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Charitativní sbírka 
Sbírá se oblečení i potřeby pro domácnost

Občanské sdružení Pomocná ruka 
pořádá v pátek 14. března od 10 do 
16 hodin charitativní sbírku. Ta se 
uskuteční v ZŠ Jana Železného na Síd-
lišti Svobody a v Reálném gymnáziu 
a základní škole města Prostějova ve 

Studentské ulici.  Sbírá se oblečení, po-
třeby pro domácnost, hračky, lůžkoviny, 
závěsy apod., to vše balené v krabicích. 

Bližší informace získáte na adrese: 
OS Pomocná ruka, Školní 32, Prostějov, 
telefon: 582 335 251. 

Jedním z míst, kde funguje služba 
CZECH POINT, je i informační 
středisko městského úřadu na ná-
městí T. G. Masaryka.  
  Foto: J. Gáborová

V informační službě Městského 
úřadu v Prostějově byla spuštěna služba 
CZECH POINT. „To znamená, že obča-
né si mohou na tomto pracovišti vyřídit 
podle potřeby hned několik záležitostí. 
Konkrétně zde získají výpisy z obchod-
ního rejstříku, živnostenského rejst-
říku, katastru nemovitostí a trestního 
rejstříku,“ uvedla vedoucí informační 
služby Soňa Provazová.

Poplatky 
za výpisy

Výpis z rejstříku trestů přijde na 50 
Kč. Ostatní doklady (výpis z katastru 
nemovitostí, obchodního nebo živnos-
tenského rejstříku): první stránka 100 
Kč, každá další i započatá stránka 50 
Kč.  (jg)  

Kam pro výpisy

Czech Point v informační 
službě městského úřadu 

Starosta města Prostějova Ing. Jan 
Tesař představil na jednání zastupi-
telstva města dne 26. února 2008 no-
vého interního auditora Ing. Miloše 
Kotulka. Dle rozhodnutí rady města 
bylo v rámci organizační struktury 
městského úřadu zřízeno k 1. lednu 

letošního roku samostatné pracoviště 
interního auditora v rámci zákonné 
povinnosti města zřídit útvar inter-
ního auditu. Nový interní auditor byl 
jmenován do funkce Radou města 
Prostějova  na návrh starosty města 
ke dni 1. února 2008. 

Nový interní auditor 

Město Prostějov je zaměstnavatelem 
s více než 25 zaměstnanci, který je ze 
zákona povinen zaměstnávat osoby se 
zdravotním postižením. Počet těchto 

osob činí čtyři pro-
centa z celkového 
počtu pracovníků.

„Konkrétně to 

znamená, že podle zákona máme 
povinnost buď zaměstnat deset osob 
se zdravotním postižením, případně 
odebírat výrobky od firem, které za-
městnávají více než padesát procent 

osob se zdravotním postižením. Třetí 
eventualitou je odvod příslušných 
finančních prostředků do státního 
rozpočtu. V současné době pracuje 
v našem úřadě osm zaměstnanců se 
zdravotním postižením. Za dvě osoby 
plníme svou povinnost odebíráním 
výrobků, přičemž tuto kvótu mnoho-

násobně převyšujeme. Odvod peněz 
do státního rozpočtu se nás v uply-
nulém roce tedy netýkal,“ objasnil 
tajemník městského úřadu Lubomír 
Baláš.

Jak se městský úřad zhostil 
povinnosti zaměstnávat osoby 

se zdravotním postižením 

V případě zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
kvótu danou zákonem mnohonásobně převyšujeme. 
 Lubomír Baláš,
 tajemník MěÚ v Prostějově 

Za rok 2007 splnilo město Prostějov povinnost zaměstnat osoby 
se zdravotním postižením následovně:

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením:  8 osob
Odběr výrobků nebo služeb:   13 osob
Celkem:     21 osob 
Odvod do státního rozpočtu:   0 Kč

Otázka: Dobrý den, v tisku jsem se 
dočetla, že se budou stavět nové gará-
že na nám. Spojenců. Zajímá mě, kde 
budou tyto garáže stát.

 M. V., Prostějov
Odpověď: Jde o vybudování čtyř 

garáží na části pozemku města Pro-
stějova,  p. č. 4741/1 v k.ú. Prostějov. 
O prodej pozemku za účelem výstavby 
garáží požádaly čtyři fyzické osoby, 
které mají trvalé bydliště v domech na 
náměstí Spojenců 3, 4 a 6. V současné 

době se za uvedenými bytovými domy 
nachází už sedm garáží, půjde tedy 
o rozšíření garážové zástavby. V tisku 
se v této souvislosti objevily zavádějící 
informace navozující dojem, že město 
ruší zeleň na úkor výstavby garáží, což 
v žádném případě nemůže být takto in-
terpretováno, protože uvedená plocha 
nikdy nebyla vedena v územním plánu 
jako zeleň. Ing. Miroslav Grepl, 

vedoucí odboru 
správy majetku města 

Ptáte se na

Výstavbu garáží na náměstí Spojenců

V pátek 15. února večer proběhlo v prostějovském hotelu Tennis Club slavnostní vyhlášení ankety Sportovec města 
Prostějova za rok 2007. Anketu  pořádá Komise pro mládež a tělovýchovu při Radě města Prostějova a za dobu svého 
trvání si už získala pevné místo v kalendáři všech prostějovských sportovců i veřejnosti.

„Také letos jsme vyhlašovali vítěze tradičních kategorií. K tomu ale přibyly dvě novinky, konkrétně Sportovní čin roku a udě-
lení Ceny komise pro mládež a tělovýchovu za založení sportovních tříd na Gymnáziu Jiřího Wolkera. Snažíme se, aby každý 
ročník byl obohacen něčím novým, což se nám letos myslím docela povedlo. Už teď přemýšlíme o dalších překvapeních pro příští 
rok. Co to bude, pochopitelně zatím neprozradím,“ uvedl předseda sportovní komise a radní Michal Müller. 

