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Město Prostějov nechalo v závěru 
uplynulého roku opravit hrob manže-
lů Vojáčkových na hlavním městském 
hřbitově. „Oprava už byla nezbytná, na 
stavu náhrobního kamene se očividně 
podepsal zub času a také povětrnostní 
podmínky. S opravou jsme proto ne-
chtěli příliš  otálet, aby se technický 
stav hrobu dále nezhoršoval. Nejdříve 
jsme ale vše museli ještě projednat 
s památkáři, protože tato hrobka je pa-
mátkově chráněna. Nakonec jsme akci 
stihli dokončit ještě před svátky,“ uvedl 
místostarosta Prostějova Pavel Drmola 
s tím, že náklady na opravu dosáhly 
částky 55 tisíc korun.

Manželé Vojáčkovi hráli v dějinách 
Prostějova významnou roli, mimo jiné 
i v souvislosti s budováním secesní-
ho Národního domu. Karel Vojáček 
byl zvolen starostou města v obdo-
bí 1892 – 1898. Za jeho působení 
byla v Prostějově zřízena vyšší škola 
a gymnázium, postavena škola na 
Rejskově třídě - I. obecná škola dívčí. 
Dále byla postavena městská elektrár-
na a zřízen nový hřbitov. Ve své závěti 
věnovali Vojáčkovi dobročinným 

a národním účelům 80 000 zlatých. 
Manželé Vojáčkovi zemřeli bezdětní, 
o jejich hrob na hlavním hřbitově se 
stará město Prostějov.   (jg) 

O hrob manželů Vojáčkových na 
hlavním hřbitově se stará město 
Prostějov.  Foto: archiv 

Oprava památkově chráněné 
hrobky manželů Vojáčkových

Vážení zákazníci,
letos dojde ve vaší vodohospodář-
ské společnosti k velkým změnám. 
Společnosti STŘEDOMORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ, a. s. nejvýznam-
nější provozovatel vodohospodářské 
infrastruktury ve středomoravském 
regionu, a Zlínská vodárenská, a. s., 
dodavatel vodohospodářských služeb 
a partner obcí a měst na území okresu 
Zlín, se k 1. lednu 2008 spojují do nové 
společnosti MORAVSKÁ VODÁREN-
SKÁ, a. s. 

Nově vzniklá MORAVSKÁ VO-
DÁRENSKÁ, a. s. se tak stává větší 
a silnější společností, která i nadále 
využívá silného zázemí největší vodá-
renské skupiny v České republice - Ve-
olia Voda. Společnost bude poskytovat 
komplexní služby k v oblasti výroby 

a dodávky pitné vody a následného 
odkanalizování a čištění odpadních 
vod. Zásadní důraz společnosti bude 
kladen na spokojenost zákazníků a jim 
poskytované služby. 

Společnost MORAVSKÁ VO-
DÁRENSKÁ, a. s. bude působit na 
Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku. 
Našimi nejdůležitějšími smluvními 
partnery budou Vodohospodářská 
společnost Olomouc, a. s., Statutární 
město Olomouc, Vodovody a kanali-
zace Prostějov, a. s. a Vodovody a ka-
nalizace Zlín, a. s. Společnost chce být 
i nadále dlouhodobým partnerem měst 
a obcí a průmyslových podniků ve 
svých oblastech působení.  

Nová společnost má 575 zaměstnan-
ců, zásobuje 409 tisíc obyvatel z Olo-
mouckého a Zlínského kraje. Provozuje 

celkem 40 úpraven vody, 165 vodojemů 
a 23  čističek odpadních vod, dále zajiš-
ťuje servis pro 2 255 km vodovodních 
a 1 066 km odpadních sítí. Pro kontakt 
se zákazníky slouží pět zákaznických 
center v Olomouci, Prostějově, Uničo-
vě, Zlíně a Valašských Kloboukách. 

Dvacet čtyři hodin denně slouží 
pro zákazníky „modrá“ linka 844 
744 644. Webové stránky společnosti 
jsou www.smv.cz, e-maily  nám můžete 
posílat na smv@smv.cz. 

Dovolte mi, abych vám jménem spo-
lečnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, 
a. s. popřál mnoho zdraví, osobních 
úspěchů a spokojenosti do nového roku 
2008. 

