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Slavnostní setkání ke Dnu učitelů
Dne 1. května dojde ke změnám v jízdních

řádech linek, které zajišťuje FTL-First Tran-
sport Lines, a.s., Prostějov. Největší změnou
je zavedení nové linky Plumlov, Hamry -
Prostějov - Kralice na Hané - Hrubčice. Pro-
pojí se tak bez přestupu směr z Kralic na Ha-
né přes Prostějov do Plumlova. Navíc spoj
městské dopravy s odjezdem 15.30 hodin od
nové nemocnice v pracovní dny bude pokra-
čovat až do Hrubčic. Rovněž spoj z Hrubčic
s odjezdem ve 4,55 hodin o sobotách a ne-
dělích bude pokračovat po lince MHD až

k nové nemocnici. Novinkou je také zavede-
ní nového spoje z Čech pod Kosířem v pra-
covní dny s odjezdem v 6.05 hodin a příjez-
dem do Prostějova v 6.30 hodin. Tento spoj
má přípoje jak na vlak do Olomouce, tak i na
autobusové spojení tímto směrem.

O dalších drobných změnách v jízdních
řádech je možné se informovat v informační
kanceláři FTL na nádraží nebo na telefon-
ním čísle 582 333 181. Ing. Jiří Hloch,

ředitel autobusové 
divize FTL,a. s.

Změny v jízdních řádech od 1. května 

Rozšíření Integrovaného dopravního
systému Olomouckého kraje

Stávající zóny budou přečíslovány a jejich počet bude 

výrazně rozšířen
Stávající Integrovaný dopravní systém provozovaný prozatím ve třech zónách Prostějov

(1), Plumlov (2), Krumsín (3) bude od 1. 5. 2004 rozšířen a napojen na Integrovaný doprav-
ní systém Olomouckého kraje (IDSOK) směrem na Olomouc, Přerov a na západní straně za-
sáhne přes Protivanov až do Boskovic. Stávající zóny budou přečíslovány v souladu s kon-
cepcí IDSOK a jejich počet bude významně rozšířen. Vozidla dopravců FTL - First Transport
Lines, a.s., a Connex Morava, a. s., kteří budou zajišťovat provoz ID SOK od 1. 5. 2004, bu-
dou označena na čelní straně vozidla logem IDSOK.

Do IDSOK v oblasti Prostějova budou od 1. 5. 2004 nově zařazeny linky Prostějov - Pře-
rov, a to jak přes Tovačov, tak přes Dub n. M. Nově jsou také do systému IDSOK zařazeny
linky směrem na Protivanov až do Boskovic, které provozuje FTL Prostějov. Pro mnoho ce-
stujících bude důležité, že do tohoto systému je zařazen i úsek Prostějov - Olomouc na lin-
kách, které provozuje FTL Prostějov a Connex Morava.

Cestující budou na linkách zařazených do IDSOK odbaveni v zónovém tarifu IDSOK. Ta-
rif IDSOK platí jen pro cesty, které v území IDSOK začínají a končí. Cena jízdního dokladu
v rámci jedné zóny je stejná bez ohledu na délku cesty nebo počet přestupů v rámci časové
platnosti jízdního dokladu. Tarifní zóna vymezuje územní platnost jízdního dokladu. Dalším
vymezením je časová platnost jízdního dokladu. Všechny jízdenky mají vyznačenou zóno-
vou (číslem nebo počtem) a časovou platnost.

Jízdenky tarifu IDSOK: jednotlivé občanské jízdné, jednotlivé zlevněné jízdné, jednotlivé
zavazadlo, sedmidenní občanské jízdné, sedmidenní zlevněné jízdné, měsíční občanské jízd-
né, měsíční zlevněné jízdné.

V zóně 41 Prostějov platí na linkách MHD souběžně stávající tarif MHD. Přestup do linek
veřejné linkové dopravy zařazených do IDSOK v zóně 41 z MHD a opačně je možný jen s tě-
mi druhy dokladů, které jsou součástí tarifu IDSOK.

