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Hlavní ceny bude fi nancovat Evropská unie, 
věcné ceny dodá městský úřad 

Test na pokračování o ceny 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM 
SOCIÁLNÍM FONDEM  A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR

Vzdělávání a podpora  profesního a osobnostního rozvoje 
pracovníků městských úřadů – podpora zlepšování kvality služeb občanům.

Milí spoluobčané,
v tomto vydání Radničních listů vám 

přinášíme rekapitulaci čtyř bloků otázek 
z osmi, které doposud v našich novinách 
vyšly (následující čtyři zopakujeme v srp-
novém vydání Radničních listů). Máte 
možnost znovu si projít všechny otázky 
z oblasti komunikace, ve které se zdoko-
nalují pracovníci městského úřadu, pří-
padně se do testu zapojit. Tento test je vám 
k dispozici i na webových stránkách měs-
ta: www.mestopv.cz. 

Test bude ukončen v listopadu 2007, 
poté proběhne vyhodnocení a losování. 
Hlavní ceny budou fi nancovány z fondů 
Evropské unie, o věcné ceny se posta-
rá město Prostějov. Přejeme vám hodně 
úspěchu v řešení otázek! 

Rekapitulace prvních čtyř bloků:

1. BLOK OTÁZEK
1. Jaké známe druhy komunikace:
a) verbální, neverbální, nonverbální
b) verbální a nonverbální
c) verbální a neverbální

2. Jedním ze základních principů 
komunikace je:

a) mluva těla je důležitější než slova
b) mluva těla a hlas nejsou důležitější 

než slova
c) mluva těla a hlas jsou důležitější než 

slova

3. Jedním druhem komunikace je 
komunikace verbální, která tvoří:

a) 7 %
b) 38 %
c) 55 %

4. Vzdálenost partnerů (0,5 - 1,2 m) 
v komunikaci určuje, že se jedná o:

a) intimní vzdálenost
b) osobní vzdálenost
c) skupinovou vzdálenost
d)  veřejnou vzdálenost

5. Mimika je:
a) držení těla a pohyby těla
b) pohyby rukou a hlavy
c) projevy pozorovatelné v obličeji

2. BLOK OTÁZEK:
6. Agresivním nástrojem komunikace 

není:
a) hodnocení druhého
b) výhružka
c) útěk

7. Asertivním nástrojem komunikace 
není:

a) mlčení
b) kompliment
c) zpětná vazba

8. Pasivním nástrojem komunikace 
není:

a) mlčení
b) ironie
c) zobecnění

9. Agresivním nástrojem komunikace je:

a) útěk
b) výmluva
c) výčitka

10. Asertivním nástrojem komunikace 
je:

a) zpětná vazba
b) zobecnění
c) mlčení

3. BLOK OTÁZEK
11. Pasivním nástrojem komunikace je:
a) ironie
b) argument
c) výmluva

12. Zpětná vazba je:
a) agresivním nástrojem
b) asertivním nástrojem
c) pasivním nástrojem

13. Ironie je:
a) agresivním nástrojem
b) asertivním nástrojem
c) pasivním nástrojem

14. Mlčení je:
a) agresivním nástrojem
b) asertivním nástrojem
c) pasivním nástrojem

15. Jedním druhem komunikace je 
komunikace verbální, která tvoří:

a) 7 %
b) 38 %
c) 55 %

4. BLOK OTÁZEK
16. Jedním druhem komunikace je 

komunikace neverbální, která je tvořena 
vokálně a symbolizuje :

a) 7 %
b) 38 %
c) 55 %

17.  Jedním druhem komunikace je 
komunikace neverbální, která je tvořena 
řečí těla a symbolizuje :

a) 7 %
b) 38 %
c) 55 %

18. Vzdálenost partnerů (0 - 0,5 m) 
v komunikaci určuje, že se jedná o:

a) intimní vzdálenost
b) osobní vzdálenost
c) skupinovou vzdálenost
d) veřejnou vzdálenost

19. Vzdálenost partnerů (0,5 - 1,2 m) 
v komunikaci určuje, že se jedná o:

a) intimní vzdálenost
b) osobní vzdálenost
c) skupinovou vzdálenost
d)   veřejnou vzdálenost

20. Vzdálenost partnerů (1,2 - 10 m) 
v komunikaci určuje, že se jedná o:

a) intimní vzdálenost
b) osobní vzdálenost
c) skupinovou vzdálenost
d) veřejnou vzdálenost

Dopravní omezení 
ve městě

Uzavírka 
Trávnické ulice
Do 7. září letošního roku bude pro 

automobilovou dopravu uzavřena 
část ulice Trávnická v Prostějově (od 
ulice Winklerova po ulici Na Příhoně). 
Důvodem uzavírky je oprava kanaliza-
ce. Průjezd touto lokalitou bude umož-
něn pouze sanitkám a vozidlům inte-
grovaného záchranného systému.

Uzavírka ulice 
Hliníky 

Ve dnech  9. července - 5. srpna bude 
uzavřena ul. Hliníky z důvodu opravy 
kanalizace.

