
Lékařská služba první pomoci (LSPP)
byla 1. března na základě  pokynů zřizo-
vatele vyjmuta ze Zdravotnické záchran-
né služby se  sídlem ve Wolkerově ulici
a přešla pod prostějovskou nemocnici.
Ordinace LSPP pro dospělé i děti a dorost
byly za tímto účelem  přemístěny do pro-
stor nemocnice v Mathonově ulici. Součas-
ně s přestěhováním ordinací došlo
i k úpravě ordinačních hodin. 

„Zřizovatel, kterým je vpřípadě LSPP ine-
mocnice Olomoucký  kraj, tímto přesunem
sleduje snahu přiblížit pacientům  pohoto-

vosti odborné ambulance tak, aby nemuseli
přejíždět přes  celé město a případná odborná
vyšetření absolvovali v pokud  možno co nej-
kratší době,“ uvedl ředitel Zdravotnické zá-
chranné  služby, územního pracoviště Prostě-
jov, MUDr. Pavel Holík.  „Lékařskou službu
první pomoci budou i nadále zajišťovat  sou-
kromí praktičtí lékaři stejným způsobem jako
doposud,“ dodal  a zdůraznil, že záchranná
služba bude ve svém základním pojetí  fun-
govat v nezměněném rozsahu. „Sanitky Ry-
chlé lékařské pomoci  a Rychlé zdravotnické
pomoci budou inadále na svých výjezdových

stanovištích v Prostějově a v Konici k dispo-
zici pacientům 24  hodin denně. Sídlo zá-
chranné služby zůstává ve Wolkerově ulici
a nemění se ani tísňová linka 155. Po jejím
vytočení se  pacienti dovolají na centrální dis-
pečink do Olomouce, odkud  jsou informace
okamžitě předávány na jednotlivá výjezdová
stanoviště,“ upřesnil Holík. 

Ordinace pohotovosti pro dospělé je v pří-
zemí nové zástavby  nemocnice vedle akutní
chirurgické ambulance. V téže budově  jsou
umístěna oddělení chirurgie, gynekologicko-
porodní,  ortopedické a interna. Vchod ze zá-

padní strany je upraven tak,  aby mohl sloužit
pro pacienty příchozí nebo přivezené k am-
bulantnímu vyšetření na lékařskou pohoto-
vost. Povoz  pohotovosti je ve všední dny od
17 do 22 hodin, o sobotách,  nedělích a svát-
cích od 8 do 22 hodin. Provozní doba poho-
tovosti pro děti zůstane stejná jako dosud,  te-
dy pouze v sobotu, v neděli a o svátcích od 8
do 20 hodin.  Ordinační místnost se nachází
v prvním patře dětského pavilonu  vedle bu-
dovy polikliniky a pacienti se do ní dostanou
vchodem z jižní strany nemocničního kom-
plexu od Plumlovské ulice. Y.  Kadlecová
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Foyer prostějovského městského divadla
opět prošlo přeměnou. Po  barevných grafi-
kách Marie Michaely Šechtlové je nyní zdo-
bí  maturitní práce studentů Gymnázia Jiřího
Wolkra. Vedle dvaceti  panelů s kresbami
ozvláštnili studenti prostory divadla i  devíti
pozoruhodnými paravány. I když většina
z nich by v interiéru mohla plnit klasickou
předělovou funkci, netradiční  materiály 
a provedení jim vtiskly spíše podobu zdařilé-
ho  designového doplňku. Prohlédnout si je
můžete od pondělí 27.  února, kdy proběhla
vernisáž výstavy. 

„Studentská a žákovská díla se v divadelní
chodbě nacházejí  zcela oprávněně, neboť dě-
ti a mládež patří k velmi častým  návštěvní-
kům divadla,“ konstatovala ředitelka prostě-
jovského  divadla Alena Spurná. Maturitní
práce loňských absolventů  Gymnázia Jiřího
Wolkra však zaujaly návštěvníky vernisáže
bez  rozdílu věku. „Paravány mě doslova
okouzlily. Za metr vysokým  předělem z „cé-
déček“ bych se sice zřejmě nepřevlékala, ale
jako  doplněk moderního interiéru bych jej
brala,“ svěřila se jedna z návštěvnic výstavy. 

