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Od 1. ledna 2007 vstupují v platnost 
nové jízdní řády MHD Prostějov. Po pro-
jednání se zástupci Městského úřadu v Pro-
stějově byly provedeny  úpravy jízdních 
řádů v návaznosti na změny odjezdů 
a příjezdů vlaků. Z tohoto důvodu  dojde 
o víkendech a státních svátcích k  posunu 
odjezdů všech linek MHD v souvislosti se 
zajištěním přestupů na vlak. 

Nově je zavedena linka číslo 32, 
která bude obsluhovat severní části 
města. Tato linka bude vedena z nádraží 
přes Vápenici - sídliště E. Beneše - lázně 
– Plumlovská k nemocnici a zpět. 

Upozorňujeme cestující, že samostatná 
obec Držovice již není součástí systému 
MHD v Prostějově.

Na všech autobusových zastávkách 
v Prostějově byly ve spolupráci se Sjed-
nocenou organizací nevidomých a sla-
bozrakých umístěny tabulky v Braillově 
písmu. Někteří obyvatelé města však toto 
označení ničí, a tím znesnadňují zrakově 
postiženým cestujícím orientaci na zastáv-
kách MHD. 

Tarifní podmínky a ceny jízdného pro 
rok 2007 zůstávají ve stejné výši jako 
v roce 2006. Jednotné občanské jízdné 
bude i nadále činit 6 Kč. 

Knižní jízdní řády MHD jsou v prodeji 
v informační kanceláři FTL na hlavním 
nádraží, v informačním středisku Měst-
ského úřadu v Prostějově  na nám T. G. 
Masaryka a na obvyklých místech. 

Bližší informace o změnách městské 
hromadné dopravy lze získat na telefon-
ním čísle 582 333 181.  FTL Prostějov

Změny jízdních řádů městské hromadné dopravy 

Cena jízdného bude i nadále šest korun

Vzhledem k některým změnám, ke kterým došlo v průběhu roku 2006, dochází 
i ke změnám v názvu některých zastávek MHD:
původní název   nový název
Brněnská    Brněnská, křižovatka Krokova 
Brněnská, nemocnice   Brněnská
Kornolit    Průmyslová
nová nemocnice   nemocnice
Okružní, nemocnice   Okružní
Vitana     A.S.A.

Deváté místo v rámci Olomouckého 
kraje obsadilo město Prostějov v letošní 
soutěži o „Keramickou popelnici“. Soutěž 
rozděluje obce podle velikosti do několika 
kategorií a následně je vyhodnotí podle 
toho, jaká je jejich výtěžnost v separaci 
odpadu.

„V roce 2006 jsme vytřídili zhruba 
26 kg odpadu na každého občana,“ uve-
dl vedoucí odboru komunálních služeb 
prostějovského městského úřadu Jaro-
slav Štěpaník. „Nám však nejde pouze 
o dobré umístění v soutěži, ale přede-
vším o důsledné třídění odpadu. Čím více 
totiž budou lidé třídit, tím více za odpady 
ušetříme. Zatímco na likvidaci běžného 
komunálního odpadu doplácí město mili-
onové částky, separovaný odpad odvážejí 

specializované firmy zdarma,“ objasnil 
Štěpaník.

Na území města se nachází celkem 
115 hnízd s barevnými kontejnery, kam 
lidé mohou ukládat papír, sklo a plasty. 
„Bohužel, ne všichni využívají kontej-
nery na komodity, pro které jsou určeny. 
Řada neukázněných občanů sem odhazuje 
i objemný odpad, jako jsou koberce nebo 
kusy nábytku,“ upozornil místostarosta 
Pavel Drmola, do jehož kompetence nyní 
odbor komunálních služeb spadá. 

„Objemný a nebezpečný odpad mohou 
lidé zdarma ukládat ve sběrném dvoře 
U svaté Anny, k hnízdům rozhodně nepa-
tří. Navíc nepořádníkovi hrozí za takové 
jednání správní řízení a pokuta,“ uzavřel 
Drmola.  (jg) 

Prostějov uspěl v soutěži o „ Keramickou popelnici“
Na jednoho Prostějovana připadá 26 kilogramů vytříděného odpadu

Mgr. Jana Gáborová,
tisková mluvčí MěÚ v Prostějově 

Ještě do konce letošního roku zakoupí 
město Prostějov sněžný skútr a stopovač na 
úpravu běžeckých tras na Prostějovsku. 

