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ZE STRANY 5

Koncem  roku 2005 přestanou pla-
tit všechny občanské průkazy vy-
dané do roku 1994!

Vydávání osobních

dokladů
Upozorňujeme občany na rozšířenou pro-

vozní dobu oddělení  registru obyvatel, ob-
čanských průkazů a cestovních dokladů  od-
boru občanských záležitostí Městského úřa-
du v Prostějově (v přízemí dvorního traktu
budovy radnice). 

pondělí a středa 8.00 - 17.00 hodin
úterý a čtvrtek 8.00 - 16.00 hodin 
pátek 8.00 - 14.00 hodin 

Uvedená provozní doba je platná již od
září minulého roku,  nicméně většina obča-
nů přichází se žádostmi o vydání a pro  pře-
vzetí občanských průkazů a cestovních do-
kladů stále pouze v úřední dny. Upozorňu-
jeme proto, zejména v souvislosti
s očekávaným nárůstem této agendy před
prázdninami a dovolenými,  na výhodnější
možnost vyřízení v mimoúřední dny, tj.
v úterý,  ve čtvrtek a v pátek. -jt- 

Kampaň Pásovec

v rámci Dnů bez úrazu 

Ing. Petra Vysloužilová,
koordinátora projektu Zdravé město Prostějov 

Jana Adámková,
vedoucí skupiny prevence městské policie 

Letošní novinkou
mezi kampaněmi v ob-
lasti prevence dětské ú-
razovosti v České re-
publice je celoevropská
kampaň „Pásovec“ 
zaměřená na používání

dětských autosedaček. Ta má původ v Nizo-
zemí, kde se figurka pásovce stala velmi po-
pulární.

V České republice ji připravuje minister-
stvo dopravy (BESIP) spolu se svou přís-
pěvkovou organizací - Centrem dopravního
výzkumu (CDV) a ve spolupráci s Národní
sítí Zdravých měst, které je město Prostějov
členem.

Na koho je kampaň zaměřena 
Kampaň je zaměřena především na děti ve

věku 3 - 12 let, ale také na jejich rodiče
a všechny, kdo se o děti starají.

Maskot kampaně
Maskotem je dětská hračka - pásovec, kte-

rá se rozdává dětem ve výše uvedené cílové
skupině. A proč právě pásovec? Pásovec byl
již ve starobylých civilizacích symbolem
bezpečnosti - toto zvířátko dokáže v případě
ohrožení velmi efektivně chránit měk-
ké části svého těla pancířem složeným z pá-
sů. A právě to je cílem kampaně - pomocí
„pancíře“ a pásů chránit děti cestující v au-
tomobilech, protože jsou nejsnáze zranitel-
né.

Průběh kampaně
V průběhu kampaně dostanou děti hračku,

která jim bude ukazovat, jak mají být připá-
sané v „pancíři“ (autosedačce) a že je to ne-
jen bezpečné, ale může to být i zábavné. 

Současně budou jejich rodiče informová-
ni o tom, jak vybrat vhodný typ sedačky, jak
ji instalovat v autě, jak má být dítě připásáno
a jak k pásu připevnit hračku - pásovce.

V Prostějově a přilehlých obcích proběh-
ne v rámci této kampaně série besed v ma-
teřských a základních školách. Zástupci 
skupiny prevence Městské policie Prostějov
na nich budou informovat učitele o použití
dětských zádržných systémů a dětem
rozdávat hračku pásovce.

Přehled plánovaných besed 
(do poloviny června)

Středa 1. 6. 2005 ZŠ Dobromilice 
I. a II. třída

Čtvrtek 2. 6. 2005 MŠ na Husově náměstí
Pátek 3. 6. 2005 ZŠ a MŠ 

Sídliště Svobody 
Úterý 7. 6. 2005 MŠ v Kostelci na Hané
Středa 8. 6. 2005 MŠ v Šárce
Čtvrtek 9. 6. 2005 MŠ v ulici A. Krále
Úterý 14. 6. 2005 MŠ ve Dvořákově ulici 
Středa 15. 6. 2005 MŠ v Partyzánské ulici 
Čtvrtek 16. 6. 2005 MŠ a ZŠ 

Čelechovice na Hané

SVĚTOVÝ, EVROPSKÝ A NÁRODNÍ TANEČNÍ ŠAMPIONÁT

DDDD IIII SSSS KKKK OOOO DDDD RRRR OOOO MMMM     2222 0000 0000 5555
Mistrovství světa Disco Dance juniorů - sóla, dua, malé skupiny,  formace
Mistrovství Evropy Disco Dance dětí - sóla, dua, malé skupiny,  formace
Mistrovství České republiky dospělých
Disco Dance - sóla, dua, malé skupiny, formace, Disco Show  formace, Show Dance Forma-
ce, Plesové formace, Jazz Dance  formace, Parketové a taneční kompozice, Choreografie  
rekreačního tance

Akce se koná pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje RNDr.  Ivana Kosatíka, 
starosty města Prostějova ing. Jana Tesaře, za  finanční podpory Olomouckého kraje 

a Města Prostějova.

Pořádají: International Dance Organization, Českomoravská  taneční organizace, 
DUHA - kulturní klub u hradeb Prostějov. 
Odborná spolupráce Jiří Hubený - TŠ Hubený Prostějov.

