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Jarní úklid bude v Prostějově vzhle-
dem k letošní dlouhé zimě zahájen až 
po Velikonocích, a to 18. dubna. Počí-
naje tímto dnem budou po Prostějově 
rozmísťovány velkoobjemové vany 
v termínech podle níže uvedeného 
seznamu. 

Kontejnery – vany budou na místě 
vždy v určený den od 15 hodin do napl-

nění, nejdéle však do 17 hodin. Vany jsou 
určeny pouze pro domovní a zahradní 
odpad, proto jejich naplňování  odpa-
dem bude sledováno a kontrolováno 
pověřeným pracovníkem svozové firmy. 
Není možné do nich odkládat nebezpeč-
ný odpad (barvy, ředidla, akumulátorové 
baterie, pneumatiky), ani průmyslový či 
živnostenský odpad. Do van není povo-

leno dávat ani větší množství inertního 
odpadu (rumisko, hlína). 

Informace o odvozu velkoobjemových 
van můžete získat ve společnosti .A.S.A. 
TS Prostějov, s. r. o., u pana Kostlána, 
telefon 582 302 757 a na odboru komu-
nálních služeb Městského úřadu v Pro-
stějově, u paní Kovaříkové, telefon 
582 329 559.   

Jarní úklid bude zahájen po Velikonocích

úterý 18. 4. 
 Česká – Máchova 
	Riegrova	
 Kosířská – Na Vyhlídce 

středa 19. 4.    
 Bezručovo náměstí 
 Sídliště Hloučela – Slavíčka 
 Sídliště Hloučela – Špály 

čtvrtek 20. 4. 
Sídliště Hloučela – C. Boudy 
 Sídliště Hloučela – Zrzavého 
 Kpt. O. Jaroše 

pátek 21. 4. 
Fanderlíkova – u FTL 
 Sídliště Svobody – u staré benziny 
 Sídliště Svobody – na okruhu 

pondělí 24. 4. 
Šmeralova – proti teplárně 
 Šmeralova – dál k rybníku 
 B. Němcové 

úterý 25. 4.   
 Waitova – Dr. Horáka 
 Mozartova 
 Dobrovského – Tylova 

středa 26. 4. 
Dobrovského – parkoviště za obcho-
dem	
 Libušinka 
 Jezdecká – Puškinova 

čtvrtek 27. 4.     
 Šárka – Spitznerova 

 Dolní – parkoviště u věžáků 
 Husovo náměstí – u školy 

pátek 28. 4.
 Trávnická – střed 
 Švabinského 
 Svatoplukova – střed 

úterý 2. 5.
 náměstí Spojenců 
 Arbesovo náměstí 
 Sídliště E. Beneše – za obchodem 

středa 3. 5.
 Sídliště E. Beneše – Květná, 	
Sportovní
 Rejskova 
 náměstí T. G. Masaryka – OD Prior 
	
čtvrtek 4. 5.
 Žižkovo náměstí 
 náměstí E. Husserla 
 Vodní – Mlýnská 

pátek 5. 5.
 Nerudova – domov důchodců 
 Fanderlíkova – MŠ 
 Pod Kosířem – Palečkova 

úterý 9. 5.
 Havlíčkova č. 43
 Volfova – Příční 
 Za Velodromem – naproti č. 8

středa 10. 5.
 Držovice – Svadůvky – Tichá 
 Joštovo náměstí 
 Vrahovice – M. Alše – P. Jilemnického 

čtvrtek 11. 5.
 Žešov – hospoda 
 Žešov – u obchodu 
 Žešov – hřiště 

pátek 12. 5. 
 Domamyslice – u samoobsluhy 
 Domamyslice – ulice 5. května 
 Domamyslice – u kapličky 

pondělí 15. 5. 
 Čechovice – u pošty 
 Čechovice – Luční 
 Čechovice – u kapličky 

úterý 16. 5. 
 Krasice – Západní 
 Krasice – Moravská za obchodem 
 Krasice – Na Brachlavě 

středa 17. 5.  
 Držovice – Jaroslava Haška 
 Držovice – pod školou 
 Držovice – Fibichova u cihelny 

