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MĚSTO PROSTĚJOV 
a PROSTĚJOV - ZDRAVÉ MĚSTO

vypisují 1. ročník soutěže

o nejkrásnější květinovou výzdobu v Prostějově
Do soutěže se může přihlásit každý občan starší osmnácti let,  který je majitelem či uživa-

telem domu, bytu nebo provozovny ve městě Prostějově. Součástí druhé kategorie jsou ško-
ly a školská  zařízení v Prostějově bez ohledu na jejich zřizovatele.  Hodnotit se budou osá-
zená okna, balkony, terasy, vchody,  předzahrádky, zahrádky obytných domů a restauračních
zařízení,  ale i vchody do obchodů. Květinová výzdoba musí být viditelná z veřejného
prostranství.

Soutěžící pořídí kvalitní barevné fotografie o rozměru 17,5 x  12,5 cm a větší a zašlou je
v době od 1. 9. do 10. 9. 2005 s uvedením jména a adresy na MěÚ v Prostějově (kancelář
starosty),  nám.T. G. Masaryka 12-14. Pokud budou snímky v digitální podobě,  doporuču-
jeme přiložit i CD nebo zaslat elektronicky na e-mailovou adresu . Starší a invalidní občané,
kteří nemají  fotoaparát, mohou požádat o pořízení fotografií na telefonním  čísle
582 329 128.

Hodnocené soutěžní kategorie:

1) bytová a sídlištní zástavba (okna, balkony, průčelí)
2) rodinné a nájemné domy včetně škol (okna, balkony,  terasy a průčelí celého domu)
3) předzahrádky domů i obchodů včetně restauračních  zařízení

Vyhodnocení soutěže proběhne do konce září 2005 komisí  jmenovanou Radou města Pro-
stějova.Výsledky budou zveřejněny v místním tisku, v Radničních listech a na webových
stránkách  města Prostějova (včetně fotografií ohodnocených květinových  výzdob).

Ceny pro vítěze: 
1. cena v každé kategorii poukázka na 2 000 Kč
2. cena v každé kategorii poukázka na 1 500 Kč
3. cena v každé kategorii poukázka na 500 Kč

Hodnotící komise si vyhrazuje právo přerozdělit ceny v případě  nerozhodného umístění.
Výzdoba navržená k ocenění bude  posouzena členy komise přímo na místě.

Božena Sekaninová,  Ing. Jan Tesař,
místostarosta města Prostějova  starosta města Prostějova

PŘIHLÁŠKA
do 1. ročníku soutěže 

o nejkrásnější květinovou výzdobu v Prostějově 

Jméno a příjmení _______________________________________________

Adresa _______________________________________________

Telefonní číslo _______________________________________________ 

Soutěžní kategorie _______________________________________________

Bližší informace ohledně umístění (orientace fasády ke světovým  stranám, význačným
orientačním bodům v okolí, u vícebytových  domů poschodí a pořadové číslo okna, balko-
nu):

Obálku s označením KVĚTINOVÁ VÝZDOBA zašlete v uvedeném termínu  na adresu:
Ing. Petra Mejzlíková, Městský úřad v Prostějově,  nám. T. G. Masaryka 12-14, 796 01 Pro-
stějov nebo podejte na  podatelně MěÚ ve dvorním traktu radnice. 

Den se složkami Integrovaného
záchranného systému

Dne 13. května 2005 od 9 do 14 hodin 
se v prostorách Integrovaného záchranného systému 

v Prostějově  ve Wolkerově ulici č. 6 uskuteční 

„Den se složkami IZS“.
Akci pořádají:
Hasičský záchranný sbor, Zdravotnická záchranná služba, 
Policie  ČR a Městská policie Prostějov. 

Program:
9.00 hodin - zahájení, vyhodnocení výtvarné soutěže dětí ze  základních škol
9.30 - ukázka zásahové skupiny Policie ČR 
10.00 - ukázka zásahu při vyproštění osoby z vozidla 
10.30 - ukázka zásahu pyrotechniků Policie ČR (PČR) 
11.00 - ukázka zadržení pachatele zásahovou skupinou
11.30 - ukázka slaňování hasičů
12.00 - ukázky výcviku sebeobrany PČR a městské policie 
12.30 - ukázka výcviku služebních psů PČR a městské policie 

V prvním patře budovy budou probíhat soutěže pro děti. 
Nejlepší  budou odměněny cenami. 

Dále zde pro vás budou připraveny ukázky techniky, výstroje,  výzbroje, laserová střelnice,
měření alkoholu v krvi, ukázky  městského kamerového systému s digitálním záznamem,

dopravní  kamera, laserový měřič rychlosti vozidel i kriminalistická  technika. 

Informační středisko prevence vám nabídne poradenskou službu. 

Více než tři desítky pedagogů z prostějov-
ských škol  převzaly v pátek 1. dubna z rukou
starosty města ing. Jana  Tesaře a místostarosty
Miroslava Pišťáka ocenění, které jim  bylo udě-
leno v rámci Dne učitelů. Slavnostní setkání,
které se  uskutečnilo v prostějovském měst-
ském divadlo, připravila  komise pro výchovu
a vzdělávání Rady města Prostějova. 