„Na výrobu svého paravánu jsem použila
vystříhané kousky čirých  i zbarvených PET
lahví, které jsem pospojovala kancelářskou
sešívačkou,“ prozradila jedna z vystavujících
mladých autorek  Veronika Vláčilová, loňská
absolventka Gymnázia Jiřího Wolkra a  sou-
časná studentka pedagogické fakulty se za-
měřením na výtvarnou  výchovu. Výtvarně
zaměřené obory vesměs studují i ostatní  au-
toři vystavených děl. „Studenti, kteří na na-
šem gymnáziu  maturují z výtvarné výchovy,

ve většině případů pokračují ve  studiu dějin
umění, architektury a dalších výtvarně zamě-
řených  oborů,“ potvrdila profesorka výtvar-
né výchovy Alena Dolečková,  která společ-
ně se svými bývalými studenty celou výstavu

připravila.  Studenti Gymnázia Jiřího Wolkra
se v prostorách městského  divadla prezentu-
jí již potřetí. Jejich letošní výstavu si  budete
moci prohlédnout až do konce března.  

Y. Kadlecová 

Pohotovost pro dospělé i děti se 
přestěhovala do nové nemocnice Město se připravuje na možné jarní povodně 

Ing. Jan Tesař, 
starosta města Prostějova 

V polovině února
se v zasedací míst-
nosti Hasičského  zá-
chranného sboru
v Prostějově na Wol-
kerově ulici sešla  po-
vodňová komise, je-
jíž členové se mimo
jiné seznámili s vý-

sledky povodňových prohlídek, s organiza-
cí a stavem přípravy  hlásné služby a plně-
ním protipovodňových opatření.

Od soutoku Romže s Českým potokem 
v části Držovice  odstranilo Povodí Mora-
vy některé vzrostlé dřeviny, nicméně po
vykácení zde zůstaly místy vysoké pařezy,
které by se v případě  zvýšení hladiny vo-
dy mohly stát překážkou v průtoku. Členo-
vé  povodňové komise proto navrhují od-
stranění těchto rozměrných  pařezů.

Město Prostějov, přestože není správ-
cem toku ani břehů,  odstraňuje v Držovi-
cích pod mostem přes Romži nánosy s cí-
lem  rozšířit profil pro průtok řeky. Sporný
je však efekt tohoto  opatření, protože ko-
ryto řeky není v celé délce obdobně  pro-
čištěno.

Co se týče zásob pytlů s pískem pro pří-
pad vylití toků z  břehů, jsou zásoby oproti
loňsku navýšeny. Zatímco v roce 2005  by-
lo k dispozici 4 900 pytlů, letos město při-
koupilo další tři  tisícovky a jednu automo-
bilovou plničku. Odpovídající množství
písku se nachází v obci Kobeřice. 

Členové komise byli dále informováni 
o tom, že vodní  nádrže v okolí Prostějov-
ska vytvářejí nebo už vytvořily rezervu  pro
příliv vody. Plumlovská přehrada a nádrž
za obcí  Myslejovice už tuto rezervu mají,
přehrada v Opatovicích začala  odpouštět
15. února. 

Zkontrolován byl také systém varování
obyvatelstva,  respektive městský rozhlas,
který nedávno prošel rekonstrukcí.  Na roz-
hlas je napojeno osm sirén, tři místní drá-
tové rozhlasy a  čtyři bezdrátové hlásiče.
Systém je plně funkční a v případě  potře-
by může být použit.

Jako další krok v přípravě na možné pro-
blémy s táním  proběhla 23. února odborná
příprava pro starosty obcí  organizovaná
Hasičským záchranným sborem Olomouc-
kého kraje. Ti  se mimo jiné seznámili
s úkoly obcí ve vztahu k ochraně před  po-
vodněmi, s ochranou obyvatelstva při po-
vodních nebo s využitím obecních rozhla-
sů pro varování obyvatelstva.

