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Všem, kteří se buď osobně nebo ve
svém okolí  setkali s problémem anore-
xie a bulimie, je určena  schránka důvě-
ry umístěná již několik týdnů v psycho-
logické poradně pro rodinu v zařízení
Medicom’s ve Vrahovicích, v ulici 
M. Majerové 2.  Prostějov je jedním
z patnácti měst v České  republice, v ni-
chž jsou schránky určené nemocným 
s psychickými poruchami příjmu potravy
- mentální  anorexií a bulimií - umístěny. 

Schránka je vybírána dvakrát měsíčně
a veškeré  dotazy jsou doručeny na adresu
občanského sdružení  Anabell, Bratislav-

ská 2, Brno. Tato organizace od  roku 2002
doposud jako jediná svého druhu u nás  po-
máhá nemocným s poruchami příjmu po-
travy. V letošním roce organizuje projekt
„Nezůstávej na to  sama“, který byl pod-
pořen státním rozpočtem ČR i Evropskou
unií, programem PHARE. Projekt přináší
celou řadu inovovaných aktivit, mimo jiné
například individuální poradenství psy-
chologické a nutriční, skupinovou terapii,
zpravodaj Anabell,  víkendové semináře
s názvem Přijmi své tělo a v neposlední řa-
dě také přednášky v oblasti primární  pre-
vence poruch příjmu potravy. 

Veškeré služby jsou klientům poskyto-
vány zdarma.  Výjimkou nejsou ani nově
zavedené schránky důvěry.  Na dotazy,
které jsou do nich umístěny, odpovídá
psycholožka, a to buď přímo tazateli  (pro-
střednictvím telefonu, e-mailu či dopisu)
nebo nepřímo v rubrice „Vaše dotazy“ ve
zpravodaji  Anabell, který sdružení vydá-
vá jako měsíčník. 

„Mentální anorexie je charakterizována

omezováním  příjmu potravy až po úplné
odmítání jídla, bulimie  neřízeným, tajným
přejídáním a následným zvracením  přija-
té potravy nebo vyvoláním průjmu,“ uved-
la  Mgr. Ivana Hemerková, ředitelka Střed-
ní  zdravotnické školy Prostějov, jejíž žáci
a učitelé  se výzkumem bulimie a anorexie
dlouhodobě  zabývají. „Nejnovější odbor-
né průzkumy hovoří o tom, že některou
z těchto forem poruch příjmu  potravy
dnes trpí každá dvacátá mladá dívka či  že-
na. Jen asi třetina z nich se dokáže zcela
vyléčit a nejtěžší případy končí dokonce
smrtí.  Alarmující je rovněž skutečnost, že
věk  postižených se v posledních letech ne-
ustále  snižuje a stále více přibývá třinácti-
letých dětí.  Proto je prevence v tomto pří-
padě tak důležitá,“  zdůraznila Hemerková
s tím, že nedílnou součástí  prevence psy-
chických poruch příjmu potravy je  pěsto-
vání zdravého sebevědomí u mladé gene-
race a změna ideálu krásy, který v nejrůz-
nějších  časopisech prezentují zcela
vychrtlé modelky. (jg,  kdl)

Ve vrahovickém Medicom’su je schránka 
důvěry pro nemocné bulimií a anorexií 

Psychickými poruchami příjmu potravy trpí pět  procent dívek a žen

Kontaktní osoby: 
PhDr. Ing. Jana Sladká - Ševčíková, předsedkyně  občanského sdružení Anabell
pro nemocné anorexií a  bulimií, Brno, telefon: 542 214 014, 602 766 542

Mgr. Ivana Hemerková, ředitelka Střední  zdravotnické školy Prostějov (škola se
dlouhodobě  zabývá výzkumem bulimie a anorexie), telefon: 731 413 110. 