 Ing. Martin Bernard MBA,
generální ředitel společnosti

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.

Středomoravská vodárenská + Zlínská 
vodárenská = Moravská vodárenská 

Nová společnost bude působit na Prostějovsku, Olomoucku a Zlínsku

Odečty vody
Jak ověřit odečítače

V průběhu měsíců leden až bře-
zen 2008 budou na území města 
Prostějova probíhat tzv. odečty vody. 
To znamená, že pověření pracovníci 
budou zjišťovat stav vodoměru. 
V této souvislosti vyzývá společnost 
Vodovody a kanalizace Prostějov 
občany, aby byli pozorní!

Osoby, které odečty vodomě-
rů provádějí („odečítači“), mají 
zpravidla oblečen fi remní oděv, 
kterým jsou modré kalhoty a blů-
za (tzv. montérky) s bílým logem 
společnosti STŘEDOMORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ (MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ). Tyto osoby mají 
současně zaměstnanecký průkaz 
společnosti STŘEDOMORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ (MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ) se jménem a foto-
grafi í, na jehož zadní straně je uve-
deno, zda má dotyčná osoba opráv-
nění provádět odečet vodoměru. 
Totožnost odečítače si můžete ověřit 
i na telefonním čísle 844 744 644 
s nepřetržitým provozem.

Vlastníci nemovitostí by si měli 
zabezpečit své vodoměry proti mrazu. 
Zima je totiž může vážně poškodit. 
Zamrzlé vodoměry poté pracovníci 
MOVO opravují či vyměňují na ná-
klady majitelů, kteří jsou za jejich stav 
zodpovědní.

„Při velkých mrazech může dojít 
k zamrznutí vodoměrů. Může prasknout 
jejich krycí sklo, ale také vytéci voda. 
Nastal již případ, kdy jeden prasklý vo-
doměr vyprázdnil celý vodojem,“ upo-
zornila Helena Koutná, mluvčí společ-

nosti MORAVSKÁ VODRENSKÁ, a. s.
Vodohospodáři proto doporučují umístit 
nad vodoměr krycí vrstvu izolačního ma-
teriálu. „Například polystyrenovou des-
ku, kterou je vhodné připevnit na spodní 
plochu víka venkovní vodoměrné šachty, 
nebo izolační vatu (nikoliv skelnou), 
popřípadě plastový pytel naplněný dr-
ceným polystyrenem,“ doplnila Koutná.
V případě delší nepřítomnosti, například 
u rekreačních objektů během zimního 
období, radí vodaři zcela uzavřít přívod 
vody před vodoměrem a vyprázdnit po-
trubí za ním, aby se předešlo případným 
škodám způsobených mrazem.

Lidé si mohou v případě pochybností 
funkčnosti svého vodoměru nechat 
přezkoušet vodoměr v certifi kovaném 
metrologickém středisku. Přezkoušení 
správnosti vyjde téměř na tisíc korun 
podle typu vodoměru. Je-li reklamace 
oprávněná, výměnu a přezkoušení hradí 
vodárny. Když naopak vodoměr funguje 
správně, zaplatí náklady zákazník ze své 
kapsy.

Zabezpečte své vodoměry 
před mrazem! 

Prasklý vodoměr dokáže vyprázdnit celý vodojem

Město Prostějov 
zaměstnávalo uchazeče 
o zaměstnání dlou-
hodobě evidované na 
Úřadu práce v Pros-

tějově. „Pětice dlouhodobě nezaměst-
naných prošla postupně od 2. ledna 
roku 2006 celou řadou školení a kurzů,“ 
potvrdil vedoucí odboru komunálních 
služeb Městského úřadu v Prostějově 
Jaroslav Štěpaník. „Naučili se pracovat 
s křovinořezem, motorovou pilou, ženy 
získaly i základy práce na PC a oprávnění 
řídit motorový vozík. Všichni byli po-
chopitelně poučeni o bezpečnosti práce, 
o požární ochraně a ochraně životního 
prostředí,“ doplnil. 