Na linkách směr Olomouc je prodej sedmidenních zlevněných a měsíčních jízdních do-
kladů týkajících se zóny 71 (Olomouc) vázán na pořízení kmenové průkazky. Průkazky je
možné zakoupit pouze v předprodeji dopravce DPMO, a.s., v Olomouci. Bez této průkazky
nemohou být cestující na sedmidenní zlevněné a měsíční jízdenky přepraveni.

Podrobnější informace o rozšíření IDSOK do dalších oblastí našeho regionu můžete zís-
kat na telefonním čísle 582 333 181 nebo přímo v informační kanceláři FTL na nádraží v Pro-
stějově.

Srovnání cen jízdného mezi Prostějovem a některými obcemi
v rámci příměstského tarifu

(před IDSOK) a tarifu IDSOK

Boskovice Protivanov Vícov Ohrozim Přerov Olomouc Kralice

Obyčejné jízdné 
za 20 pracovních 1 800 1 280 800 520 1 600 920 400
dní před IDSOK

Jednotlivé základní 
jízdné IDSOK 1 600 1 120 640 400 1 120 880 400
za 20 pracovních dní 

Měsíční jízdenka 
IDSOK 1 210 850 490 310 850 670 310

Množstevní 
jízdenka na 12 
jízd = 6 dní 500 365 225 148 450 322 110
(před IDSOK) 

7denní jízdenka 
IDSOK 365 255 145 90 255 200 90

Kolik ušetříte 
za týden 135 110 80 58 195 122 20
s IDSOK? 

Kolik ušetříte 
za měsíc 
s IDSOK? 590 430 310 210 750 250 90

Ing. Jiří Hloch,
ředitel autobusové divize FTL, a. s.

V rámci zapojení města Prostějova do akti-
vit Zdravých měst proběhne pod záštitou
Krajské hygienické stanice Olomouckého
kraje, územního pracoviště Prostějov, 
od pondělí 10. května do pátku 14. května
v prostorách restaurace Národního domu ak-
ce „Jarní dny zdraví aneb Strava má být pest-
rá“. V těchto dnech si zde budete moci vybrat
jídla ze speciálního jídelníčku, který sestaví
odborníci na zdravou výživu. Pro návštěvní-
ky bude také připravena anketa zaměřená na
zdraví a zdravý životní styl, která bude vy-
hodnocena a její výsledky budou prezentová-
ny v Radničních listech a na internetových
stránkách města.

A protože „Jarní dny zdraví“ nejsou jen
o zdravé stravě, ale i o zdravém životním sty-
lu, budou mít zájemci možnost nechat si celý
týden v době oběda změřit tlak a v pondělí
a v úterý od 10.30 do 12.00 hodin stanovit
hladinu cholesterolu nekrvavou metodou.

Po celý týden pro vás budou připraveny do-
plňkové přednáškové akce, které budou pro-
bíhat v restauraci Národního domu. V pondě-
lí dne 10. 5. 2004 se od 16.30 do 17.30 hodin
uskuteční přednáška Marka Kubíčka z pštro-
sí farmy Doubravice v okrese Blansko o cho-
vu pštrosů, biologické hodnotě pštrosího ma-
sa a jeho zpracování spojená s ochutnávkou
výrobků a pokrmů a jejich prodejem.

V úterý 11. 5. 2004 v době od 16.00 do
17.30 hodin proběhne přednáška spojená s de-
gustací výrobků firmy PENAM spol. s r. o. za-

měřená na cereální, ale i klasické pečivo.
Ve středu 12. 5. 2004 si od 17.00 do 18.00

hodin můžete poslechnout přednášku pana
Vymětala z Břestu zaměřenou na pěstování,
zpracování a konzumaci bio-zeleniny.

Ve čtvrtek 13. 5. 2004 se od 16.30 do 17.30
hodin uskuteční přednáška paní Látalové
z kozí farmy Tvorovice věnovaná chovu koz,
zpracování kozího mléka a výrobě mléčných
kozích výrobků spojená s jejich ochutnávkou
a prodejem.