Ocenění pedagogové

Gymnázium Jiřího Wolkra 
RNDr. Ivanka Hájková 
Mgr. Jana Marinicová 
Reálné gymnázium a základní škola měs-

ta Prostějova 
Mgr. Jaroslav Bureš 
Mgr. Pavla Koštanská 
Cyrilometodějské gymnázium 
Mgr. Alena Smyslilová 
Střední zdravotnická škola 
Mgr. Eva Veselá 
Obchodní akademie 
Mgr. Jaroslava Mlčoušková

Střední průmyslová škola oděvní
Mgr. Věra Zamykalová
Střední průmyslová škola a SOU
Ing. František Richter 
Miroslav Kovář 
Soukromá střední podnikatelská škola

obchodu a služeb 
Mgr. Jana Mohrová 
SOU zemědělské, OU a U
Mgr. Alena Kvapilová 
Střední odborná škola, střední odborné

učiliště a učiliště  oděvní 
Dalibora Indráková 
Speciální školy 
Mgr. Ludmila Čermáková
Mateřská škola v ulici Šárka 
PaedDr. Alena Adamová
Speciální MŠ v Mozartově ulici 
Mgr. Tomáš Jachník 
MŠ ve Smetanově ulici 
Marcela Krčová 
ZŠ Sídliště svobody 
Jana Růžičková 
Mgr. Josef Lušovský 

MŠ v Raisově ulici 
Soňa Krestýnová 
ZŠ v Rejskově ulici 
Mgr. Petr Kalabis 
ZŠ Majakovského 
František Švancara 
Speciální škola, o. p. s., Tetín 
Mgr. Olga Vetešníková 
ZŠ v ulici Dr. Horáka 
Mgr. Alena Mazouchová 
Mgr. Dagmar Kratochvílová
ZŠ v Palackého ulici 
Mgr. Olga Muchová 
Mgr. Jiří Navrátil
ZŠ v Kollárově ulici 
Mgr. Dana Hrubanová 
MŠ v Melantrichově ulici 
Mgr. Emílie Navrátilová 
Dětský domov a speciální školy v Čechách

pod Kosířem
PaedDr. Eliška Růžičková 
Základní umělecká škola 
Vladimíra Ambrose 
Zdeněk Pella 

V Prostějově zahájilo 2. května v prosto-
rách mateřské školy na Husově náměstí pro-
voz nové Centrum pro těhotné. To bude slou-
žit všem nastávajícím matkám k přípravě na
těhotenství, porod a mateřství. Školené porod-
ní asistentky s nimi nacvičí situace, do kterých
se mohou dostat, a poradí jim, jak je nejlépe
zvládnout. Agentura PAMAD, která kursy
v Centru pro těhotné organizuje, má s jejich
vedením více než desetileté zkušenosti. Záru-
kou odborného přístupu je i vlastnictví
certifikátu, který ji opravňuje k přípravě těhot-
ných v rámci celé Evropské unie.

Prostějovské centrum zahájilo svoji čin-

nost komplexní přípravou těhotných žen na
porod a mateřství. „Ve čtyřech tříhodinových
lekcích se mimo jiné seznámí s průběhem při-
rozeného porodu a nacvičí si správné dýchá-
ní, různé polohy, masáže a další metody, kte-
ré přispívají k jeho hladšímu a méně
bolestivému průběhu,“ upřesnila Věra Hýb-
nerová z pořádající agentury. „Velká pozor-
nost bude věnována i správné technice kojení
a jejímu nácviku. Kurs je vhodné začít nav-
štěvovat nejpozději ve 33 . týdnu gravidity,“
dodala s tím, že uvítají i muže, kteří chtějí být
u porodu. 

Odborná příprava přijde nastávající ma-

minky na 600 korun. Pět set korun však mo-
hou získat jako příspěvek od převážné většiny
pojišťoven. Kursy probíhají vždy první pon-
dělí v měsíci od 10 do 13 hodin, poslední část
za přítomnosti partnerů začíná v 16 hodin.
Další kursy budou zahájeny 13. června a 5.
září. 

Zájemkyně se mohou přihlásit buď přímo
u Věry Hýbnerové na telefonních číslech
573 356 473, 602 848 435 nebo on-line přih-
láškou na webových stránkách, kde najdou
i další informace o pořádající agentuře. Ta
tímto způsobem v loňském roce připravila na
porod 330 žen. -kdl- 

MVDr. Zuzana Bartošová, 
vedoucí oddělení hygieny výživy Krajské hygienické

stanice, územního pracoviště Prostějov 

Ing. Petra Mejzlíková, 
koordinátora projektu Zdravé město Prostějov 

Ve dnech 9. - 13. května proběhnou
v restauraci
prostějovského Ná-
rodního domu na
Vojáčkově náměstí
Jarní dny zdraví
2005 . Pokud
v těchto dnech nav-
štívíte restauraci
Národního domu,
budete si moci vy-

brat zdravé a přitom chutné pokrmy z pest-
rého jarního jídelníčku. Odborníci a zastán-
ci zdravé výživy se vás budou snažit pře-
svědčit o tom, že zdravá strava má být pestrá

a vyvážená a navíc spojená se zdravým ži-
votním stylem tak, aby přispívala k co nej-
větší ochraně a upevňování zdraví.