Ruku k dílu však nezaměstnaní při-
ložili už v průběhu uvedených školení 
a rekvalifi kačního kurzu. Podle potřeby 
pomáhali při úklidových pracích ve 
městě, v botanické zahradě nebo v bio-

koridoru Hloučela. Pomáhali například 
při osekávání dřevin, čistili cyklostezku 
vedoucí do Bedihoště, uklízeli černé 
skládky. Skupina nepracovala jako celek 
pohromadě, naopak tito pracovníci byli 
začleňováni mezi ostatní zaměstnance 
fi rmy .A.S.A. TS Prostějov. 

„Smysl programu spolufi nancovaného 
Evropskou unií a státním rozpočtem 
České republiky se tak podařilo naplnit. 
Lidé získali vyšší kvalifi kaci a pracovali 
v různých kolektivech. Činnost vy-
konávali pod odborným dohledem 
zaměstnanců .A.S.A. TS Prostějov nebo 
členů Českého svazu ochránců přírody,“ 
uzavřel Štěpaník.

Celý dvouletý projekt byl 
k 31. 12. 2007 úspěšně ukončen. 
Jednomu z účastníků se podařilo získat 
stabilní zaměstnání u fi rmy, která se 
na začlenění pracovníků do procesu 
podílela.

Město Prostějov zaměstnávalo 
dlouhodobě nezaměstnané 

Na internet se 
v Národním domě 
připojíte zdarma 

V restauraci a kavárně prostě-
jovského Národního domu mohou 
zájemci nyní využít tzv. wi-fi  zónu 
a bezplatně se připojit na internet.

„Wi-fi  pokrytí už máme delší dobu 
na celém náměstí T. G. Masaryka. 
Lidé mohou využít této služby dvěma 
způsoby. Buď se připojí na internet 
přímo nebo si vyžádají v informační 
službě městského úřadu heslo, což 
má výhodu rychlejšího přenosu dat. 
Pokud už toto heslo mají, platí po-
chopitelně i v Národním domě. Wi-fi  
připojení k internetu je pro uživatele 
bezplatné a služba si už získala své 
uživatele. Věřím, že lidé přivítají 
i zmiňovanou novinku v našem Ná-
rodním domě,“ uvedl místostarosta 
Pavel Drmola.    (jg)

Na městských webových stránkách 
můžete mimo jiné sledovat i hodiny na 
radniční věži. Zjistíte nejen, kolik je ho-
din, ale uslyšíte také jejich odbíjení.

„Inspirací k tomuto počinu nám byl 
e-mail od jistého rodáka z Prostějova, 
který byl velmi spokojen, že díky we-
bové kamerce může sledovat náměstí T. 
G. Masaryka. Přitom vyjádřil prosbu, 
zda by nebylo možné umístit na web 
také reálnou věž radnice,“ vysvětlili 
autoři projektu Petr Šomek a Květoslav 
Nejezchleba z odboru informačních 
technologií. „Pro sledování radnič-
ních hodin na městských webových 
stránkách je však nutná instalace 
Javy a povolení Javascriptu a vyskako-

vacího okna,“ upřesnil Šomek s tím, 
že pozadí radniční věže se mění podle 
denní doby. Ve dne je pozadí světlé, 
svítání i západ slunce jsou barevně roz-
lišeny, stejně jako noc.

Reálné radniční hodiny naleznete 
pod odkazem: http://www.mestopv.cz/
showdoc.do?docid=2212  (vpravo vedle 
web kamery).  (jg) 

Pro sledování radničních hodin 
na městských webových stránkách 
je nutná instalace Javy a povolení 
Javascriptu a vyskakovacího okna. 
Pozadí radniční věže se mění podle 
denní doby. Foto: internet

Na webu radniční hodiny uvidíte i uslyšíte 

V průběhu roku 2007 se v informač-
ním středisku prostějovského městského 
úřadu sešla celá řada nálezů. Nechyběly 
mezi nimi mobilní telefony, peněženky, 
tašky, jízdní kola, ale také například 
oblečení, peněženky nebo sportovní 
potřeby. Nejkurióznější „nález“ však 
pracovnice infocentra zaznamenaly 
v průběhu letních prázdnin. 

