ke dni 31. 12. 2006 zaniká 
ze zákona nárok na příspěvek při péči 
o blízkou osobu. Česká správa sociální-
ho zabezpečení Praha k tomuto datu sou-
časně naposledy vyplatí zvýšení důcho-
du pro bezmocnost.

Česká správa sociálního zabezpečení 
předá k 1. lednu 2007 příslušným obec-
ním úřadům obcí s rozšířenou působností 
seznam osob, kterým ke dni 31. prosince 

2006 vyplácela zvýšení důchodu pro bez-
mocnost.

Osoby, kterým ke dni nabytí účinnos-
ti zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách náleželo zvýšení důchodu pro 
bezmocnost, se ode dne nabytí účinnos-
ti tohoto zákona, tj. od 1. ledna 2007, 
považují za osoby závislé na pomoci 
jiné fyzické osoby. Tyto osoby mají od 
1. ledna 2007 nárok na příspěvek na 
péči podle stupně závislosti na pomoci 
jiné fyzické osoby, o kterém rozhoduje 
obecní úřad obce s rozšířenou působ-
ností.

O příspěvku na péči bude od 1. ledna 
2007 bez podání žádosti (týká se klien-
tů pobírajících doposud příspěvek při 
péči o blízkou osobu nebo bezmocnost 

k důchodu) rozhodovat ve smyslu zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
obecní úřad obce s rozšířenou působností 
příslušný podle místa trvalého bydliště.

V souvislosti s účinností zákona  
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
od 1. 1. 2007 bude stávajícím klientům 
(osobám, kterým je poskytován sociální 
příspěvek při péči o blízkou osobu -  děti 
- jako zákonným zástupcům dítěte a bez-
mocným osobám, o které pečuje blízká 
nebo jiná osoba) od 1. ledna 2007 postup-
ně přiznán a vyplácen příspěvek na péči 
v částce podle příslušného stupně  bez-
mocnosti.

Další informace můžete získat na 
odboru sociálních věcí Městského úřa-
du v Prostějově a na telefonních číslech 

Přechod na nové sociální dávky od 1. ledna 2007 
Sdělení občanům, kterým je poskytován příspěvek  při péči 
o blízkou osobu, a občanům, kterým vyplácí  Česká správa  

sociálního zabezpečení Praha zvýšení důchodu pro bezmocnost    

Odbor dopravy MěÚ v Prostějově 

Ve dnech 2. a 3. prosince bude pro veš-
kerou dopravu uzavřena ulice Brněnská 
v místě křižovatky s ulicí Okružní v Pro-
stějově. Uzavírka bude probíhat z důvodu 

pokládky živičných vrstev a  následné-
ho  provádění  vodorovného  dopravního 
značení na stavbě okružní křižovatky.  
Ulice Brněnská bude 2. prosince uza-
vřena od 7.00 hodin. Ukončení uzavírky  

3. prosince bude ve večerních hodinách po 
dokončení vodorovného značení a nezbyt-
né technologické přestávce. 

Objízdné trasy jsou  
vedeny následovně: 

4 Pro osobní automobily a autobu-
sy po ulici Žeranovské a Určické. Pro-
pojení mezi Určickou a Brněnskou ulicí 
bude po dvou jednosměrných (pro kaž-
dý směr jízdy zvlášť) zpevněných pol-
ních cestách (okolo bývalého Agrostavu 
a polní cesta s vyústěním u PV auta).  

4 Pro nákladní automobily po ulici 
Dolní a následně do Bedihoště, z Bedihoš-
tě do Výšovic a dále směrem na Prostějov 
až k mimoúrovňovému křížení s rychlost-
ní komunikací. 

Změny v dopravě MHD
4 Po dobu uzavírky budou zrušeny 

zastávky MHD v Brněnské ulici. 
4 Náhradní zastávka bude zastávka 

MHD v Žeranovské ulici.  
4 Zastávka MHD u hřbitova bude pře-

sunuta na točnu autobusů u PV auta.