Náhradní trasy 
příměstské linkové dopravy 

VE SMĚRU DO PROSTĚJOVA
Nedojde ke změně trasování ani zastá-

vek žádné linky.

VE SMĚRU Z PROSTĚJOVA
Linky 710912, 710715, 780640, 

780652, 780653, 780710, 780720, 780721 
pojedou z aut. st. po trasách dle licencí. 
Místo zrušené zastávky Blahoslavova, 
lázně (Hliníky) obslouží zastávku MHD 
Plumlovská (u Lachmana).

Linka 780550 po téže trase, ale mís-
to zrušené zastávky Blahoslavova, lázně 
(Hliníky) obslouží zast. MHD lázně.

…………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………

Jméno, příjmení, kontakt

Test s vyznačenými odpověďmi můžete vhazovat do schránky v informačním stře-
disku Městského úřadu v Prostějově na náměstí T. G. Masaryka 12 – 14 nebo odevzdat 
zároveň po ukončení celého testu. 

Od 1. února letošního roku se zaměst-
nanci Městského úřadu v Prostějově  spo-
lečně se zaměstnanci  městských úřadů 
a magistrátů Přerova, Hranic, Letovic, 
Blanska, Kyjova a Kojetína vzdělávají 
v rámci projektu fi nancovaného z pro-
středků EU a ČR.  

Hlavní témata uplynulého období byla 
zaměřena na posílení  komunikačních 
dovedností, asertivního jednání pracovníka 
na úřadě při osobním nebo telefonickém 
kontaktu s klientem.

Během dosavadní realizace projektu 
bylo do konce června 2007 odškoleno cel-
kem 195 školících dnů. 

Od září se bude se vzděláváním pokra-
čovat. Postupně přibudou kurzy se zamě-
řením na plánování a organizaci času,  
normalizovanou úpravu korespondence, 
etiketu a image pracovníků ve specifi ce 
veřejné správy. 

Na webových stránkách města Prostějova 
jsou zveřejněny příkladové testy ze vzdělá-
vání úředníků, v nichž si i občané mohou 
odzkoušet své znalosti z oblasti mezilid-
ských vztahů a komunikace. Test poběží až 
do listopadu letošního roku, v prosinci pak 
budou ze zúčastněných občanů vylosová-
ni výherci, kteří obdrží ceny fi nancované 
Evropskou unií a Městem Prostějov.

Vzdělávání a podpora  profesního 
a osobnostního rozvoje pracovníků

městských úřadů - podpora 
zlepšování kvality služeb občanům

Čtvrtek 2. srpna - blok č. 30 - Sídliště 
Svobody vnitroblok, Sídliště Svobody par-
koviště, Anenská, Jungmannova, parkoviště 
u sběrného dvora, U Sv. Anny.

Úterý 21. srpna - blok č. 3 - Zlechovská, 
Na Okraji, Kosířská, Na Vyhlídce, Hloučel-
ní, J. Lady, Mathonova, parkoviště u nemoc-
nice, K. Svolinského, A. Slavíčka, parkoviš-
tě Svolinského.

Čtvrtek 23. srpna - blok č. 4 - Svolinské-
ho část, V. Špály, J. Zrzavého, kpt. O. Jaroše 
část, A. Fišárka, B. Dvorského, C. Boudy, S. 
Suchardy, parkovště Svolinského, chodník 
Špály, Zrzavého, parkoviště kap. O. Jaroše, 
chodníky pasáž Penny, K. H. Kepky, parko-
viště C. Boudy.

Úterý 28. srpna - blok č. 5 - Nerudova, 
Melantrichova, E. Králíka, Polská, Ruská, 

Dělnická, Fanderlíkova část, Obránců Míru, 
kpt. O. Jaroše část, J. Švermy, parkoviště 
Melantrichova, Fanderlíkova parkoviště.

Čtvrtek 30. srpna - blok č. 6 -  Fander-
líkova část, J. B. Pecky, Krapkova, Březi-
nova, Dykova, průchod Starorežná, schody, 
Bezručovo nám., Floriánské nám., Hliníky, 
parkoviště Pecky, vnitroblok Pecky, Krap-
kova parkoviště, Fanderlíkova parkoviště, 
Krapkova zálivka, Resslova.

Pátek 31. srpna - blok č. 7 - parkoviště 
u Čs. pojišťovny, vnitroblok Kostelecká 1, 
parkoviště vnitroblok 1, vnitroblok Koste-
lecká 2, vnitroblok Kostelecká 3, parkoviště 
u stadionu, U Stadionu - po Krapkovu, par-
koviště Martinákova, parkoviště u sběrných 
surovin, chodník Martinákova, chodník 
Martinákova - Kostelecká, chodník LA - 
Kostelecká.

Blokové čištění města bude probíhat 
podle harmonogramu vždy od 7.30 do 14 
hodin, a to až do konce listopadu 2007. 

Jednotlivé čištěné bloky jsou minimál-
ně týden dopředu označeny značkou zákaz 
stání, resp. značkami „Začátek zóny se 
zákazem stání“ a „Konec zóny se zákazem 
stání“ s dodatkovou tabulkou, na níž je uve-
deno přesné datum i hodina čištění. Pokud 
majitelé vozidel nebudou zákazovou znač-
ku respektovat a své vozidlo nepřeparkují, 
musejí počítat se sankcemi. 

