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Novinář a spisovatel Edvard Valenta se vrátil domů 
V pátek 16. prosince se na městském hřbi-

tově v Prostějově  uskutečnil pietní akt, v je-
hož průběhu zástupci města uložili  do nové-
ho hrobu urnu s ostatky novináře, spisovate-
le a prostějovského rodáka Edvarda Valenty.
Členové vedení města se  před časem do-
hodli s příbuznými Edvarda Valenty, že se
postarají o spisovatelovu památku a na ná-
klady města vybudují  hrob, do kterého bu-
dou ostatky slavného rodáka uloženy. Ten
teď  odpočívá v těsné blízkosti dalšího slav-
ného prostějovského  rodáka - básníka Jiřího
Wolkra. 

„Je to malý komorní akt, kterým si však
připomínáme hned dva  velké prostějovské
rodáky. Vidím v tom symboliku času i vý-
znamu  obou osobností,“ uvedl místostaros-
ta Miroslav Pišťák, který  položil Valentovu
urnu na dno hrobky. 

Edvard Valenta se narodil 22. ledna 1901
v Prostějově a zemřel  21. srpna 1978 v Pra-
ze. Začínal v redakci Lidových novin a  pat-
řil do okruhu jejich významných autorů. Je-
ho nejvýznamnějším  dílem byl román Jdi za
zelených světlem, který vyvolal ve  společ-
nosti bouřlivé diskuse a narušil ideologická
a literární  dogmata 50. let minulého století.
Čtenáři znají i jeho  vyprávění o náčelníkovi
Eskymo Welzlovi či cestopisné knihy,  kte-
ré vznikly i díky Valentovu mecenáši Janu
Baťovi. Nyní se  tato výrazná osobnost mi-
nulého století opět vrátila domů.

Urnu s ostatky Edvarda Valenty položil do hrobu vybudovaného na  náklady
města místostarosta Miroslav Pišťák.

Statečného zachránce 
přijal starosta města

Starosta Prostějova ing. Jan Te-
sař přijal 14. prosince  prostějov-
ského občana Bohumila Švédu.
Poděkoval mu za statečný čin,
kdy 2. října 2005 vynesl z hořícího
bytu zraněnou  třiasedmdesátile-
tou ženu a profesionálním přístu-
pem zabránil  dalšímu šíření požá-
ru v panelovém domě. „Nasadit
bez váhání  vlastní život pro jiné-
ho člověka je hrdinství. Ne každý
je toho  schopen,“ uvedl při této
příležitosti starosta Jan Tesař.
Bohumil Švéda, který je shodou
okolností profesionálním hasi-
čem,  však podobné situace bere
jako samozřejmost. „Byl tam člo-
věk,  který potřeboval pomoc.
O tom, že by mi hrozilo nebezpečí,
jsem  v té chvíli vůbec nepřemýš-
lel,“ podotkl.

Prohlášení Společnosti Vodovody a kanalizace
k přerušení dodávky vody 

Požadavky na náhrady související s dodávkou zakalené vody mohou 

odběratelé předkládat obchodnímu oddělení společnosti
Ve středu 14. prosince 2005 v odpoled-

ních hodinách došlo na  hlavním vodovod-
ním přivaděči pro město Prostějov k závadě
způsobené samovolným uzavřením regulač-
ního ventilu, který  reguluje tlak dodávané
vody do veřejného vodovodu. Důsledkem
bylo přerušení dodávky vody do části města
a prudký pokles  tlaku ve vodovodním po-
trubí. 

Po vyhodnocení situace bylo zásobování
vodou obnoveno  obtokem regulačního ven-
tilu. V důsledku změny tlaku a rychlosti
proudění vody v potrubí došlo ke vzedmutí
usazenin ve  vodovodní síti. Následkem
těchto hydraulických změn v potrubí  byla
silně zkalená voda proudící z vodovodních

kohoutků jak v domácnostech, tak ve fir-
mách, což vyvolalo kromě počátečního  zdě-
šení i materiální a finanční škody. Po zrov-
noměrnění  proudění a rychlosti v potrubí se
kvalita vody postupně v jednotlivých čás-
tech města zlepšovala, až dosáhla obvyklého
standartu dodávané vody do veřejného vo-
dovodu. 