Ve dnech 10 a 12. května bude pro ná-
vštěvníky restaurace zajištěno od 11 do 13
hodin bezplatné vyšetření cholesterolu, t-
riglyceridů, glukózy, tělesného tuku a tla-
ku krve, které budou provádět zaměstnanci
Všeobecné zdravotní pojišťovny. 

V úterý 10. května proběhne od 16 hodin
v prostorách kavárny, případně restaurace
Národního domu přednáška Mgr. Jarmily
Podhorné z Brodku u Konice přednáška na
téma „Léčivé tinktury, léčivé bylinné
směsi - masti, využití přírodních homeo-
patik.“ Její součástí bude i prodej těchto
výrobků, které si budete tento den moci za-
koupit i v poledních hodinách. 

Ve středu 11. května se opět v prostorách
Národního domu uskuteční od 17 do 18 ho-
din přednáška na téma „Co je to Pí voda-

“. Přednášet bude provozovatel prodejny
Zdravá výživa na Újezdě pan Malý. 

Ve čtvrtek 12. května si budete moci po-
slechnout přednášku na téma „O potravi-
nách zdravé výživy a nových trendech
v této problematice“, na které se budou po-
dílet Krajská hygienická stanice, územní
pracoviště Prostějov, zastoupené MVDr.
Zuzanou Bar-
tošovou, vedoucí
oddělení hygieny
výživy, a zástupce
prodejny Zdravé
výživy na Újezdě
pan Malý. 

Vstup na všech-
ny přednášky je
zdarma. Jarní dny
zdraví, které zaštítila Krajská hygienická
stanice Olomouckého kraje, územní praco-
viště Prostějov, se uskuteční v rámci projek-
tu Zdravé město Prostějov. 

Ing. Naděžda Demlová,
ředitelka Českého statistického úřadu,

krajské reprezentace Olomouc 

Český statistický úřad (ČSÚ) organizuje
v roce 2005 v souladu se zákonem 
č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě,  ve
znění pozdějších předpisů, a při respektová-
ní zákona č.  101/2000 Sb., o ochraně indi-
viduálních dat výběrové zjišťování  o život-
ních podmínkách domácností v České re-
publice s názvem  SILC 2005. Provádění
tohoto statistického zjišťování od roku
2005 je povinné pro všechny členské země
Evropské unie. 

Uvedené zjišťování se koná na celém úze-
mí České republiky a týká se sedmi tisíc ná-
hodně vybraných bytů. Mezi obcemi  vybra-

nými v Olomouckém kraji pro šetření je ta-
ké město  Prostějov. Návštěvy domácností
žijících ve vybraných bytech za  účelem zjiš-
tění potřebných údajů probíhají od 9. dubna
do 22.  května letošního roku a zajišťují je
speciálně vyškolení  tazatelé.

Účelem zjišťování je získat reprezentativ-
ní údaje o sociální a ekonomické situaci čes-
kých domácností, například o jejich pracov-
ní aktivitě a příjmech, nákladech na bydlení,
životních podmínkách apod. Zjišťované sku-
tečnosti jsou nezbytné  pro formování soci-
ální politiky státu v oblastech jako jsou  ne-
zaměstnanost nebo poskytování sociálních
dávek a pro zpětné  hodnocení dopadu přija-
tých opatření na životní úroveň  domácnos-
tí. Dalším, neméně významným úkolem je
poskytnout  potřebná data pro mezinárodní

srovnání životní úrovně  domácností v rám-
ci celé Evropské unie jako podklad pro  roz-
hodování o sociální politice EU. 

Pracovníci provádějící zjišťování v do-
mácnostech se  prokazují příslušným pově-
řením ČSÚ ve spojení s občanským  průka-
zem, zaručujícím jejich jednoznačnou iden-
tifikaci. Ve  všech fázích zjišťování bude
zaručena anonymita údajů získaných
u domácností - povinnost ochrany důvěry-
hodnosti individuálních  údajů vyplývá pro
všechny osoby zúčastněné na zjišťování ze
zákona o státní statistické službě. 

S případnými dotazy se můžete obracet na
pracovníka  krajské reprezentace ČSÚ pově-
řeného řízením a koordinací  šetření ing.
Vladimíra Kupčíka, telefon 582 334 211.

Pedagogové ocenění u příležitosti Dne učitelů 

U příležitosti Dne učitelů byly oceněny více než tři desítky  prostějovských pedagogických pracovníků. Foto: Yvona Kadlecová 

V Prostějově zahájilo provoz nové Centrum pro těhotné 
Na porod a mateřství připraví nejen ženy, ale i muže

Jarní dny zdraví

Pro šetření o životních podmínkách v českých
domácnostech byl  vybrán i Prostějov 