Všichni návštěvníci „Jarních dnů zdravé
výživy“, kteří vyplní registrační lístek, budou
zařazeni do slosování o ceny. Hlavní cenou
bude poukázka na večeři pro dvě osoby v Ná-
rodním domě.

Novinky z oblasti zdravé výživy najdete ta-
ké v informačních stáncích (prodejna manže-
lů Malých na Újezdě a prodejna Jeřabina paní
Samsonové).

Na vaši návštěvu se těší zástupci Zdravého
města Prostějova, Krajské hygienické stanice
Olomouckého kraje, územního pracoviště vPro-
stějově, Národního domu Prostějov, o. p. s., Vše-
obecné zdravotní pojišťovny a studentky Střední
zdravotnické školy.

Ing. Petra Vysloužilová,
koordinátorka projektu 
Zdravé město Prostějov

MVDr. Zuzana Bartošová,
Krajská hygienická stanice 

Olomouckého kraje,
územní pracoviště Prostějov

Jarní dny zdraví aneb 
Strava má být pestrá

Téměř čtyři desítky pedagogických pracov-
níků převzaly v pátek 16. dubna v Národním do-
mě v Prostějově ocenění za svoji práci na slav-
nostním setkání, které uspořádala komise pro
výchovu a vzdělávání Rady města Prostějova.
Na udělení čestných uznání byli u příležitosti
Dne učitelů navrženi vedoucími pracovníky či
pedagogickým sborem prostějovských mateř-
ských, základních, speciálních a středních škol
a učilišť.

Pedagogickým pracovníkům poblahopřáli
aocenění jim předali starosta Prostějova ing. Jan
Tesař, místostarostka Božena Sekaninová a člen
Zastupitelstva města Prostějova a krajský radní
ing. Pavel Sekanina.

Ocenění pedagogičtí pracovníci:

Mgr. Marie Burešová, ZŠ v ulici E. Valen-
ty

- za dlouhodobou vynikající pedagogickou
práci a za práci protidrogové asistentky

Helena Černošková, MŠ v Moravské ulici
- za celoživotní práci v předškolním školství

Mgr. Jan Drmola, Střední průmyslová
škola a SOU

- za celoživotní příkladnou práci učitele od-
borných strojírenských předmětů

Mgr. Věra Gajdošová, Střední průmyslo-
vá škola a SOU

- za kvalitní a příkladnou práci učitelky cizích
jazyků

Marie Hajnyšová, MŠ v ulici Šárka
- za dlouhodobé výborné výsledky ve vý-

chovně vzdělávací práci, zejména v oblasti tě-
lesné výchovy

Mgr. Pavla Hejná, ZŠ v Palackého ulici
- za dlouhodobou práci s mládeží a za kvalit-

ní výkon funkce výchovné poradkyně

Adela Jaime, ZUŠ Vladimíra Ambrose
- za úspěšné vedení folklorního souboru „Li-

dová muzika“

Ing. Jan Jakšík, Švehlova střední odborná
škola

- za trvalou a iniciativní práci pedagogického
pracovníka v oblasti přírodovědných předmětů
a sportovních aktivit školy

Alena Jančíková, ZŠ v Majakovského ulici
- za celoživotní úspěšnou a obětavou práci ve