Program: 
Pátek 27. 5. 2005 (10.00 - 23.30 hodin)
Předkola, semifinále a finále MČR Disco Dance - sóla, dua, malé  skupiny.
Semifinále a finále MČR Disco Show formací, Plesových formací,  Jazz Dance formací, Parke-
tových a tanečních kompozic. 
Finále Choreografií rekreačního tance.
Vstupné 100 Kč (děti do 15 let 40 Kč).
Permanentka na tři dny 350 Kč (děti do 15 let 100 Kč).

Sobota 28. 5. 2005 (10.00 - 20.30 hodin)
Předkola, semifinále a finále MS Disco Dance juniorů - malé  skupiny, formace.
Předkola, semifinále a finále ME Disco Dance dětí - sóla, dua.
Vstupné 150 Kč (děti do 15 let 50 Kč).

Neděle 29. 5. 2005 (10.00 - 21.30 hodin)
Předkola, semifinále a finále MS Disco Dance juniorů - sóla,  dua.
Předkola, semifinále a finále ME Disco Dance dětí - malé  skupiny, formace.
Semifinále a finále MČR Show Dance dospělých - formace.
Semifinále a finále MČR Disco Dance dospělých - formace.
Vstupné 150 Kč (děti do 15 let 50 Kč.)

Bližší informace: DUHA - kulturní klub u hradeb, Sídliště  svobody 16/53, Prostějov
telefon 582 340 507, tel./fax.: 582 351 477. 

Starosta města přijal účastníka

bojů o Anglii, kterému dal před

sedmdesáti lety křídla Prostějov

Starosta města Prostějova přijal 17. květ-
na  účastníka bojů o Anglii za druhé světové
války a  bývalého stíhače RAF, brigádního
generála Zdeňka Škarvadu, který se právě
v Prostějově před necelými sedmdesáti lety
poprvé vznesl do oblak.  Absolvent školy le-
teckého dorostu při tehdejším prostějov-
ském Vojenském leteckém učilišti zavítal
do Prostějova u příležitosti 60. výročí ukon-
čení  II. světové války. „Velmi si vážím to-
ho, že jste  k nám zavítal,“ řekl starosta ing.
Jan Tesař,  který brigádnímu generálovi
Zdeňkovi Škarvadovi  předal mimo jiné vý-

pravné publikace o Prostějově s osobním
věnováním. „Kdyby nebylo lidí jako jste vy,
pane generále, nebylo by pro koho psát ději-
ny  českých měst,“ připomněl jeho podíl na
osvobození  naší země od fašistické okupa-
ce. „Děkuji křídlům, která mi narostla ve
Vojenském leteckém učilišti v Prostějově,
za to, že mě přenesla přes všechny  životní
nesnáze,“ ocenil brigádní generál význam
tvrdého leteckého výcviku pro překonání
útrap  války i dalších životních strastí. 

(Blíže na  straně 3 Radničních listů) 
-kdl-

Starosta města ing. Jan Tesař předal brigádnímu  generálovi Zdeňkovi Škarva-
dovi mimo jiné výpravné  publikace o Prostějově s osobním věnováním. 

Foto:  Yvona Kadlecová 

Součástí slavnostního shromáždění

k 60. výročí  ukončení II. světové války

bylo předání bojového  praporu 

prostějovským průzkumníkům
V pátek 6. května se na náměstí T. G. Ma-

saryka v Prostějově  uskutečnilo slavnostní
shromáždění u příležitosti ukončení  druhé
světové války, jehož součástí bylo předání
bojového  praporu příslušníkům 102. prů-
zkumnému praporu. Historický  bojový pra-
por jim byl propůjčen na základě rozhodnu-
tí  prezidenta republika u příležitosti oslavy
60. výročí ukončení  II. světové války. Před
nastoupeným útvarem jej z rukou  zástupce
náčelníka generálního štábu - ředitele Spo-
lečného  operačního centra ministerstva
obrany generálmajora Emila  Pupiše převzal
velitel průzkumného praporu podplukovník
Jindřich Starý. Slavnostního předání se zú-
častnili i zástupci  vedení města. Společně
s dalšími účastníky shromáždění uctili  pa-
mátku padlých položením květin k pamět-
ním deskám v přízemí a mezipatře radnice
a k Památníku obětí II. světové války a Pa-
mátníku československých letců na měst-
ském hřbitově. 

„Jsem rád, že profesionálové z prostějov-
ské posádky mají u nás i ve světě takový
zvuk, že jsou vyznamenáváni prezidentem
republiky,“ uvedl u příležitosti předání bojo-
vého praporu  starosta města ing. Jan Tesař. 

„Propůjčení bojového praporu je pro 102.
průzkumný  prapor velikou ctí, protože je to
jeden z nejvyšších vojenských  symbolů.
Prezident republiky takto oceňuje pouze nej-
lepší  vojenské útvary,“ uvedl po převzetí
praporu podplukovník  Jindřich Starý.

Tajemník prostějovské Jednoty Českoslo-
venské obce  legionářské a místostarosta
města Miroslav Pišťák poté bojový  prapor
dekoroval stuhou od Čs. obce legionářské.
„Na stuze  jsou vyšita slova - My jsme za
svobodu bojovali, vy ji  braňte. Naše podě-
kování a úcta patří všem, kteří za  českoslo-
venskou republiku a její svobodu bojovali,
tedy nejen  vojákům východní a západní
fronty, ale i legionářům a členům  domácího
odboje,“ dodal Pišťák. -kdl-

Místostarosta města a tajemník prostějovské Jednoty Československé obce le-
gionářské Miroslav Pišťák  dekoroval bojový prapor  stuhou od Čs. obce legio-
nářské. Foto:  Yvona Kadlecová 
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