Upozornění pro řidiče 

Uzavírka Brněnské ulice v místě křižovatky s ulicí Okružní 

Státní veterinární správa ČR

Vánoce se blíží, i když tomu počasí moc 
neodpovídá. Státní veterinární správa ČR 
i letos potvrzuje, že kapři určení na svá-
teční stůl budou v pořádku. A snad není od 
věci říci, že již šestiletá osvětová „kam-
paň“ Státní veterinární správy ČR přináší 
ovoce i ve způsobu zacházení s vánočními 
kapry. Díky médiím i aktivitám organizací 
zabývajících se ochranou zvířat si veřej-
nost mnohem více uvědomuje, že kapr 
není hračka, ale „jídlo“. 

Vánoční kapr není hračka 

Vánoční kapr patří v našich končinách 
k vánočnímu koloritu. To však nezname-
ná, že je vhodné si s ním před tím, než 
je usmrcen a sněden, hrát. Nebo si s ním 
pohrát doma ve vaně a pak ho alibisticky, 
připusťme, že s dobrým úmyslem, vypus-
tit na svobodu. 

Kapr je na podzim vyloven, sádkován, 
čímž se zbaví bahenního pachu, ale i při-
měřeně vylační, takže o Vánocích je při-
praven na to, aby byl humánně usmrcen 
a stal se pokrmem. Kdyby byl v takové 
kondici vypuštěn do řeky nebo do rybníka, 
téměř každý by bohužel uhynul. Mohli se 
o tom přesvědčit i prodejci, kteří před tře-
mi lety neprodané kapry vypustili zpět do 
rybníka. Po jarním tání všichni kapři pluli 
na hladině břichem vzhůru. 

Usmrcení kapra je nejlépe nechat na 
odbornících a ne mu působit stresy cestou 
domů a pak dalším neodborným zabíjením 
na kuchyňské lince. Usmrcení musí před-
cházet omráčení tupým předmětem na 
temeno, tj. kousek nad očima. Okamžitě 
poté musí následovat vykrvení přetnutím 
žáber, popřípadě přetnutím míchy a cév 
těsně za hlavou. Kapr se nesmí za živa 
odšupinovávat, nesmějí se mu vytlačovat 
jikry anebo mlíčí, nesmí se ohrožovat jeho 
oči či ho brát za skřele. Nakládání s ryba-
mi a způsob prodeje v ulicích kontrolují 
pracovníci státního veterinárního dozoru. 

V loňském roce nezaznamenali velkých 
pochybení. 

Podmínky sezónního prodeje ryb na 
samostatných prodejních místech stanoví 
novela veterinárního zákona, která byla ve 
Sbírce zákonů publikována pod č. 48/2006 
Sb. a nabyla účinnosti 27. 2. 2006. 

Osoba, která chce provozovat tento způ-

sob prodeje, musí oznámit místně přísluš-
né krajské veterinární správě, kdy a kde 
bude ryby prodávat. Lhůta není stanovena, 
ale pochopitelně je nezbytné, aby prodejce 
byl schopen prokázat, že takovéto ozná-
mení provedl, a to písemně, e-mailem, 
popřípadě to doložil v záznamech veteri-
nární správy. Nově oznámená samostatná 
prodejní místa nemají přidělená čísla. 

Ryby musejí být uchovávány  
v čerstvé protékající vodě 

Prodejce má povinnost zajistit prodej-
ní místo tak, aby odpovídalo vyhlášce  
č. 375/2003 Sb., to znamená, že prodejní 
místo musí být vybaveno váhami a prodej-
ním pultem s omyvatelnou a dobře čistitel-
nou pracovní deskou s vyvýšenými okraji, 
dále dostatečně velkými káděmi na ucho-
vání živých ryb v souladu s požadavky na 
pohodu zvířat a jejich ochranu před týrá-
ním. To znamená, že prodejce musí zajistit 
dostatek čerstvé vody, která musí protékat, 
čímž se provzdušňuje, a kádě nesmějí být 

přeplněné. Musí být zajištěný co nejkrat-
ší odtok do kanalizace. Případné kontrole 
musí prodejce předložit doklad o tom, kde 
byly ryby naposledy sádkovány (dodací 
list, popřípadě doklad o převzetí ryb). 

