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Prostějované mohou opět navrhovat 
osobnosti či kolektivy na udělení Cen 
města Prostějova. To jimi chce již podru-
hé ocenit významnou či dlouholetou čin-
nost ve všech oblastech života i záslužné 
skutky, jako je například záchrana živo-
ta. 

„V loňském roce jsme s oceňováním 
začali s cílem založit novou tradici. 
Domnívám se, že je velmi dobré, když 
se osobnosti, které výrazně napomohly ke 
zvýšení prestiže města v jakékoli oblasti 
činnosti, dočkají uznání a slavnostního oce-

nění,“ uvedl místostarosta ing. Pavel Drmo-
la, který zavedení Cen města inicioval. 

Na ocenění mohou být navrženi lidé 
zabývající se celou řadou oborů, mezi 
jinými například přírodními a společen-
skými vědami, architekturou, hudbou, 
výtvarným, užitým či dramatickým umě-

ním, literaturou, žurnalistikou, sportem 
a dalšími.  „Obory jsme striktně neomezi-
li, abychom tím nezúžili výběr nominova-
ných. Loni jsme Cenu města za rok 2005 
udělili šesti osobnostem, jejichž činnost 
je velmi rozmanitá. Ocenili jsme jí napří-

klad šíření demokracie, celoživotní práci 
v divadelnictví, literární činnost či archi-
tektonický počin,“ doplnil Drmola.

Návrhy na udělení Ceny města za rok 
2006 mohou obyvatelé Prostějova, měst-
ští zastupitelé, komise, spolky a sdružení 
předkládat do 28. února 2007. K nomina-
ci je třeba uvést jméno a příjmení osoby 
navržené na ocenění a dále to, za jakou 
činnost či skutek by měl navržený cenu 
získat, a podpis navrhovatele. 

Nominace doručí navrhovatelé v písem-
né formě na adresu: Městský úřad v Pro-
stějově, náměstí T. G. Masaryka 12 – 14, 
796 01 Prostějov nebo podají osobně v uza-
vřené obálce na podatelně městského úřadu 
na uvedené adrese, případně předají přímo 
vedoucí kanceláře starosty RNDr. Jaroslavě 
Tatarkovičové. 

Předložené návrhy projednají radní 
a následně je schválí zastupitelé. „Počet udě-
lených cen není limitován. Jejich nositelé by 
měli být svým počínáním a skutky vzorem 
a motivací pro ostatní. Apeluji na Prostějo-
vany, aby nám takové lidi pomohli najít,“ 
zakončil místostarosta Drmola. Y. Kadlecová 

Prostějované mohou opět navrhovat 
osobnosti na Ceny města 

Návrhy na ceny za loňský rok lze předkládat do 28. února

Stavební suť na sběrný dvůr U svaté Anny nepatří 
Menší množství čisté suti lze uložit do areálu fi rmy SKANSKA 

Město Prostějov se v posledních 
letech potýká s obrovským nárůs-
tem odpadu. Nejde jen o směsný 
komunální odpad, ale také o odpad 
stavební. 

„V této souvislosti bych obča-
ny chtěl upozornit na skutečnost, že 
stavební suť rozhodně nepatří ani do 
popelnic, ani na sběrný dvůr U svaté 
Anny, ani na překladiště za Určickou 
ulicí,“ vypočítává místostarosta ing. 
Pavel Drmola. 

Stavební odpad jsou občané podle 
zákona povinni nabídnout k recykla-
ci specializovaným firmám, případně 
si objednat kontejner a jeho odvoz 
uhradit ze svého. Menší množství čis-
té suti (omítky, cihly, dlaždice apod.) 
lze uložit za poplatek do areálu firmy 
Skanska za Určickou ulicí. Uložení 
obsahu jednoho většího přívěsného 
vozíku přijde na 50 korun, menšího 
na 20 korun. Stavební suť se po roz-
drcení používá například při výstavbě 
komunikací jako podložní materiál.

 
 „Stávalo se, že lidé vozili stavební 

odpad společně se směsným komu-
nálním odpadem na sběrný dvůr. To 
však pracovníci dvora budou pečli-
vě kontrolovat,“ zdůraznil Drmola. 
Stejně tak bude důsledně monitoro-
váno i překladiště za Určickou ulicí, 
kam bude namontována závora a také 
kamery, které mají snímat SPZ vozi-
del a obsah ukládaného odpadu. 

„Chceme tím předejít zneužívání 
překladiště pro ukládání jiného než 
biologicky rozložitelného odpadu,“ 
objasnil místostarosta Drmola. 

