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Projektor, digitální fotoaparát, 
mobilní telefony či MP3 přehrávač. To 
jsou jen některé z cen, které čekají na 
výherce osmiměsíční ekologické soutěže 
ve sběru separovaného papíru a baterií. 
Pro žáky prostějovských základních 
škol ji pod záštitou místostarosty Mgr. 
Vlastimila Uchytila uspořádala společ-
nost .A.S.A. TS Prostějov, která ve měs-
tě zajišťuje sběr a svoz komunálního 
i tříděného odpadu. 

Soutěž byla vyhlášena v březnu.  Kon-
cem října bude vyhodnocena a školy i je-
jí žáci, kterým se podaří nasbírat nejvíc, 
budou odměněni. Nejlepší škola získá pro-
jektor, nejpilnější žák horské kolo. Nemé-
ně atraktivní ceny jsou připraveny i pro 
další úspěšné sběrače. 

„Papír budeme od škol vykupovat za 
smluvní ceny. Vážit i odvážet jej budeme 
zdarma,“ uvedl ředitel  .A.S.A. TS  Pros-
tějov ing. Jiří Vavrečka s tím, že v přípa-
dě zájmu žáků budou do dalšího ročníku 
zapojeny i střední školy. 

Soutěž potrvá témě tři čtvrtě roku. 
„Pro děti by měla být odrazovým můst-
kem k tomu, aby se naučily třídit odpad. 
Vycházíme z toho, že do sběru papíru se 
v řadě případů zapojí celé rodiny. Odpad 

tak budou třídit dospělí i děti, které si ten-
to návyk snad později přenesou i do svých 
domácností,“ objasnil záměr soutěže mís-
tostarosta Mgr. Vlastimil Uchytil, který  ji 
zaštítil. 

V loňském roce vyprodukovali oby-
vatelé Prostějova 8 623,5 tuny tuhého 
komunálního a 936,8 tuny tříděného 

odpadu. Dalších 2 912 tun odpadu skon-
čilo ve sběrném dvoře, kam jej Prostějo-
vané mohou ukládat zdarma. Náklady na 
likvidaci tříděného odpadu dosáhly 4 113 
tisíc korun. Svoz a likvidace netříděného 

odpadu přišly město na 33 980 tisíc korun. 
Do této částky jsou započítány mimo jiné 
i náklady na provoz překladiště a sběrného 
dvora, likvidaci černých skládek ve měs-
tě, obsahu odpadkových košů  a odpadu 
vzniklého při jarním a podzimním úklidu 
města. 

 Y. Kadlecová

Za starý papír bude A.S.A. dětem nadělovat
mobilní telefony, kola i přehrávače

Jak soutěžit? 
4  Úkolem školy je za celou dobu soutěže nasbírat co největší množství papíru 

(i z domácností), který bude vykupován za smluvní ceny. 
4  Na telefonickou objednávku zástupcem školy (kontaktní osobou) bude v dohod-

nutém termínu bezplatně přistaven kontejner nebo svozový automobil s posád-
kou.

4  Platba za zvážené množství papíru bude provedena složenkou na adresu školy nebo 
bankovním převodem na účet školy začátkem dalšího kalendářního měsíce. 

4 Odvoz i vážení papíru bude zajištěno na náklady pořadatele soutěže. 
4 V průběhu celého projektu bude vedena evidence množství nasbíraného papíru.
4 Po 20. říjnu budou vyhodnoceny a odměněny nejlepší školy.

4 Hodnocení proběhne ve dvou kategoriích:
- nejlepší škola (přepočet počet kg/počet žáků školy
- nejlepší žák (absolutní počet kg) 

Ceny pro žáky: 
1. místo horské kolo
2. místo mobilní telefon
3. místo mobilní telefon 
4. místo MP3 přehrávač
5. místo  repro k PC 
6. místo  bezdrátová myš k PC
7. – 15. místo další drobné ceny 

Ceny pro školy: 
1. místo projektor
2. místo  digitální fotoaparát
3. místo flipchard
4. místo dárkový balíček .A.S.A.
5. místo dárkový balíček .A.S.A.

Místostarosta Mgr. Vlastimil Uchytil: 
Atraktivními cenami chceme podnítit snahu dětí 

o třídění odpadu. Věříme, že řada z nich si tento 
návyk později přenese i do svých domácností.

Prostějovské firmy, nevládní organiza-
ce, školy s právní subjektivitou, ale i měs-
to mají nyní o něco větší šanci dosáhnout 
na peníze z fondů Evropské unie, jejichž 
příliv můžeme očekávat v letech 2007 
– 2013. Pomoci jim v tom má takzvaný 
projektový zásobník. Případné zájemce 
o dotace s ním seznámili na fóru Zdra-
vého města místostarostka Božena Seka-
ninová a Petr Švec, ředitel Národní sítě 
zdravých měst (NSZM), jejímž členem je 
od roku 2001 i Prostějov.