Bez zdravotního průkazu  
a ochranných pomůcek nelze ryby 

zabíjet, ani kuchat či porcovat
 
Pokud bude prodejce ryby i zabíjet, 

kuchat, případně porcovat, musí mít 
navíc odpovídající porcovací desku, nože, 
paličku na omračování ryb a stěrky a dále 
uzavíratelné a řádně označené nádoby na 
pevné odpady - vnitřnosti, žábry, šupiny 
apod. Musí mít zdroj pitné vody na umý-
vání pracovního pultu. Osoby, které ryby 
usmrcují, kuchají nebo porcují, musejí 
mít zdravotní průkaz a ochranné pomůc-
ky (omyvatelnou zástěru, gumové holinky 
a gumové rukavice). 

Oznámení pro sezónní stánkový pro-
dej ryb není zpoplatněno a prodejci jsou 
u příslušné krajské (městské) veterinární 
správy evidováni v samostatném seznamu 
„Stánkový sezónní prodej ryb“. 

Kapry mohou prodejci zabíjet jen  
na přání zákazníků nikoliv do zásoby 

Prodejci musejí dbát i na ustanovení 
zákona na ochranu zvířat proti týrání - 
nesmějí brát ryby pod skřelemi, ohrožovat 
jejich oči, zaživa je odšupinovávat, anebo 
zkoumat pohlaví tím, že by vytlačovali ji-
kry či mlíčí. Usmrcovat je smějí jen schvá-
leným způsobem, pouze na přání zákazní-
ka, nikoli do zásoby, a jak již bylo řečeno, 
nejprve je musejí omráčit tupým úderem 
na temeno hlavy a poté vykrvit, a to pře-
tnutím žáber. 

Další informace z oblasti Státní veteri-
nární správy lze získat na internetových 
stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Podmínky uchovávání a prodeje vánočních kaprů 
Vánoční kapři puštění zpět do rybníků uhynou

Sociální odbor MěÚ v Prostějově 

Upozorňujeme zdravotně postižené 
občany, kteří budou žádat na sociálním 
odboru Městského úřadu v Prostějo-
vě o příspěvek na provoz motorového 
vozidla na rok 2007, že žádost o tento 
příspěvek již nebude zasílána žadatelům 
prostřednictvím pošty. Veškeré formulá-
ře budou k dispozici od prosince 2006 
na oddělení péče o staré a zdravotně 
postižené občany na sociálním odboru 
Městského úřadu v Prostějově, Školní 
ulice č. 4, ve druhém patře a také v pří-
zemí v informačním centru. Žádosti 

budou taktéž k dispozici na interneto-
vých stránkách Městského úřadu v Pros-
tějově na adrese www.mestopv.cz.

Současně sdělujeme, že stejně jako 
v letošním roce bude zapotřebí i v roce 
2007, aby se dopravovaný těžce zdravot-
ně postižený občan dostavil k jednání na 
odbor sociálních věcí společně s žadate-
lem o příspěvek na provoz motorového 
vozidla. 

Bližší informace můžete získat na 
odboru sociálních věcí Městského úřadu 
v Prostějově a na telefonních číslech 582 
329 336 - 338.

Sdělení zdravotně postiženým občanům

Příspěvek na provoz  
motorového vozidla na rok 2007

Okružní křižovatka Brněnská - Okružní bude zprovozněna do konce letoš-
ního roku.  Foto: Y. Kadlecová

Den boje a svobodu a demokra-
cii si den před 17. listopadem při-
pomněli položením kytic u pomníku  
T. G. Masaryka na náměstí před radni-
cí také členové vedení města Prostějo-
va a zástupci kulturních, sportovních 
a společenských organizací. 

„Je na nás, abychom dotáhli do konce 
to, co 17. listopad odstartoval. Dlužíme 

to T. G. Masarykovi, u jehož pomníku 
jsme se symbolicky sešli a který vložil 
našemu státu do vínku ideály demokra-
cie,“ uvedl při této příležitosti starosta 
města ing. Jan Tesař.