školství
- za velmi dobré výsledky ve výchovně vzdě-

lávacím procesu
- za přípravu žáků na výtvarné soutěže

Mgr. Alena Kochaňová, Reálné gymnázi-
um a základní škola města Prostějova

- za aplikaci nových metod do výuky a podíl
na šíření počítačové gramotnosti

Jana Koutná, Gymnázium J. Wolkra
- za vynikající výsledky v práci koordinátora

a vedoucí SOČ

Mgr. Václav Křupka, Soukromá střední
podnikatelská škola obchodu a služeb

- za úroveň řídící práce a za zkvalitnění a sta-
bilizaci pedagogického sboru

- za přípravné práce k zařazení nového per-
spektivního studijního oboru

RNDr. Jan Lázna, Střední zdravotnická
škola

- za práci krajského koordinátora SOČ
- za pomoc při práci SOČ studentů ve škole

Mgr. Bohumila Měchurová, Cyrilometo-
dějské gymnázium

- za dlouholeté vedení Pěveckého sboru
CMG

- za vynikající umístění na mezinárodních
soutěžích

- za vedení komorního pěveckého souboru

Marie Mrvová, MŠ v Rumunské ulici
- za dlouhodobou vynikající a příkladnou

práci s dětmi v mateřské škole

Mgr. Eva Najbrová, Masarykova ZŠ
- za práci při tvorbě školního časopisu Hlásek
- za práci s integrovanými žáky
- za přípravu žáků na soutěže a olympiády

Marie Petrželová, Gymnázium Jiřího
Wolkra

- za práci předsedkyně předmětové komise
německého jazyka ve škole

- za práci člena poroty při soutěžích v jazyce
německém

Mgr. Alena Pospíšilová, Střední průmy-
slová škola oděvní

- za dlouholeté vynikající výsledky a pracov-
ní výsledky při vedení odborné výuky

Mgr. Lenka Procházková, ZŠ v Rejskově
ulici

- za výborné pracovní výsledky v oblasti
vzdělávání a výchovy

- za používání netradičních vyučovacích me-
tod

- za publikační činnost
- za organizování akcí z oblasti prevence kri-

minality

Mgr. Libuše Přikrylová, ZŠ v ulici Dr. Ho-
ráka

- za celoživotní pedagogickou činnost v ob-
lasti fyziky

- za péči o talentované žáky
- za pořádání akcí pro žáky i učitele

Mgr. Zdeňka Rožková, ZŠ na Sídlišti svo-
body

- za dlouholetou obětavou pedagogickou prá-
ci

- za vynikající přístup k dětem

Mgr. Hana Růžičková, ZŠ v Melantricho-
vě ulici

- za velmi dobré výsledky v pedagogické prá-
ci

- za propagaci školy
- za účast a umístění při soutěžích

PhDr. Květoslava Rolná, Speciální škola,
o. p. s., Tetín

- za vynikající výsledky ve výchovně vzdělá-
vací práci

- za individuální přístup k dětem
- za úspěšné projekty a získávání finančních

prostředků

PhDr. Milada Sonnevendová, SOŠ, SOU
a učiliště oděvní

- za kvalitní dlouhodobou pedagogickou a ří-
dící práci

Mgr. Danuše Soukupová, Střední odbor-
né učiliště obchodní

- za dlouholetou kvalitní výchovu a vzdělá-
vací činnost a za přínos k rozvoji tělovýchov-
ných aktivit žáků na škole

Ing. Zdeněk Šťáva, Střední odborné uči-
liště zemědělské

- za práce spojené s vedením učiliště před
jmenováním nového ředitele

Mgr. Ivana Vašková, Reálné gymnázium
a základní škola města Prostějova

- za vedení dramatického kroužku a za práci
se skupinou začínajících literátů

Josef Vaverka, Střední odborné učiliště
a učiliště Prostějov

- za náročnou dlouholetou pedagogickou
práci s učňovskou mládeží v odborném výcvi-
ku

Mgr. Zdeněk Vodák, ZŠ na Sídlišti svo-
body

- za dlouholetou obětavou pedagogickou
práci a za přípravu žáků a jejich výborné vý-
sledky v matematických soutěžích

Mgr. Zdeňka Vodáková, ZŠ v Kollárově
ulici

- za výbornou dlouholetou práci učitelky ma-
tematiky a za působení ve funkci výchovné po-
radkyně