Třístránkový formulář pro návrhy pro-
jektů je umístěný na webových stránkách 
www.nszm.cz/prostejov. Zájemci o dotace 
v něm nastíní svoji představu o tom, na 
co by chtěli peníze z unie získat. Minis-
terstva i kraj, kterému bude NSZM návrhy 
na projekty průběžně předávat, tak získají 
jasnou představu o potřebách prostějov-
ského regionu. Tu by měly zohlednit při 
přerozdělování státních peněz i žádostech 
o dotace z evropských fondů,“ objasnila 
místostarostka Sekaninová. 

 „Největší šanci na podporu ze strany 
unie mají projekty, které navrhnou ve spo-
lupráci s místními firmami a nevládními 
organizacemi obyvatelé města  a součas-
ně budou v souladu s jeho strategickým 
plánem. Tedy takové, které chtějí lidé 

i odborníci,“ konstatoval Švec. „Návrhy 
na projekty budeme průběžně předávat 
Olomouckému kraji. Ten tak získá před-
stavu o potřebách v jednotlivých regio-
nech, kterou by měl zohlednit při přeroz-
dělování peněz,“ konstatoval Švec s tím, 
že pomocnou ruku by měl kraj podat 
i předkladatelům návrhů. „Krajští úředníci 

by jim měli pomoci s vypracováním kon-
krétních projektů,“ dodal. 

Získaný přehled by měl podle místosta-
rostky Sekaninové pomoci předcházet 
podobným situacím, jako je ta, kterou nyní 
řeší ministerstvo sociálních věcí.  „Minister-
ští úředníci se domnívali, že nevládní orga-
nizace budou chtít v tomto období realizovat 
zejména projekty zaměřené na sociální inte-
graci. Opak je však pravdou. Peníze získa-
né pro tento účel z unie leží na ministerstvu 

a není o ně zájem,“ upřesnila Sekaninová. 
Projektový zásobník zatím slouží pou-

ze prostějovským firmám a institucím. 
„V dohledné době bychom jej však chtě-
li zpřístupnit i okolním mikroregionům,“ 
uvedla Sekaninová. „Celá řada problémů, 
se kterými se potýkají, se totiž dotýká 
i Prostějovanů,“ dodala a jako příklad 

uvedla stále se zhoršující kvalitu vody 
v plumlovské přehradě. 

S projektovým zásobníkem již mají 
zkušenosti v Jihomoravském a Jihočes-
kém kraji a na Vysočině. První projekty 
však do něj vložily i prostějovské nevládní 
organizace, například občanské sdružení 
LIPKA.  Y. Kadlecová 

(Další informace z fóra Zdravého měs-
ta přineseme v příštím vydání Radničních 
listů) 

Cestu k penězům z Evropské unie by měl 
usnadnit projektový zásobník

Zájemci o dotace se s ním seznámili na fóru Zdravého města Prostějov

Místostarostka Božena Sekaninová: 
Třístránkový formulář pro návrhy projektů je 

umístěný na webových stránkách www.nszm.cz/
prostejov.

Ředitel Národní sítě Zdravých měst Petr Švec a místostarostka Božena Sekaninová seznámili účastníky fóra Zdra-
vého města Prostějov mimo jiné i s funkcí projektového zásobníku.  Foto: Yvona Kadlecová

Přemístění odboru 
komunálních služeb

Odbor komunálních služeb Městského úřadu  
v Prostějově se přesunul z prostor v přízemí radnice 

do zrekonstruovaného objektu ve dvorním traktu 
přístavby radnice na náměstí T. G. Masaryka. 

Pro veřejnost zde funguje od 15. března.

Ošacovací středisko 
pro sociálně slabé 

Již koncem dubna bude dokončena 
rekonstrukce poloviny parkoviště ve 
Školní ulici, které je největší parkovací 
plochou v centru Prostějova. Po jejím 
zprovoznění budou zahájeny stavební 
práce na druhé polovině parkoviště, na 
které řidiči nadále parkují. 

„Obnova parkoviště u hradeb přijde 
město Prostějov na necelých deset milio-
nů korun,“ uvedl místostarosta Miroslav 
Pišťák s tím, že s ohledem na omezený 
počet parkovacích míst v centru byla roz-
dělena do dvou etap. „Zatímco na polo-
vině parkovací plochy finišují stavební 
práce, na druhé tak mohou řidiči i nadále 
parkovat,“ dodal. 