čtvrtek 18. 5.
 Vrahovice – Trpinky 
 Vrahovice – K. Světlé 
 Vrahovice – Jano Köhlera 

pátek 19. 5.
 Vrahovice – u Sídliště Svornosti
 Vrahovice – Čechůvky točna 
 Vrahovice – J. Suka 

pondělí 22. 5.
 Čechovická u ZD 
 Vícovská, Drozdovice – u trafiky 

Harmonogram jarního úklidu

Město Prostějov zajistí prostřednictvím 
společnosti .A.S.A.TS Prostějov, s. r. o., 
v sobotu  29. 4. v níže uvedených částech 
města mobilní sběr odpadu.  Prostějované 
budou moci v jeho rámci odevzdat: 

1. Nebezpečný odpad – jedná se 
o odpad jedovatý, výbušný nebo jinak 
nebezpečný, například oleje, tuky, barvy, 
fotochemikálie, léky, akumulátory, zářiv-
ky, výbojky, elektrochemický odpad, tele-
vizory, rádia, agrochemický odpad včetně 
obalů, pneumatiky osobní.

2. Objemný domovní odpad – jedná se 
o odpad z domácností, který je rozměrný 
a není možno jej umístit do popelnic. Jsou 
to například staré koberce, linoleum, starý 
nábytek, vyřazené oblečení, textil a obuv. 
Tento odpad ke stanovištím na tříděný 
odpad nepatří! 

Mimo výše uvedený termín je možné 
nebezpečný a objemný odpad zdarma 
ukládat ve sběrném dvoře U Svaté Anny 

(telefon 582 334 711). Provozní doba ve 
sběrném dvoře: úterý až sobota od 9.00 do 
13.30 hodin a od 14.00 do 17.00 hodin, 
pondělí a neděle zavřeno. 

Na určená stanoviště přijedou ve sta-
novených časech nákladní automobi-
ly, na které bude možné výše uvedený 

odpad nakládat. S odpadem se bude 
nakládat způsobem vyhovujícím sou-
časným legislativním a ekologickým 
normám. 

Mobilní sběr nebezpečného odpadu 
není určen pro odpad vznikající z pod-
nikatelské činnosti. 

Mobilní sběr nebezpečného a objemného odpadu 
v okrajových částech města 

Svoz odpadu 
o Velikonocích
Společnost A.S.A. TS Prostějov ozna-

muje občanům města Prostějova změ-
nu svozových dnů v týdnu od 17 do 
23. dubna.	 Harmonogram svozu  se 
v uvedeném týdnu posunuje o jeden 
den. To znamená, že pondělní svoz bude 
obstarán v úterý, úterní ve středu,  atd. 
Posledním svozovým dnem bude sobota 
22. dubna.         (jg) 

Harmonogram svozu odpadu 29. dubna 
Vrahovice – M. Pujmanové u mostu 10.00 – 10.15 hodin 
Vrahovice – J. Suka 10.20 – 10.35 hodin 
Vrahovice – M. Alše 10.40 – 10.55 hodin 
Vrahovice – K. Světlé 11.00 – 11.15 hodin 
Čechůvky – točna 11.20 – 11.35 hodin 
Držovice – J. Haška 11.45 – 12.00 hodin 
Držovice – Fibichova u cihelny 12.05 – 12.20 hodin 
Držovice – Na Trávníku 12.25 – 12.40 hodin 
Držovice – Svadůvky parčík 12.45 – 13.00 hodin 
Domamyslice – u samoobsluhy 13.10 – 13.25 hodin 
Čechovice – u pošty 13.30 – 13.45 hodin 
Žešov u pomníku (dětské hřiště) 13.55 – 14.10 hodin

Přerušení 
dodávky 
elektřiny

Z důvodu plánovaných prací na zaří-
zení distribuční soustavy – oprav, údrž-
bových a revizních prací – bude v Pro-
stějově 11. dubna od 7 do 13 hodin 
přerušena dodávka elektrické energie. 
Vypnutá oblast: část ulice Šafaříkovy 
od Havlíčkovy ulice až po Olomouc-
kou ulici oboustranně (č. p.  37 – 51 
a 38 – 56), část Olomoucké ulice jed-
nostranně od č. p. 21 po č. p. 47 (včetně 
obchodů).

Společnost E.ON Česká republika, 
a. s., děkuje občanům za pochopení.