Město Prostějov, prostřednictvím spo-
lečnosti .A.S.A. TS  Prostějov, s. r. o., za-
jistí i v letošním roce v okrajových  čás-
tech města jarní mobilní sběr odpadu.
Občané města 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, zářivky, výbojky, elek-
trochemický odpad,  televizory, rádia, agro-
chemický 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, linolea, starý náby-
tek atd. 

Tento odpad ke stanovištím na tříděný
odpad nepatří! Občané  mohou odevzdat 
i vyřazené oblečení, textil a obuv.

V rámci mobilního sběru není možné
se zbavovat popela a  běžného domovní-
ho odpadu - k tomu jsou určeny popelni-
ce o  obsahu 110 l a kontejnery na 1 100 l.
Mobilní sběr  nebezpečného odpadu není
určen ani pro odpad vznikající z podni-
katelské činnosti. 

Jen přesným tříděním odpadu lze dosáh-
nout kvality materiálů  potřebné pro násled-

né využití a také co nejpříznivějších cen za
uložení či jiné zneškodnění odpadů, které
nelze jinak  zužitkovat. S odpadem se bude
nakládat způsobem, který vyhovuje  součas-
ným legislativním a ekologickým normám.

Mobilní sběr proběhne dne 29. dubna -
přesná stanoviště s  časem předání budou
upřesněna v některém z dalších vydání
Radničních listů. 

Mimo výše uvedený termín je možné ne-
bezpečný a objemný  odpad odvážet na
sběrný dvůr u Svaté Anny (telefon
582 334 711) . Provozní doba ve sběrném
dvoře: úterý až sobota od 9.00 do 13. 30 ho-
din a od 14.00 do 17.00  hodin, pondělí a ne-
děle zavřeno.

Nebezpečného i objemného odpadu se můžete 
zbavit v dubnu při jeho mobilním sběru 

Město Prostějov bude i v letošním roce
pokračovat v montáži  bezpečnostních ře-
tízků pro seniory. Radní na jejich nákup 
a instalaci schválili pro rok 2006 deset ti-
síc korun. 

„Jde o pokračování programu prevence
z roku 2005, kdy byla akce  finančně pod-
pořena Ministerstvem vnitra České repub-
liky,“  uvedl ředitel městské policie Bc.

Jan Nagy s tím, že i v letošním roce budou
řetízky zájemcům z řad seniorů montovat
strážníci ze skupiny prevence ve spoluprá-
ci s odbornou firmou.

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti
seniorů v Prostějově.  Jen pro ilustraci -
v loňském roce nechali strážníci seniorům
namontovat ke vchodovým dveřím celkem
169 bezpečnostních  řetízků. (jg)

Městská policie Prostějov zakoupila ne-
dávno za bezmála 40 tisíc  korun přístroj na
orientační zkoušku alkoholu v dechu. Jde 
o profesionální přístroj, který používají na-
příklad i policisté. 

Zařízení již prošlo prvním „zátěžovým
testem“. V polovině února  strážníci kon-
trolovali podávání alkoholu mladistvým
v prostějovských restauracích. „Při této ak-
ci byly všechny  provedené dechové zkouš-
ky negativní,“ uvedl ředitel městské  policie
Bc. Jan Nagy s tím, strážníci mají od ledna
povinnost  dohlížet na dodržování tabáko-
vého zákona. „Přístroj budeme  používat

zejména v restauracích a barech při kontro-
lách  podávání alkoholu mladistvým. Stráž-
níci budou kontroly provádět  zejména o ví-
kendech na místech, kde se mládež obvykle
schází.  Využijí přitom i informace od Pro-
stějovanů, kteří je na  nalévání alkoholu ne-
zletilým občas upozorňují,“ dodal Nagy. 

Strážníci se v brzké době zaměří také na
požívání alkoholu u řidičů motorových vo-
zidel. „Pokud řidiči odepřou dechovou
zkoušku a následné vyšetření alkoholu v kr-
vi, může jim být od  1. července uložena až
padesátitisícová pokuta,“ upozornil  ředitel
městské policie.  (jg, kdl)

Vedení města Prostějova před časem vy-
hodnotilo práci Městské  policie Prostějov za
rok 2005. Při této příležitosti ocenil  starosta

ing. Jan Tesař nejlepšího strážníka za rok
2005,  kterým se stal Antonín Říha. Oceněný
získal finanční odměnu a pamětní list města.