„Na listopadové události v roce 1989 
velmi rád vzpomínám.  Především na 
první demonstraci před prostějovskou 
radnicí, kde se nás sešlo jen pár desí-
tek lidí, a na generální stávku, která se 
uskutečnila 27. listopadu 1989  a při níž 
bylo náměstí T. G. Masaryka již zcela 
zaplněné,“ zavzpomínal místostarosta 
Bc. Alois Mačák.  „Generální stávka 
v celé zemi  v podstatě ukončila dlouho-
letou vládu jedné strany,“ dodal s tím, 
že zapomenout nelze ani na krásnou 
atmosféru a ohleduplnost mezi lidmi. 

Státní svátek 17. listopadu připomí-
ná nejen události sametové revoluce 
v roce 1989, ale také hrdinství českých 
studentů v roce 1939, kdy po pohřbu 
zastřeleného studenta Jana Opleta-
la obsadili Němci studentské koleje, 
odvlekli z nich do koncentračních tábo-
rů 1 200 mladých lidí a devět bez soudu 
popravili.   Text a foto: Y. Kadlecová 

Prostějov si připomněl Den boje 
za svobodu a demokracii 

Odbor školství a kultury Městského úřadu 
v Prostějově připravil pro rodiče žáků hlá-
sících se na střední školy přehled informací 
o přijímacím řízení v roce 2007. Informace 

jsou ve formě letáčku k dispozici na oddělení 
informační služby nám. T. G. Masaryka 12.  
   PaedDr. František Říha, 

vedoucí odboru školství MěÚ v Prostějově 

Informace pro rodiče žáků  
hlásících se na střední školy 

Mgr. Jana Gáborová,
tisková mluvčí MěÚ v Prostějově 

Od konce listopadu funguje na vodním 
toku Brodečka v Otaslavicích na Prostě-
jovsku automatická limnigrafická stanice 
M4016. Tato stanice, stejně jako zařízení 
ve Stražisku (na toku Romže), vysílá data 
na server Českého hydrometeorologické-
ho ústavu. Je nastaven interval vysílání  
1 hodina, přičemž data jsou snímána po 10 
minutách. Obě stanice jsou k nalezení na 
adrese:

Http://stanice.fiedler-magr.cz/index2.php, 
přihlašovací jméno i heslo stanice pro 
veřejnost je „Stražisko“. 

Obě zařízení měřící hladinu zmíněných 
vodních toků jsou v majetku města Pro-
stějova. V jejich databázi jsou uložena 
čísla mobilních telefonů členů povodňové 
komise Prostějov a starostů obcí, na které 
budou automaticky vysílány SMS zprávy 
při dosažení jednotlivých stupňů povod-
ňové aktivity.

V provozu je další stanice měřící  
hladinu vodních toků na Prostějovsku 

Přihlašovací jméno i heslo pro veřejnost je „Stražisko“

Závěr letošního roku mohou občané 
Prostějova strávit společně na náměstí  
T. G. Masaryka, kde úderem půlnoci 
odstartuje silvestrovský ohňostroj. 

Vlastní ohňostroj zahájí stroboskopy, 
na které plynule naváže ohnivá stěna 
sestavená z fontán a japonských slun-
cí umístěných na speciálních stojanech. 
„Další produkci už tvoří převážně výško-
vé efekty,“ uvedl Ladislav Burgr z pořa-
datelské agentury VENDI. „Jednotlivé 
obrazce zkombinujeme v časové délce asi 
30 sekund a budou se  protínat až v pěti-

místné řadě odpalů v různě prokřížené 
sestavy světelných efektů,“ dodal. Jed-
notlivé pasáže ohňostroje budou v sou-
ladu s hudebním doprovodem postupně 
narůstat až do finálových kulových květů. 
„K akci použijeme španělské, německé, 
čínské a slovenské výrobky. Celý ohňo-
stroj je sestaven z výrobků schválených 
do oběhu Státní zkušebnou zbraní a střeli-
va. Délku akce odhadujeme na 14 minut,“ 
uzavřel Burgr. 

Město Prostějov zaplatí za silvestrov-
skou půlnoční show 115 tisíc korun.  (jg) 

Vstup do nového roku odstartuje 
silvestrovský ohňostroj v centru města