Touto myšlenkou se zabývám už delší 
dobu. Poprvé jsem o nákupu skútru hovo-
řil na radě města zhruba před půl rokem,“ 
uvedl místostarosta a nový politik Zdra-
vého města Prostějov Vlastimil Uchytil. 
„Naše město leží na rovině. Zatímco ani 
v blízkosti se nenacházejí žádné velké 
kopce pro sjezdové lyžování, běžkařských 
stop je v jeho okolí dostatek. Chceme 

tak v rámci Projektu Zdravé město lidem 
nabídnout pro ně dostupné vyžití v podobě 
sportování na běžkách,“ objasnil Uchytil. 

Pomocí sněžného skútru by se v inter-
valu dvakrát až třikrát týdně udržovala 
běžecká stopa od lesoparku Hloučela smě-
rem na Domamyslice. Skútr, včetně zaří-
zení na vyřezávání stopy, přijde městskou 
pokladnu na přibližně 350 tisíc korun. 
Prozatím se o něj bude starat odbor správy 
majetku města.

„Jediné, co nám teď chybí ke spokoje-
nosti, je sníh. Přiznávám, že to zařídit neu-
míme,“ zakončil místostarosta Vlastimil 
Uchytil.    

Město koupí sněžný skútr a stopovač 
na úpravu běžeckých tras

Prostějovská pobočka Fondu 
ohrožených dětí (FOD) se z areálu bývalé 
staré nemocnice přestěhovala do Budov-
covy ulice č. 6 v Prostějově. Telefonní 
číslo 582 331 668 bude v provozu až od 
ledna 2007.

„Úředním dnem zůstává i nadále pon-
dělí od  8 do 12 a od 13 do 17.30 hodin. 
Konzultaci lze však telefonicky  sjednat 
i v jiném čase,“ uvedla pracovnice pro-

stějovské pobočky FOD Regina Šverdí-
ková. 

„Přijímáme písemná, osobní, a to i ano-
nymní, oznámení   o týraných, zanedbávaných 
a zneužívaných dětech. Provádíme asistence 
u rozvodových či porozvodových styků dětí 
s rodiči. Současně nabízíme sociálně-právní 
poradenství a pomoc rodinám s dětmi v kri-
zových situacích,“ upřesnila Šverdíková.                                                                      
 (kdl) 

Fond ohrožených dětí 
se přestěhoval do Budovcovy ulice

Město Prostějov vyhlašuje granty na 
kulturní projekty města Prostějova pro 
rok 2007 s následujícím tematickým 
určením: 

• Představení umění prostějovské mlá-
deže a studentů 

• Knižní medailonky prostějovských 
osobností 

• Videodokumenty
• Návrhy pamětních desek generálu 

Josefu Dudovi a Prof. Otto Wichterlemu. 

„Téma „Představení umění prostějov-
ské mládeže a studentů“ navrhla kulturní 
komise z důvodu velkého ohlasu žadate-
lů nejen v roce 2006, ale i v předchozích 
letech,“ uvedl místostarosta Pavel Drmo-
la. „Předkládané projekty jsou navíc na 
velmi vysoké úrovni,“ dodal. 

Cílem tématu „Knižní medailonky pro-
stějovských osobností“, které je vyhlášeno 
již potřetí, není podle Drmoly vznik vel-
kých formátů monografií, ale drobných 
publikací, z nichž vzniká edice. 

Videodokumenty byly do grantového 
systému začleněny i v minulých letech.

„Téma „Návrhy pamětních desek gene-
rálu Josefu Dudovi a Prof. Otto Wichterle-

mu“ souvisí se záměrem vytvořit pamětní 
desky a následně je umístit na prostějovské 
nemovitosti spojené s působením těchto 
významných prostějovských občanů,“ 
objasnil místostarosta Drmola. 