MUDr. Pavel Holík, 
ředitel prostějovské záchranky 
„Záchranná služba bude ve svém zá-

kladním pojetí fungovat v nezměněném
rozsahu. Její sídlo ve Wolkerově ulici se
nemění,  stejně jako tísňová linka 155.“

Mgr. Jana Gáborová, 
tisková mluvčí MěÚ v Prostějově 

Hasičský záchranný sbor Olomouckého
kraje, územní  pracoviště Prostějov, uspo-
řádal ve čtvrtek 23. února odborný  seminář
pro starosty obcí z regionu, jehož tématem
byla mimo  jiné i povodňová příprava.
Účastníci obdrželi kontakty a spojení  na
povodňovou komisi, byli informováni
o připravenosti  správního obvodu na pří-
padné povodně a aktuálním stavu i opatře-
ních, která povodňová komise realizovala
od loňského roku  do současnosti.

Hasičský záchranný sbor má ve sklado-
vých prostorách v Hamrách připraven do-
statek prostředků na zmírnění následků
povodní. K dispozici jsou pytle, plničky
i vaky. Dostatečná  zásoba písku - 10 tisíc
tun - je v Kobeřicích. Taktéž vojenský  tá-
bor v Hamrách je nachystán na eventuelní
příjem evakuovaných  občanů. Už v letních

měsících v této souvislosti proběhlo  škole-
ní jednotky dobrovolných hasičů, která by
zabezpečovala  chod tábora. Další evakuo-
vaní by podle potřeby mohli provizorně
bydlet ve skladových prostorách hasičské-
ho záchranného sboru v Hamrách.

Starostové obcí obdrželi aktuální infor-
mace o akumulačních schopnostech vod-
ních nádrží na Prostějovsku.  Plumlovská
přehrada může nyní pojmout více než tři
milióny  metrů krychlových vody. Nádrž
na Drahanském potoku (pod obcí  Mysle-
jovice) hlásí pokles hladiny vody o více
než 200 cm,  rybník nad nádrží je praktic-
ky vypuštěn.

Průběžně dochází k úpravě břehů vod-
ních toků, jejichž  správcem je Povodí Mo-
ravy. Hloučela je upravována v Hamrách,
Mostkovicích a na řadu přijde i oblast od
Pivovarského rybníka  po Valovou. Úpra-
vou prochází i soutok Českého potoka
a Romže až  po vodní tok Valová.

Pro evakuované při povodních je připravený 

vojenský tábor v Hamrách 
Hasiči školili starosty, jak postupovat v případě povodní

Změna umístění a provozu Lékařské

služby první pomoci (LSPP) 

od  1. března

Pohotovostní služba je přemístěna
z prostor záchranné služby 

ve  Wolkerově ulici do areálu nové
nemocnice v Mathonově ulici. 

LSPP pro dospělé je umístěna:
v přízemí nového pavilonu vedle

akutní chirurgické ambulance a  CT,
vchod ze západní strany,

vstup pro pěší do areálu vpravo 
od polikliniky,

hlavní vjezd u vrátnice.

Ordinační hodiny
všední dny 17 - 22 hodin

so, ne, svátky 8 - 22 hodin

LSPP pro děti a dorost je umístěna:
1. poschodí pavilonu dětského oddělení, 

vchod z jižní strany,
vstup do areálu vlevo od polikliniky.

Ordinační hodiny
so, ne, svátky 8 - 20 hodin

Ve všední dny není LSPP pro děti
v provozu!

LSPP v nemocnici nezajišťuje 
výjezdovou lékařskou pohotovostní

službu!

Foyer divadla rozzářily paravány 

a kresby absolventů Gymnázia J. Wolkra 

Autorka paravánu z PET lahví Veronika Vláčilová si společně s profesorkou
Alenou Dolečkovou prohlédla i kresby své bývalé  spolužačky Anny Gazdo-
vé. Foto: Y. Kadlecová

Jak pokračuje projekt Zdravé město 

a co v Prostějově můžeme společně 

udělat v letech 2006 a 2007?
Vážení spoluobčané, dovolujeme si vás pozvat na

FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA.
Přijďte diskutovat o tom, co byste chtěli v našem městě zlepšit, 

aby se vám v něm lépe žilo!
Šanci na realizaci mohou mít i vaše podněty a připomínky.

KDY: v pondělí 27. března 2006 od 17 do 19 hodin.
KDE: v přednáškovém sále Národního domu, 

Vojáčkovo nám. 1,  Prostějov.

Na vaši účast se těší organizátoři akce:
město Prostějov a jeho odborní partneři.


