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Prostějovští strážníci od začátku
února vyrážejí do terénu  vybaveni
defibrilátorem. Město jeho pořízení
přišlo na 63 tisíc  korun. Použití de-
fibrilátoru podstatně zvyšuje šanci na
přežití  lidí, jejichž život je ohrožen
v důsledku náhlého selhání srdce.
Strážníci mají k dispozici defibrilátor
určený pro laiky. Jeho  nesprávné
použití je díky jednoduchému ovládá-
ní a hlasovému  naváděcímu systému
prakticky vyloučeno. Přístroj navíc
po  přiložení elektrod sám vyhodnotí,
zda je jeho použití potřebné. 

„Defibrilátorem je vybaven jeden
z hlídkových vozů městské policie, “
uvedl ředitel Městské policie Prostějov
Bc. Jan Nagy. „Jeho  správné použití
strážníkům názorně předvedly učitelky
odborných  předmětů na Střední zdra-
votnické škole, které s nimi zopakovaly
i  zásady první pomoci,“ dodal. 

„Strážníci se pohybují v terénu i na
řadě sportovních a  společenských akcí,
kde je větší kumulace lidí. V hlídkovém
voze  tak bude defibrilátor v případě po-
třeby okamžitě k dispozici,“  uvedla mí-
stostarostka města Božena Sekaninová.
„Tento přístroj je  investicí vloženou do
záchrany lidských životů. I pokud by jej
strážníci použili jen jednou za pět let,

jeho pořízení bude mít  smysl,“ dodala
Sekaninová. 

Prostějovští záchranáři loni vyjeli
k 396 případům ischemické  choroby sr-
deční a infarktu myokardu. Dalších 108
výjezdů si  vyžádaly různé srdeční aryt-
mie. „Rozšíření vybavení městské  poli-

cie o defibrilátor v žádném případě ne-
znamená, že by strážníci  začali suplo-
vat činnost záchranné služby. Ta bude
ke všem  naléhavým případům jezdit i
nadále,“ ujistil ředitel prostějovské  zá-
chranné služby MUDr. Pavel Holík.
„Strážníci však občas narazí  na lidi
v bezvědomí. Pokud za pomoci defibri-
látoru zjistí, že  příčinou ztráty vědomí
je náhlé selhání srdce, budou jim moci
poskytnout rychlou odbornou pomoc.
Mozkové buňky totiž začínají z důvodu
nedostatku kyslíku odumírat již po čty-
řech minutách od  zástavy oběhu,“ kon-
statoval MUDr. Holík, který na odborné
proškolení strážníků dohlížel. 

Podle Mgr. Ivany Hemerkové, ředi-
telky Střední zdravotnické školy,  jejíž
vyučující strážníky průběžně školí v po-
skytování první  pomoci, není možné,
aby strážníci použili defibrilátor u lidí,
u  kterých to nebude zapotřebí. „Přístroj
po přiložení elektrod sám  vyhodnotí je-

jich zdravotní stav. Pokud to situace ne-
vyžaduje,  defibrilační výboj nespustí,“
objasnila. 

Choroby srdce a cév jsou nejčastější
příčinou úmrtí v České  republice. Bez
defi-brilace se v případech náhlého se-
lhání srdce  naděje na záchranu života
s každou minutou snižuje o deset pro-
cent  a po deseti minutách je prakticky
nulová. MUDr. Holík v této  souvislosti
poznamenal, že povědomí zejména mla-
dé generace o první  pomoci je velmi
malé. „Poskytnutí první pomoci se
v dnešní době v řadě případů omezí na
vytočení čísla 155,“ poznamenal ředitel
záchranky. Y. Kadlecová

Strážníci vyrážejí od února do terénu vybaveni defibrilátorem 
Plně automatizovaný přístroj sám vyhodnotí, zda je jeho použití  potřebné

Správné použití defibrilátoru strážníkům názorně předvedly  učitelky odbor-
ných předmětů na Střední zdravotnické škole. Obě s tímto přístrojem často při-
cházely do styky při své dřívější práci  na koronární jednotce. Foto: Y. Kadlecová 

Mgr. Jana Gáborová,
mluvčí MěÚ v Prostějově 

Odbor školství a kultury Městského úřa-
du v Prostějově  vypracoval předběžné hod-
nocení zápisu do prvních tříd  prostějov-
ských základních škol, který se konal 20.
ledna. K zápisu  se dostavilo celkem 507
dětí, z nichž 55 má bydliště mimo  Prostě-
jov. O odklad žádají rodiče 104 předškolá-
ků. Šest dětí míří  do specializované třídy ve
škole v Rejskově ulici. Z kapacitních důvo-
dů  nemohla základní škola v ulici Edvarda
Valenty přijmout osm dětí a Reálné gym-

názium a základní škola (RG a ZŠ) města
Prostějova 12  dětí. Jejich rodičům budou
doporučeny základní školy v Melantricho-
vě, Rejskově, Kolárově a Majakovského
ulici, kde je  ještě volná kapacita. 

V příštím školním roce bude v Prostějo-
vě otevřeno 15 prvních  tříd plus jedna spe-
cializovaná třída.

Rodiče, kteří se nemohli se svými dětmi
dostavit k řádnému  zápisu v pátek 20. led-
na, se s ředitelstvími škol domluví na  ná-
hradním termínu zápisu, který musí pro-
běhnout nejpozději do 15.  února letošního
roku. 