„ Dvě dívky dovedly asi rok a půl sta-
rého hošíka s tím, že ho našly v prostoru 
někdejších židovských uliček. Po cestě 
mu koupily lízátko a předaly nám ho na 
informačku,“ vzpomíná vedoucí stře-
diska Soňa Provazová. „V první chvíli 
jsme nevěděly, jestli jde o vtip nebo 
o skutečný „nález“. Zvažovaly jsme 
hlášení v obecním rozhlase, že se na-

šlo dítě, ale na druhou stranu nám to 
nepřipadalo nejvhodnější. S chlapcem 
jsme si potom začaly hrát, daly jsme mu 
pastelky a nechaly ho malovat. Mezitím 
jsme kontaktovaly městskou i státní po-
licii. Zajímavé je, že hoch vůbec neplakal 
a celkem se mu u nás líbilo. Za necelou 
hodinu se dostavila maminka dítka 
společně s babičkou v doprovodu měst-
ské policie; chlapečka jsme jim předaly  
a teprve v tomto okamžiku pro nás práce 
skončila,“ doplnila Provazová. 

„Určitě nešlo o „nález“, který v naší 
informační službě běžně přejímáme. Na 
druhou stranu jsme rády, když můžeme 
lidem pomoci i v takovýchto situacích,“ 
uzavřela vedoucí informačního středis-
ka Soňa Provazová.  (jg) 

Na informační službě skončilo 
mezi nálezy i batole 

Český statistický úřad organizuje 
první výběrové šetření o vzdělávání 
dospělých. Smyslem šetření je získávat 
reprezentativní údaje o dalším vzdělává-
ní dospělých. Do šetření bylo počítačem 
náhodně vylosováno 7 800 domácností 
z různých obcí a měst České republiky. 
Do tohoto šetření se v Olomouckém 
kraji dostalo i město Prostějov.

V období od 7. ledna do 22. února 
2008 navštíví vybrané domácnosti 
v Prostějově tazatel (zaměstnance ČSÚ) 
a na základě rozhovoru s osobami na-
rozenými v letech 1943 až 1982 vyplní 
dotazník.

Ve všech fázích zpracování je zaruče-

na anonymita zjištěných údajů a získaná 
data jsou důsledně chráněna podle přís-
ných požadavků zákona č. 89/1995 Sb. 
o státní statistické službě a podle záko-
na č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních 
údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na 
zjišťování a procesu zpracování jsou vá-
záni mlčenlivostí o všech šetřených sku-
tečnostech ve smyslu § 16 zmiňovaného 
zákona o státní statistické službě.

Případné dotazy mohou občané 
osloveni zaměstnanci ČSÚ směřovat 
na pracovníka samostatného oddělení 
terénních zjišťování ČSÚ pověřeného 
řízením šetření Vzdělávání dospělých 
- Alici Smutnou, tel. 585 731 507.

Jak jsme na tom 
se vzděláváním dospělých? 
Nové šetření Českého statistického úřadu

V souvislosti s mediální kampaní 
došlo k řádovému nárůstu počtu 
žádostí o legalizaci stáva-
jících odběrů podzemních 
a povrchových vod. Z toho-
to důvodu není v možnos-
tech vodoprávního úřadu 
rozhodnout o žádostech, 
řešících legalizaci odbě-
rů za uplynulých 50 let, 
v zákonem stanovených 
základních správních lhů-
tách. Žádosti jsou postupně 
vyřizovány v prodlouže-
ných správních lhůtách 
daných Krajským úřadem 
Olomouckého kraje.

Případné konkrétní dotazy je možné 
směřovat na MěÚ v Prostějově, odbor 
životního prostředí, vodoprávní oddě-

lení - telefon 582 329 482, 582 329 480, 
582 329 408, 582 329 402.

Řešení problematiky 
domovních studní v ob-
cích ve správním obvodu 
města Němčice nad Ha-
nou přísluší Městskému 
úřadu v Němčicích nad 
Hanou. 

K řešení problematiky 
všech ostatních vodních 
děl na území ORP Prostě-
jov je příslušný vodopráv-
ní úřad MěÚ v Prostějově, 
tj. MěÚ v Prostějově, od-
bor životního prostředí, 
vodoprávní oddělení.  

 Ing. Martina Cetkovská, 
vedoucí odboru životního prostředí 

Městského úřadu v Prostějově

Vyřizování žádostí o legalizaci 
odběrů vody ze studní