PhDr. Danuše Vojtášková, Obchodní
akademie

- za dlouhodobou úspěšnou činnost při výu-
ce cizích jazyků

Mgr. Ivana Vybíralová, Speciální školy,
Komenského 10

- za spoluautorství při zpracování učebnice

Mgr. Věra Vyroubalová, DD a SpŠ Čechy
pod Kosířem

- za dlouhodobý přínos ve speciální pedago-
gice

Alena Žáková, MŠ ve Fanderlíkově ulici
- za výborné výsledky ve výchovně vzdělá-

vací práci při příležitosti životního jubilea

Mgr. Danuše Žůrková, ZŠ na Husově ná-
městí

- za vynikající výsledky v práci
- za individuální přístup k dětem ve speciali-

zovaných třídách nad rámec svých povinností
- za vedení kroužků

Mgr. Hana Zedníčková, ZŠ v ulici Dr. Ho-
ráka

- za celoživotní pedagogickou činnost v ob-
lasti výtvarné výchovy

- za příkladný vztah k humanitární činnosti

Ing. Bc. Antonie Orálková,
vedoucí Obecního živnostenského úřadu

Dnem 1. května 2004 nabývá účinnosti zá-
kon č. 85/2004 Sb., který novelizuje zákon o ze-
mědělství. Podle tohoto zákona je každá fyzic-
ká anebo právnická osoba, která chce podnikat
v zemědělství, povinna se zaevidovat. Evidenci
zemědělského podnikatele povedou příslušné
obecní úřady obce s rozšířenou působností a za-
evidované osoby obdrží osvědčení o zápisu do
této evidence. Pro zemědělské podnikatele spa-
dající do územní působnosti Městského úřadu
v Prostějově (podle místa podnikání nebo sídla
zemědělského podnikatele) bude k zaevidová-
ní příslušný odbor Obecní živnostenský úřad,
Rejskova 28, Prostějov (tel. kontakt: Bc. Jiří
Kratochvíl: 582 330 342, 582 302 581).

Fyzické osoby, které dosud zemědělskou
výrobu provozovaly jako tzv. samostatně hos-

podařící rolníci (tzn. na základě osvědčení vy-
daného podle zákona č. 105/1990 Sb.), se mo-
hou podle přechodných ustanovení citovaného
zákona zaevidovat do jednoho roku od nabytí
jeho účinnosti, tj. do 1. května 2005.

Právnické osoby do přijetí zákona nepodlé-
haly při provozování zemědělské výroby žád-
ným omezením. Dnem 1. 5. 2004, ve smyslu 
§ 2f odst.1 zákona, je každá osoba, která hodlá
podnikat v zemědělství, povinna se zaevido-
vat, tzn., že právnické osoby by měly tímto
dnem požádat o zaevidování postupem podle
tohoto zákona. V opačném případě jim může
být uložena pokuta podle § 5 odst.4 zákona až
do výše 200 000 Kč.

K zaevidování zemědělského podnikatele
žadatel, kromě údajů uvedených v žádosti, do-
kládá:

- doklad o bezúhonnosti, tj. výpis z evidence

Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců),
- doklad o splnění odborné způsobilosti - zís-

káním vzdělání nejméně na úrovni středního
odborného vzdělání v některém zemědělském
oboru, veterinářství a veterinární prevenci, ane-
bo na úrovni úplného středního vzdělání se za-
měřením na zemědělství, popřípadě absolvová-
ním akreditovaného rekvalifikačního kurzu za-
měřeného na výkon obecných zemědělských
činností v rozsahu minimálně 150 hodin nebo
tím, že prokáže zemědělskou praxi v zeměděl-
ském podniku nejméně po dobu 5 let.

Splnění výše uvedených skutečností u práv-
nické osoby musí prokázat její odpovědný zá-
stupce. Odpovědným zástupcem pro účely to-
hoto zákona je fyzická osoba stanovená práv-
nickou osobou, která odpovídá za řádný provoz
podnikání a která je v pracovněprávním vztahu
k zemědělskému podnikateli.

Nová právní úprava zemědělského podnikání

Mgr. Zdeňka Rožková ze ZŠ na Sídlišti svobody převzala ocenění za dlouholetou obětavou pedagogickou práci a za vy-
nikající přístup k dětem. Foto: Y. Kadlecová