Zápis dětí do prvních tříd 

prostějovských základních škol 
Největší zájem byl o Reálné gymnázium a  základní školu

města Prostějova, ZŠ Sídliště svobody a ZŠ Dr. Horáka

Výsledky zápisu do prvních tříd dne 20. ledna 2006 

základní škola k zápisu  nástup počet tříd 

Melantrichova 52  46 2
Sídliště svobody 74  59 2
Palackého 51  46 2
Palackého - Čechovice 28  22 1
Rejskova 33  20 1 + 1 specializovaná
E. Valenty 51  38 x 1
Dr. Horáka 74  54 2
Kollárova 29  19 1
RG a ZŠ Studentská 88  72 xx 2
Majakovského 27  21 1
celkem 507  397 15 + 1 specializovaná 

Vysvětlivky: 
x - 8 dětí nemůže být z kapacitních důvodů přijato
xx - 12 dětí nemůže být z kapacitních důvodů přijato 

Zápis do prvních tříd řečí čísel: 

Počet dětí, které se dostavily k zápisu: 507
Počet dětí, pro které žádají rodiče odklad: 104
Počet zájemců o specializované třídy: 6 
Počet dětí s bydlištěm mimo Prostějov: 55 
Počet běžných prvních tříd ve školním roce 2006/2007: 15
Počet specializovaných tříd ve školním roce 2006/2007: 1

Jednou ze tří škol, o kterou projevili letos rodiče  budoucích prvňáčků největší
zájem, byla Základní  škola Sídliště svobody. 

Foto: Y. Kadlecová 

Město Prostějov chce získat Kulturní
a společenské centrum (KaSC),  které jeho
vlastníci nabízeli postupně přes dvě pro-
stějovské  realitní kanceláře zhruba čtyři
roky k prodeji. Město s nimi již  zahájilo
přímá jednání. Ve dvoupodlažním objek-
tu nacházejícím se  přímo v centru města
je totiž mimo jiné sál s kapacitou téměř  ti-
síc lidí. Pokud by centrum bylo využito ke
komerčním účelům, jak  o tom uvažují
další tři současní zájemci o jeho koupi,  pa-
desátitisícovému městu by tento sál citelně
chyběl. Město  záměrem na koupi Kultur-
ního a společenského centra sleduje  za-
chování jeho využití pro kulturní a spole-
čenské účely. 

„Kulturní a společenské centrum je zaříze-
ní účelově zaměřené na  kulturu. Další tři sou-
časní vážní zájemci o jeho koupi by je však
chtěli využít ke komerčním účelům,“ potvr-
dila předsedkyně odborové  organizace
Oděvního podniku Helena Vyroubalová.
„Jednání s městem  se teprve rozbíhají. I my
bychom však byli rádi, kdyby objekt byl  za-
chován pro kulturní účely,“ dodala. 

Podle místostarosty Mgr. Vlastimila
Uchytila, který jednání o koupi Kulturního
a společenského centra inicioval, by kulturní
a společenský život ve městě jeho ztrátou
vážně utrpěl. „KaSC je  jediné kulturní a spo-
lečenské zařízení ve městě, které má tak  vel-
ký sál. Navíc má zcela ideální polohu v cent-
ru města v těsné  blízkosti židovských uliček,
které s jejich postupnou rekonstrukcí  znovu
ožívají, což nabízí další možnosti pro jeho
využití. Cena  objektu je prozatím otázkou
jednání. Mohu pouze říci, že postupem  doby
klesla z 55 na 12 milionů,“ dodal Uchytil. 

„Dcera loni maturovala a v KaSC měla
stužkovací ples. Sál i přilehlé prostory byly

zcela zaplněny rodiči, známými a kamarády
maturantů. Nedovedu si představit, jak by-
chom se v tomto počtu  naskládali třeba do
Národního domu,“ konstatovala Dagmar
Vychodilová. 

Vlastníkem budovy Kulturního a spole-
čenského centra je závodní  odborová orga-
nizace. Pozemky pod ní jsou ve vlastnictví
KaSC, s.  r. o. Majitelem další části pozemků
je Oděvní podnik, a. s.  Součástí Kulturního

a společenského centra stojícího na pozem-
cích  o celkové výměře téměř čtyři tisíce met-
rů čtverečních je mimo  jiné centrální sál
s dvěma přísálími, kam se vejde 976 lidí,  je-
viště, klubovny a bar. Pod svou střechou pra-
videlně hostí  například účastníky plesů, pře-
hlídky středních škol, prodejní a prezentační
výstavy Postav dům, zařiď byt, mezinárodní
výstavy  koček a celé řady dalších akcí. 

Y. Kadlecová

Město Prostějov chce koupit 
Kulturní a společenské centrum 

Nechce přijít o jediné kulturní a společenské zařízení s velkým sálem

Místostarosta Mgr. Vlastimil Uchytil: 
Ztrátou KaSC by kulturní a společenský 

život ve městě značně  utrpěl. KaSC je 
jediné kulturní a společenské zařízení 
ve městě,  které má tak velký sál a navíc 
ideální polohu v centru města. 

V prvním patře KaSC se nachází sál s kapacitou téměř tisíc lidí.  Vedle jiných akcí v něm probíhají i stužkovací plesy bu-
doucích  maturantů prostějovských středních škol. Jejich součástí bývají  doprovodné akce, v nichž účinkují sami stu-
denti školy. Foto: Y.  Kadlecová 

V přízemí KaSC je mimo jiné foyer se šatnami. Ve dnech, kdy šatny  nejsou za-
potřebí, je foyer nyní pronajímán k pořádání prodejních  akcí. Foto: Y. Kadlecová 

Místostarostka Božena Sekaninová:
Nákup defibrilátoru je investicí vloženou

do záchrany lidských životů. I kdyby jej
strážníci použili jen jednou za 5 let, bude
mít jeho pořízení smysl.