Koncové části vodovodní sítě byly ná-
sledně odkalovány. Tím  je zabezpečena
kvalita vody i v hydraulicky méně přízni-
vých  úsecích vodovodní sítě.

Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s., se
touto cestou  omlouvají všem spotřebitelům

jak za případné škody, tak i za  veškeré potí-
že, které byly spojeny s dodávkou zakalené
vody. 

Veškeré požadavky na finanční a materi-
ální náhrady, které  souvisí s dodávkou za-
kalené vody, budou řešeny dle reklamačního
řádu. Požadavky mohou odběratelé předklá-
dat k dořešení  obchodnímu oddělení spo-
lečnosti VaK Prostějov, a. s.

Děkujeme za pochopení a všem spotřebi-
telům přejeme mnoho  zdraví a štěstí v no-
vém roce 2006.

Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s. 

Od ledna se smí prodávat pouze okolkované lihoviny 
Marie Bortlová, 
tisková mluvčí Celního ředitelství Olomouc 

Blíží se konec přechodného období, kdy
se na trhu mohou  objevovat kolkované i ne-
kolkované lihoviny pocházející z inventari-
zovaných zásob. Od 1. ledna 2006 se smí
prodávat pouze  lihoviny značené kontrolní
páskou (kolkem).

Obchodníci a prodejci, kteří do konce ro-
ku nestihnou  doprodat zásoby zinventarizo-

vaných nekolkovaných lihovin, mají  ještě
možnost provést tzv. dokolkování. Jak při
tom postupovat? Prodejci se mohou zare-
gistrovat u příslušného celního  ředitelství,
na místně příslušném celním úřadě si objed-
nat  vlastní kolky a následně provést označe-
ní lihu na schváleném  místě. Dokolkování
mohou obchodníci provést sami nebo  pro-
střednictvím smluvně zajištěné osoby, která
je  zaregistrována.

Doznačení lihu je třeba uskutečnit do 31.

prosince 2005 a týká se samozřejmě jen těch
lihovin, které byly řádně uvedené v inventur-
ním seznamu k 1. 7. 2005, jenž obchodníci
s lihovinami  odevzdali celníkům. Podrobné
informace k postupu při  dokolkování lihovin
poskytnou příslušné celní úřady. Informace
jsou dostupné také na internetových strán-
kách celní správy  www.cs.mfcr.cz.

V zájmu včasného vyřízení veškerých
formalit k registraci a objednávce kolků je
důležité, aby se obchodníci v této věci obrá-
tili na celní úřady co nejdříve.

Městský úřad v Prostějově usiluje o dlou-
hodobé zvyšování  kvality poskytovaných
služeb občanům. V této souvislosti  vyhlašu-
je anketu, jejímž cílem je zjistit míru spoko-

jenosti  obyvatel s prací úřadu a jeho za-
městnanců. Žádáme proto  občany, aby nej-
později do 28. února 2006 odpověděli na  ná-
sledující otázky:

ANKETA SPOKOJENOSTI OBČANŮ

HODNOCENÍ ANO ČÁSTEČNĚ  NE

Jsou úředníci při 
jednání vstřícní a slušní?

Je úřad otevřen novým technologiím
a novým postupům při vyřizování 
úředních záležitostí? 

Vyhovuje vám provozní doba 
na úřadu? 

Je doba vyřizování úředních 
záležitostí odpovídající?

Jsou informace, které úřad 
sděluje, dostupné? 

Považujete sdělení úřadu za jasná 
a srozumitelná? 

Je pro vás úřad dostupný z hlediska 
dopravní obslužnosti nebo parkování? 