Nově vybudovaná část bude mít kapaci-
tu zhruba 45 míst. Řidiči na ní budou moci 
parkovat již koncem dubna. „Štěrkové 
podloží s vyježděnými děrami nahradila 
zámková dlažba. Součástí rekonstrukce je 

i vybudování veřejného osvětlení a sadové 
úpravy,“ upozornil Pišťák. 

V centru města a jeho blízkém okolí je 
380 placených parkovacích míst, z nichž 
většina je vybavena parkovacími automa-
ty. Placená parkoviště v současné době 
provozuje společnost .A.S.A. TS Prostě-
jov, která poplatky za parkování odvádí na 
účet města. Jen za loňský rok tak navýšila 
jeho příjmy o 1 750 tisíc korun.

Největší kapacitu má parkoviště ve Škol-
ní ulice. Po jeho rekonstrukci zde své vozy 
bude moci zaparkovat více než stovka řidi-
čů. Ti se v Prostějově již delší dobu potýkají 
s nedostatkem parkovacích ploch. Zlepšení 
stavu těch stávajících a vybudování nových 
by měl podle radních zajistit vítěz veřejné 
obchodní soutěže na návrh placeného par-
kování ve městě, který by měl být znám 
nejpozději do prázdnin.   Y. Kadlecová 

Rekonstrukce poloviny parkoviště 
ve Školní ulici se chýlí ke konci 

Místostarosta Miroslav Pišťák: 
Neprodleně po dokončení rekonstrukce polovi-

ny parkoviště ve Školní ulici bude zahájena obno-
va zbývající části.

Společnost A.S.A. TS Prostějov, která 
pro město zabezpečuje mimo jiné zimní 
údržbu komunikací, během této zimy již 
spotřebovala na komunikace 582,2 tun soli 
(od začátku listopadu 2005 – do poloviny 
března 2006). K ošetření chodníků a vozo-
vek dosud použila 247,4 tun písku a 550,9 
tun drti. Jen pro ilustraci  - běžná spotřeba 

soli v průběhu běžné zimy je cca 350 tun. 
Zásoby posypového materiálu původně 

plánované na letošní zimu došly před jejím 
skončením, proto se průběžně dokupovala 
jak sůl, tak také drť a písek. Náklady na 
zimní údržbu hradí město Prostějov, které 
letošní zima přišla na více než šest miliónů 
korun.                                             (jg)

Letošní zima přišla město 
na více než šest milionů

Mateřské centrum Cipísek vás zve na 
přednášku světoznámé psycholožky 
Jiřiny Prekopové Aby se láska v rodině 
podařila. 

-  Je rodina pro vývoj dítěte opravdu 
tak důležitá? 

-  Stálá harmonie v manželství je nere-
álná, jak se zachází s konflikty?

- Období vzdoru a puberty.
-  Pořádky a propletence v systému 

rodiny.
-  Pevné objetí jako životní forma 

a terapie. 

Přednáška se uskuteční  ve čtvrtek 13. 
dubna od 18 hodin v přednáškovém sále 
Národního domu v Prostějově. Vstup-
né je 50 Kč. Prodej a rezervace vstupe-
nek: Městské divadlo Prostějov, telefon 
582 333 390, mateřské centrum Cipísek, 
telefon 723 436 339.

Svojí účastí podpoříte činnost mateřské-
ho centra (MC) Cipísek. Výtěžek z pro-
deje vstupenek zdvojnásobený Nadací 
Divoké husy bude použit na nákup hraček 
a výtvarných potřeb do MC. 

 (kdl) 

Psycholožka poradí

Aby se láska v rodině podařila 

Oblastní spolek Českého červeného 
kříže zřizuje od dubna v Milíčově ulici č. 
3 ošacovací středisko pro sociálně slabé 
občany. Žádáme tímto občany, kteří chtě-
jí pomoci, o darování čistých a zachova-
lých oděvů, obuvi, hraček, drobnějšího 
nábytku, kuchyňských potřeb a podobně.  
Výše uvedené věci mohou nosit kaž-
dé úterý od 12 do 15 hodin a čtvrtek od 
13.15 do 15.15 hodin na ústředí Oblastní-
ho spolku ČČK v Milíčově ulici č. 3. 

Současně obyvatele města prosí-
me o příspěvek na pořádání rekondič-

ních pobytů pro seniory se zdravotním 
postižením a cyklus přednášek na téma 
zdravé stárnutí.  Číslo účtu veřejné sbír-
ky schválené Krajským úřadem Olo-
mouckého kraje do 31. 12. 2006 je:  
86-7279600207/0100 - Komerční banka 
Prostějov.

Bližší informace získáte u ing. Lenky 
Černochové, ředitelky Oblastního spolku 
Českého červeného kříže Prostějov,  tele-
fon, záznamník, fax: 582 342 580, mobil 
723 005 411, e-mail : lenka.cernochova@
mybox.cz. Ing. Lenka Černochová 