Svátky jara jsou za dveřmi

Klub Oáza při Cyrilometodějském gym-
náziu v Komenského ulici č. 17 pořádá ve 
dnech 3. a 10. dubna od 17 hodin  krea-
tivní podvečery s velikonoční tematikou. 
V pondělí 3. dubna si v prostorách klubu 
mohou zájemci vyzkoušet velikonoč-

ní zdobení a malování vajíček. O týden 
později přijde na řadu výroba pomlázek 
a píšťalek. 

 Bližší informace získáte 
u Víta Forbelského na telefonním čísle 
737 342 043.

Kreativní podvečery 
s velikonoční tematikou 

Také vám sytě růžová vajíčka s nalepe-
ným obrázkem zajíčka připadají jako kýč 
nehodný velikonočních tradic? Chcete 
se naučit, jak se zdobily kraslice dříve? 
V tom případě přijďte v pátek 7. dubna 
v 18 hodin do Ekocentra Iris na Huso-
vě náměstí 67. Spolu s paní Malinovou 

a Bartíkovou si zde budete moci vyzkou-
šet voskové a slámové techniky zdobení 
kraslic. S sebou si vezměte vyfouknutá 
nebo vařená vejce (očištěná octem), špen-
dlík s kovovou nebo skleněnou hlavičkou, 
tužku nebo pastelku, popřípadě obyčejné 
voskovky. Vstup volný. 

Symboly jara si můžete
nejen koupit, ale i vyrobit 

Barvení vajec, výroba velikonočních 
věnců a drobných nástěnných dekorací, 
velikonoční výzdoba, velikonoční zvyky, 
pečení velikonočních jidášů.  To vše vás 
čeká v pátek 14. dubna od 16 do 19 hodin 

v Ekocentru Iris na Husově náměstí 67 
v Prostějově. Vstup je volný. 

Akce Ekocentra Iris jsou finančně 
podporovány  městem Prostějovem. 

Velikonoce v Kovárně 

Pro velký zájem organizuje město Prostějov v rámci projektu 
Zdravé město další bezplatné proškolení na počítačích určené lidem 
důchodového věku. To proběhne v květnu v ZŠ v Rejskově ulici. 
Kontaktní telefon pro zájemce: 582 344 560 (ZŠ v Rejskově ulici). 

Kurz na PC pro začátečníky: 
pondělí 15. května od 13.00 do 17.00 hodin
úterý 16. května od 15.30 do 17.30 hodin 
středa 17. května od 8.00 do 12.00 hodin 

Kurz na PC pro mírně pokročilé:
pondělí 22. května od13.00 do 17.00 hodin 
úterý 23. května  od 15.30 do 17.30 hodin 
středa 24. května  od 8.00 do 12.00 hodin 

	 Kurzy na PC pro seniory jsou zdarma!  (jg) 
															

Bezplatné budou i počítačové 
kurzy pro pokročilé seniory 

Kurzy práce na PC pro seniory, které pořádá město Prostějov v rámci projektu Zdravé 
město, získávají čím dál větší oblibu. Po několika kurzech pro začátečníky se tento-
krát dostane i na pokročilé. Ti se již nyní mohou hlásit v ZŠ v Kollárově ulici (telefon 
582 343 167) do osmihodinového kurzu, který bude zahájen 2. května. 

Termíny výuky budou následující: 
úterý 2. května    od 14 do 16 hodin 
čtvrtek 4. května  od 14 do 16 hodin 
úterý 9. května     od 14 do 16 hodin
čtvrtek 11. května  od 14 do 16 hodin 

	 Pro prostějovské seniory jsou kurzy opět zdarma.						 	 	(jg) 

Další kurzy na PC pro seniory 

Okresní hospodářská komora v Prostě-
jově pořádá pro malé a střední podnikate-
le v rámci projektu OP RLZ  „Znalostmi 
k prosperitě – Olomoucký kraj“ vzděláva-
cí cyklus daně, účto a právo s názvem 
kurzu Podvojné účetnictví 2006. Kurz 
je pořádán ve spolupráci se Vzdělávacím 
institutem spol. s r. o. v Prostějově a ing. 
Editou Tesařovou.

Celková délka kurzu včetně seminářů, 
konzultací a e-learningu je 200 výuko-
vých hodin a jeho cena je pro účastníka 
pouhých Kč 1 200 Kč, což je 20 procent 
z celkové ceny kurzu. Zbylých 80 procent 
je financováno v rámci výše uvedeného 
projektu. 