Jste celkově spokojeni s prací úřadu 
a kvalitou poskytovaných služeb? 

Vaše další náměty:   

Vyplněné anketní lístky doručte nejpozději do 28. 2. 2006 Městskému úřadu v Pro-
stějově (informační středisko v přízemí  přístavby radnice) buď osobně nebo e-mailem:
informace@mestopv.cz nebo jana.gaborova@mestopv.cz. Anketní  lístky můžete po-
slat i poštou na adresu: Město Prostějov,  náměstí T. G. Masaryka 12 - 14, 796 01 Pro-
stějov. Tři vylosovaní respondenti, jejichž anketní  lístky budou opatřeny jménem, pří-
jmením a adresou, budou  odměněni propagačními materiály Městského úřadu v Pro-
stějově.

Pozor na petardy, varují strážníci 
Jana Adámková, 
skupina prevence kriminality Městské policie Prostějov 

Poslední den v roce a vítání roku nového
je již tradičně  spojeno s odpalováním pyro-
technických výrobků. To je však často  spo-
jeno nejen s působivými efekty, ale také
s poraněními  nejrůznějšího druhu - utržené
prsty, popáleniny či ztrátu zraku  nevyjíma-
je. Proto je namístě si připomenout, jaké py-
rotechnické  výrobky dětem, případně i do-
spělým do rukou rozhodně nepatří. 

Ve stánkovém prodeji mohou být pro-
dávány pouze předměty  nejnižšího stup-
ně nebezpečnosti, tedy třídy I. Do této tří-
dy  patří zejména pyrotechnické hračky, ja-
ko prskavky, pistolové  kapsle, třaskavé
proužky, malé tyčinky s barevnými plame-
ny,  ohňopády, blikavky, bouchací kuličky
apod. Tyto předměty mohou  být prodávány
i osobám mladším 18 let, pokud není v ná-
vodu  uvedeno jinak. 

Pyrotechnické předměty II. třídy mo-

hou být prodávány jen  osobám starším
18 let. Sem patří předměty s hvízdavou ná-
plní a rakety, bengálské ohně, gejzíry, pe-
tardy, rakety s náplní  barevných světlic, vý-
buškové slože nebo barevné dýmy. 

Předměty, které jsou zařazeny do III.
třídy nebezpečnosti,  mohou být prodává-
ny jen osobám s kvalifikací odpalovače
ohňostrojů. Při prodeji těchto výrobců je
prodavač povinen ověřit tyto skutečnosti
u kupujícího. Do této třídy patří  dělové rá-
ny, velké ohňopády, různé druhy raket a vy-
střelovacích  efektů. 

Pamatujte však, že ani předměty nejnižší-
ho stupně  nebezpečnosti, tedy I. třídy, ne-
musejí být bezpečné. Málokdo si  také uvě-
domí, že při použití petard může dojít k po-
škození  oděvu. Propálení zimní bundy,
kalhot, čepice - i to je následek  používání
pyrotechniky. Tuto škodu však nemusíme
způsobit pouze  sami sobě, ale i jiným. Po-
škozený pak bude mít nárok na náhradu
a pokud nedojde k dohodě na obou stranách,

může se stát, že  spor skončí u soudu.  I přes
veškerá varování a zákazy si některé děti vy-
bírají  jako své oběti při experimentování
s pyrotechnikou psy. Ti se  po prožitém lek-
nutí mohou v lepším případě zaběhnout, čas-
to se  však také stává, že pes má trvalé ná-
sledky a hrozí mu dokonce  smrt. 

Dalším nevhodným chováním je házení
petard po  spolužácích. Stalo se, že chlapci
z páté třídy základní školy  koupili po vyu-
čování v obchodě asi dvacet kusů malých
válečkových petard. V parku jeden z nich za-
čal zapálené petardy  házet po spolužačce.
Bohužel se trefil a jedna z hořících  petard
spadla do kapuce její zimní bundy, kde za-
čala hořet.  Jen duchapřítomnost procházejí-
cího chodce dívce zachránila  zdraví a snad
i život, protože viníci místo pomoci zbaběle
utekli! Nikdo z nás jistě nechce zažít nic po-
dobného a proto  bychom se na přelomu ro-
ku více než kdy jindy měli držet hesla:  Co
nechci, aby mi někdo činil, nebudu ani já
provádět jiným. 