Uzávěrka žádostí o kulturní granty je 
28. února 2007.  Žádosti musejí být podá-
ny na standardních formulářích k veřejné 
finanční podpoře pro rok 2007 s vidi-
telným označením GRANT v záhlaví! 
„Žádosti bez tohoto označení nebudou 
předmětem jednání grantové komise 
a budou projednávány jako běžné žádosti 
na veřejnou finanční podporu komisemi 
Rady města Prostějova,“ upozornil Drmo-
la. 

Tiskopisy jsou k dispozici mimo jiné 
i na internetových stránkách města (www-
mestopv.cz). 

Konkrétní dotazy zodpoví pracovnice 
odboru školství a kultury Dagmar Cásko-
vá (dagmar.caskova@mestopv.cz).

Výsledky grantového řízení budou 
postoupeny radě města ke schválení 
a v případě, že se bude jednat o částky 
větší než 50 tisíc Kč, Zastupitelstvu města 
Prostějova. 

„Pro rok 2007 bylo na realizaci granto-
vých projektů uvolněno z rozpočtu města 
Prostějova 700 tisíc korun,“ upřesnil mís-
tostarosta Pavel Drmola.    Y. Kadlecová 

Vyhlášení grantů na kulturní 
projekty na rok 2007

Uzávěrka žádostí o granty je 28. února 2007

Gymnázium J. Wolkera je první školou v republice 
zřizovanou krajem s dokladem kvality 

Prostějovské Gymnázium Jiřího Wolkera 
se stalo první školou v republice zřizovanou 
krajem, která získala doklad kvality. Vzdě-
lávací instituce prošla náročným procesem 
prověřování a obdržela certifikát systé-
mu kvality podle mezinárodní normy ISO 
9001:2000. Obdobnou certifikaci má v Čes-
ké republice pouze několik středních škol, 
například EKO Gymnázium v Poděbradech, 
které je fakultní školou PedF UK Praha.

Gymnázium Jiřího Wolkera patří mezi tra-
diční školy tohoto typu v Olomouckém kra-
ji. Zaměření gymnázia je v současné době 
všeobecné, a to jak ve čtyřletém, tak i osmi-
letém studiu. Od školního roku 2007/2008 
budou mít  sportovně nadaní studenti mož-
nost navštěvovat třídu zaměřenou na studi-
um tělesné výchovy (čtyřleté studium). 

„Studenti všeobecného zaměření se 
mohou podle svého zájmu a nadání spe-
cializovat prostřednictvím volitelných 
předmětů.  Důkazem efektivnosti tohoto 
způsobu výuky je vysoké procento přija-
tých studentů na všechny typy vysokých 
škol. V loňském školním roce bylo na 
vysoké školy přijato 98,3% maturantů. Ve 
dvou ze čtyř maturitních tříd byla úspěš-
nost přijetí na vysoké školy dokonce sto-
procentní,“ uvedl ředitel Gymnázia Jiřího 
Wolkera ing. Michal Šmucr s tím, že stu-
denti GJW dosahují vynikajících výsledků 
i ve středoškolské odborné činnosti. Důka-
zem je mimo jiné skutečnost, že z deseti 
studentů všech prostějovských škol, kteří 
získali ocenění Talent Olomouckého kra-
je, navštěvují čtyři právě Gymnázium  
J. Wolkera. 

Výuka většiny odborných předmětů pro-
bíhá v odborných učebnách vybavených 
moderní didaktickou technikou. Výtvarná 
výchova má k dispozici keramickou, grafic-
kou a textilní dílnu. Ve volném čase  mohou 
studenti navštěvovat nepovinné zájmové 
předměty různého zaměření nebo využít 
studentské informační centrum, zapojit se 
do práce školního klubu a činnosti diva-
dla POINT. Součástí studia jsou i studijní 
a poznávací zájezdy do Anglie, Rakouska, 
Německa, Francie a dalších zemí.  (kdl)

Nové jízdní řády MHD vstupují v platnost 1. ledna 2007.  Foto: Y. Kadlecová