Další výhodou kurzu je, že jej nemusí-
te absolvovat celý,  ale můžete si vybrat 
témata, která vás budou zajímat. Pokud se 
však nezúčastníte více než třikrát,  nebu-
dete mít nárok na obdržení Osvědčení 
o absolvování kurzu -  realizátor kurzu 

má Pověření MŠMT k vydání osvědče-
ní s celostátní platností. Získáte pouze 
osvědčení o absolvování kurzu bez pří-
slušné akreditace.

Kurz začíná v úterý 4. dubna a končí 
ve čtvrtek 21. září 2006. Vaše přihlášky 
zasílejte nejpozději do 28. března 2006.	
Vzhledem k tomu, že počet účastníků je 
omezen, bude brán ohled na časový sled 
příchozích přihlášek. Proto doporučujeme 
zaslat vaši přihlášku co nejdříve. Veške-
ré bližší informace vám zodpoví Helena 
Chalánková, ředitelka OHK v Prostějově. 
Kontakt: Lidická 6, Prostějov, telefon: 
582 332 489, e-mail: ohkpv@ohkpv.cz.

Tento projekt je spolufinancován Evrop-
ským sociálním fondem (ESF) a státním 
rozpočtem České republiky. ESF napo-
máhá rozvoji zaměstnanosti podporou 
zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, 
rovných příležitostí a investicemi do lid-
ských zdrojů. 

Za vzdělávací cyklus daně, účto 
a právo zaplatíte jen zlomek ceny

Sdružení CEPAC Morava pořádá 
v rámci projektu Moderní trendy sociál-
ní podpory cyklus odborně-vzdělávacích 
seminářů zaměřených na odborné proško-
lení pracovníků nestátních neziskových 
organizací v Olomouckém kraji sociálního 
zaměření, kteří chtějí získat aktuální infor-
mace potřebné ke zlepšení úrovně posky-
tovaných služeb.

Zájemci si mohou podle svých 
požadavků a specializace vybrat jeden ze 
tří vzdělávacích modulů zaměřených na 
specifické dovednosti při práci s počíta-

čem, zvyšování managerské způsobilosti 
a problematiku pracovně právních vztahů 
v ČR a EU. Jednotlivé moduly budou 
probíhat v průběhu února - května 2006 
a  jsou všem účastníkům poskytovány 
bezplatně. 

Na seminář bude navazovat třídenní 
kurz orientovaný na problematiku Řízení 
lidských zdrojů. Na závěr projektu bude 
uspořádána regionální konference shrnu-
jící možnosti a zkušenosti se zaměstnává-
ním specifických skupin.

Vzdělávací semináře na téma 
Moderní trendy sociální podpory 

Se zajímavou novinkou se seznamují 
rodiče žáků Reálného gymnázia a základní 
školy města Prostějova. Od února se mohou 
rodiče našich žáků a studentů dostat přes 
webové stránky k datům ukrývajícím prů-
běžnou klasifikaci jejich ratolestí. Tato for-
ma komunikace má řadu výhod, především 
aktuálnost a nepřetržitý a dálkový přístup 
k informacím. Tím škola mnohem efek-
tivněji zajišťuje jeden z úkolů vyplývající 
z nového školského zákona  - informovat 
žáky a jejich zákonné zástupce o výsledcích 
výchovy a vzdělávání žáků.

Učitelé průběžně ukládají klasifikaci do 
databázového programu Bakaláři. Vzhle-
dem k zabezpečení ochrany osobních údajů 

je přístup k datům žáků chráněn jedinečným 
přístupovým kódem a heslem, které znají jen 
rodiče a student. K dispozici je informace 
o průběžné a závěrečné klasifikaci studenta, 
udělených výchovných opatřeních,  aktuál-
ním rozvrhu a přehled předmětů studenta 
spolu s výčtem vyučujících učitelů. Rodi-
če a studenti si mohou rovněž kontrolovat 
přístup z přehledu návštěv stránek daného 
studenta.

A jak to funguje v praxi? Rodiče si 	
otevřou webové stránky školy (www.
rg.prostejov.cz), kliknou si na Klasi-
fikaci - a co se děje potom, záleží už 
na každém jednotlivém studentovi.                                                                  
	 (rg) 

Zajímavá novinka

Po pár kliknutích zjistí rodiče 
vše o známkách i chování dětí 