Město Prostějov vyhlašuje 
granty na kulturní projekty města Prostějova pro rok 2006 s následujícím tematickým určením: 

✔ Představení umění prostějovské mládeže a studentů 
✔ Knižní medailonky prostějovských osobností
✔ Videodokumenty
✔ Život města Prostějova ve fotografiích roku 2006

Uzávěrka žádostí je 20. února 2006.
Žádosti musí být podány na standardních formulářích k veřejné  finanční podpoře pro rok 2006 s viditelným označením
GRANT v záhlaví! Žádosti bez tohoto označení nebudou předmětem jednání  grantové komise a budou projednává-
ny jako běžné žádosti na  veřejnou finanční podporu komisemi Rady města Prostějova. 
Tiskopisy jsou k dispozici mimo jiné i na internetových  stránkách města (www-mestopv.cz). 
Konkrétní dotazy zodpoví pracovnice odboru školství a kultury  Dagmar Cásková (dagmar.caskova@mestopv.cz).
Žádosti budou projednávány na grantové komisi 27. února 2006. 
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, které se bude konat  25. dubna 2006. 
Celkovou částku na granty na kulturní projekty města Prostějova  pro rok 2006 ve výši 700 tisíc Kč schválilo Zastupitelstvo
města Prostějova na svém zasedání dne 20. prosince 2005. 

Tajemník Městského úřadu v Prostějově vyhlašuje v souladu
s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., 

o úřednících územních samosprávných  celků 
výběrové řízení na obsazení pracovního místa

referent registru vozidel
na oddělení vozidel odboru dopravy

Městského úřadu v Prostějově

Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním  předpokladů dle 
§ 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících  územních samosprávných celků, tzn.
že úředníkem se dle tohoto  zákona může stát:
- fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popř.  fyzická oso-

ba, která je cizím státním občanem a má v České  republice trvalý pobyt 
- dosáhla věku 18 let
- je způsobilá k právním úkonům
- je bezúhonná
- ovládá jednací jazyk
Další požadavky:
- středoškolské vzdělání ekonomického nebo technického směru
- umění jednat s lidmi
- znalost práce na PC (Word, Excel, Internet)
- morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě
- praxe ve státní správě výhodou
Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození,  státní příslušnost, mís-
to trvalého pobytu, číslo občanského  průkazu nebo číslo dokladu o povolení
k pobytu, jde-li o  cizího státního občana, datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních  zaměstnáních a o od-
borných znalostech a dovednostech  týkajících se správních činností, výpis z evi-
dence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u  cizích státních příslušníků též
obdobný doklad osvědčující  bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud
takový doklad  domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným  pro-
hlášením, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Platové zařazení:
platové zařazení v platové třídě 7, dle stávajících platových  předpisů 

Přihlášku lze podat poštou s označením zn.: „VŘ - DOPRAVA“ do 9. 1. 2006 na
adresu: Městský úřad v Prostějově, odbor právní a  personální, nám. T. G. Masa-
ryka 12-14, 796 01 Prostějov nebo  podat osobně v uzavřené obálce přímo na po-
datelně městského  úřadu na uvedené adrese. Bližší informace o pracovním mís-
tě  podá ing. Miroslav Nakládal - vedoucí odboru dopravy - telefon 582 329 800.
Předpokládaný nástup od 1. 2. 2006, případně po domluvě s  vybraným uchazečem.
Nevyžádané materiály budou z důvodu ochrany osobních údajů  ihned po ukon-
čení výběrového řízení skartovány.