Vyhlašování výsledků Sportovce roku se i tentokrát neslo nejen v duchu sportovním, ale také kulturním. 

Nejlepší sportovci Prostějova 
za rok 2007 jsou známi! 

„Domnívám se, že otevření gymna-
zijní sportovní třídy v Prostějově byl 
správný záměr a jsem rád, že tento 
počin ocenila i sportovní komise. Ve 
městě je totiž celá řada základních 
škol se sportovním zaměřením a na-
daní žáci nám z nich utíkali studovat 
do jiných měst, což byla veliká škoda. 
Letošní školní rok je prvním rokem 
existence těchto tříd na našem gymná-
ziu, v příštím roce opět otevřeme jednu 
sportovní třídu pro žáky z devátých 
tříd,“ zhodnotil význam sportovních 
tříd ředitel Gymnázia Jiřího Wolkera 
Michal Šmucr, kterému ocenění předal 
místostarosta Pavel Drmola. 

O hudební program 
se postarala mladá 
muzikálová zpěvačka 
Dasha. Později si na 
vlastní hudební pro-
jev formou KARAOKE 
troufli i samotní čle-
nové sportovní komise, 
někteří radní, novináři 
a sportovci. Mikrofonu 
se chopili i radní Jiří 
Pospíšil a poslanec PČR 
Radim Fiala.

 „Z průběhu večera mám velmi dobrý pocit. Trochu jsem se na začátku obával, zda nenastanou technické problémy, protože 
jsme předávání cen rozšířili o promítání videoklipů o oceněných. Vše ale proběhlo přesně tak, jak jsme si představovali. Mys-
lím, že to s povděkem kvitovali i diváci,“ uzavřel Müller. 

Výsledková listina ankety Sportovec města Prostějova 2007

Cena sportovní komise - založení sportovních tříd na GJW Zájezd do Řecka vyhrál 
nadšený sportovní fanoušek

O hvězdě prostějov-
ských médií rozhodovali 
ve čtenářské anketě samot-
ní občané. Ti odevzdali 
celkem 432 platných hlasů, 

z nichž 112 hlasů rozhodlo o vítězství 
Tomáše Berdycha. Všichni, kteří se 
hlasování zúčastnili, byli zařazeni do 
slosování o zájezd do Řecka věnovaný 
do soutěže cestovní kanceláří Hellas 
Tour. Šťastlivcem, kterému slosování 
zmíněný zájezd přineslo, se stal Rosti-
slav Rieger,  aktivní sportovní fanoušek 
a návštěvník takřka všech významných 
prostějovských sportovních akcí.

Sportovec roku

1. Tomáš Berdych - tenis
2. Jana Horáková - cyklistika
3. Jindřich Vedmoch 
    – parašutismus

Nejlepšího sportovce města Pros-
tějova za rok 2007 vyhlásil staros-
ta Jan Tesař. Za Tomáše Berdycha 
převzal cenu loňský Talent roku 
a současná naděje prostějovského 
tenisu Dušan Lojda. 

Sportovní tým roku

1. BK Prostějov - basketbal
2. William a Delvin - raft ing
3. TK AGROFERT - tenis

Talent roku

1. Michal Konečný - tenis
2. Jakub Klaudy - nohejbal
3. Tereza Mráčková - plavání

Vítěze kategorie Talent roku 
vyhlásil místostarosta Vlastimil 
Uchytil, o němž jen málokdo zřej-
mě ví, že je vicemistrem světa v ori-
entačním běhu (vpravo J. Klaudy). 

Mládežnický tým roku

1. TK AGROFERT - tenis
2. TJ Sokol I Prostějov - nohejbal
3. TJ Sokol I Prostějov – judo

Mladé tenisové naděje převzaly 
ocenění z rukou místostarosty 
Aloise Mačáka. 

Sportovní čin roku

Přivedení špičkového ženského vo-
lejbalu do města, marketingová agen-
tura TK Plus získala extraligu pro tým 
VK Prostějov.

Cena Komise pro mládež 
a tělovýchovu

Založení sportovních tříd na Gym-
náziu Jiřího Wolkera v Prostějově.

Síň slávy 
prostějovského sportu

Novými členy hvězdného spolku ně-
kdejších skvělých sportovců se stali:

1. Vladimír Vačkář (čtyřnásobný 
mistr světa, desetinásobný šampión 
České republiky a devátý na olympij-
ských hrách v dráhové cyklistice).

2. Antonín Přikryl (dlouholetý re-
prezentant ČSSR, národní rekordman, 
vítěz Mezinárodního závodu v Itálii a 3. 
na mezinárodním závodě v Německu).

3. Ivan Hoššo (dlouholetý reprezen-
tant ČSSR v parašutismu, mistr světa 
v parašutismu v kategorii družstev, 
vicemistr světa v parašutismu v kate-
gorii jednotlivců - přesnost přistání, 
zasloužilý mistr sportu, v současnosti 
reprezentační trenér žen).

Do síně slávy uvedl další osobnosti radní a předseda sportovní komise 
Michal Müller (na snímku vpravo). Zleva: místostarosta Miroslav Pišťák, 
který na sebe prozradil, že pokud by měl jako patnáctiletý možnost zvolit 
si sport, který by rád provozoval, vybral by si řecko-římský zápas nebo 
vzpírání, Vladimír Vačkář a Antonín Přikryl. Ivan Hoššo na snímku chybí.  

 Připravily Jana Gáborová a Yvona Pudilová