Městská policie radí, informuje
Městská policie pokračuje v programu

„Bezpečnost pro seniory“

Strážníci dohlížejí 
na dodržování tabákového zákona 

Odepření dechové zkoušky může řidiče přijít až na 50 tisíc

Nejlepším strážníkem je Antonín Říha

Město Prostějov
Městský úřad v Prostějově, odbor školství a kultury

Zápis dětí do mateřských škol v Prostějově 
se koná v pátek 31. března 2006 od 8 do 17 hodin 

Mateřské školy v Prostějově 

ředitelství MŠ Prostějov, Rumunská 23, příspěvková organizace 
pracoviště Křesťanská mateřská škola, Rumunská ulice 23
pracoviště Mozartova ulice 43

ředitelství MŠ Prostějov, Moravská ulice 30, příspěvková  organizace
pracoviště Raisova ulice 6

ředitelství MŠ Prostějov, Partyzánská ulice 34, příspěvková  organizace 
pracoviště Květná ulice 4
pracoviště ulice A. Krále 16

ředitelství MŠ Prostějov, ulice Šárka 4a, příspěvková  organizace
pracoviště ulice Libušinka 18
pracoviště Dvořákova ulice 5
pracoviště Žešov 81

ředitelství MŠ Prostějov, Smetanova ulice 24, příspěvková  organizace 
pracoviště Držovice, ulice Pod školou 4a

ředitelství ZŠ a MŠ Prostějov, Rejskova tř. 4, příspěvková  organizace 
pracoviště Hanačka 3

ředitelství ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ulice 4, příspěvková  organizace 
pracoviště Husovo náměstí 94

ředitelství ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ulice 60,  příspěvková organizace 
pracoviště Fanderlíkova ulice 69

ředitelství ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14, příspěvková  organizace 
pracoviště Čechovice, ulice 5. května 7
pracoviště Mánesova ulice 15

ředitelství ZŠ a MŠ Prostějov, Sídliště svobody 24/79,  příspěvková organizace 
MŠ při ZŠ Sídliště svobody 

ředitelství Střední škola, Základní škola a mateřská škola  Prostějov, Komenského 10
pracoviště Speciální mateřská škola Mozartova ulice 30,  Prostějov 
pro děti s vadami řeči, sluchu, zraku, tělesným, mentálním a  kombinovaným postižením.

Na jednotlivých pracovištích budou k dispozici konkrétní  pokyny. 
Termín zápisu je stanoven po dohodě všech ředitelů a ředitelek  

ZŠ a MŠ ve městě Prostějově. 

Zapsány budou děti od 3 let. 
Zápis proběhne v souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb.,  o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném  vzdělávání v platném znění.
Počet přijatých dětí podléhá stanovené kapacitě školy. 

Rodiče přivedou k zápisu děti a přinesou rodný list dítěte. 
V případě odvolání je možno toto podat ke Krajskému úřadu v Olomouci, 

odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Jeremenkova  ulice 40a. 

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 středy 15. března. 

Kontakty při 
podezření na 
ptačí chřipku

Střední odborné učiliště obchodní na
nám. E. Husserla 1 a  město Prostějov vás
zvou Hanácký pohár 2006, devátý ročník
mezinárodní soutěže míchaných nápojů 
z Portfolia Starorežné  Prostějov a General
Bottlers CR. Akce se uskuteční 21.března
od  10 hodin v Kulturním a společenském
centru v Prostějově.