Úterý 24. července - blok č. 13 - Bará-
kova II, náměstí Odboje, Hybešova, 
V. Outraty, Vrlova, Tovačovského, Kotkova, 
Kotěrova, Arbesovo náměstí, Sborov, Neu-
mannovo náměstí, J. Kuchaře, parkoviště 
Kotěrova.

Čtvrtek 26. července - blok č. 27 - 
Drozdovice, průchod Šmeralova - Droz-
dovice, Na Hrázi, V Polích, Dr. Uhra, 
V. Škracha, Javoříčská, J. Kučery, Vícovská, 
J. Kaštila, Krasická - část za Moravskou.

Úterý 31. července - blok č. 28 - Krasická 
od Moravské, Moravská, parkoviště Morav-
ská - vnitroblok, vnitroblok Moravská, 

zástavba Mera, Západní, Moravská - plocha 
u Galy, Západní - parkoviště.

Harmonogram čištění města na červenec

Ke 30. červnu letošního roku skončilo 
ověřování podpisů a listin v informač-
ním středisku Městského úřadu v Pros-
tějově. 

Občané budou pro tuto službu moci 
nadále využívat odbor občanských 

záležitostí, konkrétně pracoviště matriky 
a pracoviště cestovních dokladů (pasů). 
Kancelář matriky se nachází ve II. patře 
prostějovské radnice, nám. T. G. Masary-
ka 12 - 14, pracoviště cestovních dokladů 
(pasů) v přízemí radnice. 

Důležité upozornění

Skončilo ověřování podpisů a listin 
v informačním středisku

Ještě v letošním roce opraví město Prostě-
jov hrob manželů Vojáčkových na hlavním 
městském hřbitově. „Na stavu náhrobního 
kamene se už podepsal zub času a také pově-
trnostní podmínky. S opravou nechceme příliš 
otálet, aby se technický stav hrobu nezhoršo-
val,“ uvedl místostarosta Prostějova Miroslav 
Pišťák s tím, že náklady na celou akci se 
budou pohybovat v řádech tisíců korun.

Manželé Vojáčkovi hráli v dějinách Prostě-
jova významnou roli, mimo jiné i v souvislos-
ti s vybudováním secesního Národního domu. 
Karel Vojáček byl zvolen starostou města 

v období 1892 – 1898. Za jeho působení 
byla v Prostějově zřízena vyšší škola a gym-
názium, postavena škola na Rejskově třídě 
- I. obecná škola dívčí. Dále byla postavena 
městská elektrárna a zřízen nový hřbitov. Ve 
své závěti věnoval Karel Vojáček dobročin-
ným a národním účelům 80 000 zlatých.

Karla Vojáčková, které zemřela v březnu 
1905, pak odkázala 130 000 zlatých na stavbu 
Národního domu. 

Manželé Vojáčkovi zemřeli bezdětní. 
O jejich hrob na hlavním hřbitově se stará 
město Prostějov.  (jg)

Město opraví hrob manželů Vojáčkových

Karel Vojáček – starosta a čestný měšťan Prostějova – se dožil 51 let. 
Karla Vojáčková -  dobroditelka města, sirotků a chudiny – zemřela ve věku 
47 let.  Foto: pud

Harmonogram čištění města na srpen

Rada města Prostějova na své 17. schůzi dne 10. července po projednání vzala na 
vědomí informaci o jednostranném zvýšení regulovaného nájemného k 1. 1. 2008 
v bytech s regulovaným nájemným dle § 1 Zákona č.107/2006 Sb., o jednostranném 
zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č.40/1964, občanský zákoník ze dne 
14. 3. 2006 ve výši maximálního přírůstku měsíčního nájemného stanoveného v příloze 
č. 4 a č. 4a Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ČR č.151/2007 Sb. ze dne 25. 6. 2007 
publikovaného ve Sbírce zákonů částka č. 55 dne 29. 6. 2007, takto:

byty              standardní              se sníženou kvalitou 
aktuální nájemné           20,29      16,33 13,19 10,24 
v Kč/m2 měsíčně
zvýšené nájemné           24,86       21,51 18,02 15,22 
v Kč/m2 měsíčně
cílová hodnota nájemného           37,32       37,32 33,59 33,59 
v Kč/m2 měsíčně k 1. 1. 2010

Současně schválila:

a) u nově uzavíraných smluv:
- smluvní nájemné v bytech standardních ve výši 51,42 Kč/m2 měsíčně,
- smluvní nájemné v bytech se sníženou kvalitou ve výši 38,49 Kč/m2 měsíčně,
v souladu se Zákonem č.107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu 

a o změně zákona č. 40/1964, občanský zákoník ze dne 14. 3. 2006,

b) smluvní nájemné v bytech domů s pečovatelskou službou a v bytech objektů 
v ulici  Jezdecká 6a a 6b v Prostějově ve stávající výši 17,14 Kč/m2 měsíčně.

Úprava nájemného v městských bytech od 1. 1. 2008