Program:
- vystoupení hanáckého souboru Klas
- soutěž juniorů v míchání alkoholic-

kých long drinků
- soutěž profesionálů v míchání alkoho-

lických fancy drinků
- flambování palačinek a ovoce
- ukázky free stylu v míchání nápojů
- ochutnávka výrobků ze Starorežné

Prostějov
- celodenní kulturní program ve vstu-

pech mezi soutěžemi
- módní přehlídka

Občané Prostějova, kteří naleznou
na  katastru města uhynulé ptáky,
mohou kontaktovat  následující in-
stituce: 

1. Městskou policii - 24hodinový
dispečink -  telefon 582 402 222

2. Dispečink společnosti .A.S.A.
TS Prostějov -  telefon 737 242 155

3. V případě nálezu většího množ-
ství uhynulých  ptáků nebo při úhy-
nu vodních ptáků - inspektory
Krajské veterinární správy - tele-
fon 723 607 961, 606 521 558,
724 814 175, 777 132 272. 

Na Hanáckém poháru budou
vzduchem lítat šejkry

Prostějov se stane centrem skautského divadla
Sto padesát malých divadelníků z řad

nejmladších skautů a  skautek se sejde
ve dnech 24. až 26. března na soutěži
Divadelní šestka. Přehlídka jejich dra-
matických dovedností  proběhne
v Městském divadle Prostějov v sobotu
od 9 do 17.30  hodin. Slavnostní večer,
na kterém budou vyhlášeny výsledky
soutěže, začne v 19.30 hodin. 

Divadelní šestka je skautská umělecká
soutěž celostátního  významu pro skupiny
(šestky) dětí mladších dvanácti let. Mezi
účinkujícími se objevují i předškoláci. Té-
mata divadelních  představení jsou rozlič-
ná, od přepracovaných pohádek až po  ob-
razy každodenní reality. 

V porotě zasedne místostarostka Pro-
stějova Božena Sekaninová,  šéfdrama-
turg Centra dramatické, divadelní a zá-
bavné tvorby ČT  Brno Pavel Aujezdský,
bývalá ředitelka Městského divadla 
v Prostějově Jana Zikmundová, pedagož-
ka se zaměřením na  dramatickou výcho-
vu Helena Možná a další. Děti kromě sou-
těžení  čeká velká hra Divadelní katastro-
fa, při které budou hledat po  Prostějově
ztracené pohádkové postavy. Ve volných
chvílích se  mohou leccos naučit ve vý-
tvarné dílně. 

Sobotní slavnostní večer s vyhlašová-
ním výsledků obohatí  vystoupení Taneční
školy Hubený, jejíž členové patří po mno-

ho  let mezi světovou špičku a z mistrov-
ství světa vozí četné  trofeje, včetně těch
nejcennějších, v disco dance a hip-hop
formacích ve všech věkových kategoriích.

Malí skauti přijedou do Prostějova ze
všech koutů republiky.  Nejblíže, kromě
domácích dívek, to mají soutěžící ze Slati-
nic.  Nejdelší cesta zřejmě čeká soutěžní
šestku z Klatov. Zpátky  domů si děti ze
čtvrtého ročníku Divadelní šestky kromě
hezkých zážitků přivezou vlastnoruční vý-
robek, účastnické  medaile, knižní dárky
a maňásky.

Soutěž je možné navštívit kdykoliv
v průběhu dne. Veřejnosti  bude přístupný
i slavnostní večer. 

DOMOVINKA, Tetín 1, 796 01 Prostějov
nabízí všem zájemcům 

zajímavá setkání v rámci Akademie seniorů 
21. března Mezilidské vztahy - jak být v rovnováze od  14 hodin 

- přednáší paní Holcmanová 

28. března Energie bytů a české feng-shuej  od 14 hodin 
- přednáší Erika Bábková 

Oznámení 
o přerušení dodávky
elektrické energie 

Z důvodu plánovaných prací na zařízení
distribuční soustavy -  oprav, údržby a re-
vizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie dne 23. března od 7.00
do 14.30 hodin v Prostějově v Dolní uli-
ci č. 30. 