„Znovu bych občanům chtěl při-
pomenout jejich zákonnou povinnost 
třídit. Barevné kontejnery na tříděný 
odpad se nacházejí na 115 místech po 
celém městě. Do popelnic má   přijít 
pouze komunální odpad, který nepod-
léhá třídění,“ uzavřel ing. Drmola.  

 Mgr. Jana Gáborová, 
  mluvčí MěÚ v Prostějově

Sportovec města Prostějova 

Místostarosta ing. Pavel Drmola: 

„Počet udělených cen není limitován. Jejich 

nositelé by měli být vzorem a motivací pro 

ostatní. Apeluji na Prostějovany, aby nám tako-

vé osobnosti či skupiny pomohli najít.“ 

CO MOHOU OBČANÉ ZDARMA UKLÁDAT NA  SBĚRNÝ DVŮR U SVATÉ ANNY

- kovy
- sklo
- textil
- biologicky rozložitelný odpad
- nebezpečný odpad

-  objemný odpad (starý nábytek, mat-
race, koberce, linolea apod.)

-  použité výrobky (televizory, lednič-
ky, elektrospotřebiče, zářivky, počí-
tače apod.), pokud jsou úplné!

Na překladiště za Určickou ulicí se zdarma ukládá 
pouze biologicky rozložitelný odpad!

Hlasujte pro nejlepšího 
sportovce města! Uveďte 
jméno a příjmení svého favo-
rita, sport, ve kterém vyniká, 
a kontakt na sebe. Hlasovat 
můžete ve čtyřech kategori-
ích plus nominovat sportov-
ce do Síně slávy. Lístek bude 
platný i po vyplnění pouze 
jedné z kategorií. 

Vyplněný anketní lístek 

doručte nejpozději do 22. února 
2007 na informační středisko 
Městského úřadu v Prostějově, 
nám. T. G. Masaryka. Z hla-
sujících bude vylosován jeden 
šťastlivec, který získá zájezd 
do Řecka! Slavnostní vyhláše-
ní výsledků ankety  proběhne 
23. února 2007 v 19.30 hodin 
v areálu hotelu TK Plus Pros-
tějov.

Dejte hlas svému favoritovi 
a vyhrajte zájezd do Řecka

kategorie jméno
nominovaného

příjmení
nominovaného sport

kontakt na 
navrhova-

tele

DOSPĚLÍ 

TALENT – JUNIOR

TÝM ROKU

MLÁDEŽNICKÝ
TÝM ROKU

SÍŇ SLÁVY
Mgr. Jana Gáborová,
mluvčí Měú v Prostějově 

Od příštího školního roku otevře pro-
stějovské Gymnázium Jiřího Wolkera 
sportovní třídu určenou sportovně talento-

vaným žákům, kteří mají současně velmi 
dobrý školní prospěch.

„Do této třídy budeme přijímat žáky 
z devátých ročníků základních škol,“ uvedl 
zástupce ředitele Gymnázia Jiřího Wolke-
ra Mgr. Michal Müller. „Zůstanou tak dva 
paralelní první ročníky - jeden se všeobec-

ným zaměřením a jeden právě pro sportov-
ce. Tělovýchovně zaměřená gymnázia jsou 
například v sousední Olomouci nebo v Pře-
rově, v našem městě ale tato specializace 
chyběla. Takže nadané děti, které absol-

vovaly některou z prostějovských  základ-
ních škol se sportovním zaměřením, nám 
potom utíkaly do sousedních měst. Věříme, 
že rodiče i žáci tuto naši nabídku uvítají,“ 
dodal Müller.

Přijímací zkoušky na střední školy, 
a tedy i do této nové sportovní gymnaziál-

ní třídy, se uskuteční 23. dubna 2007. Při-
hlášky je třeba odevzdat buď do 28.února 
na kmenovou základní školu zájemce nebo 
do 15. března rovnou na Gymnázium Jiřího 
Wolkera.

„Kromě vlastní přihlášky dodají zájem-
ci o studium ve sportovní třídě ještě výpis 
dosažených sportovních úspěchů a zhodno-
cení míry talentu trenérem nebo ředitelem 
příslušné základní školy,“ doplnil Müller.  

Samotný studijní plán sportovní třídy 
bude obdobný jako u všeobecného gymná-
zia s tím, že „sportovci“ budou mít navýšen 
týdenní počet hodin tělesné výchovy o čtyři 
až pět. „Budeme se snažit tělocviky organi-
zovat brzy ráno nebo až později odpoledne, 
přičemž studentům se budou započítávat 
i tréninky v jejich sportovních oddílech. 
Takže buď budou cvičit ve škole nebo se 
věnovat svému sportu,“ uzavřel Müller. 

Veškeré další informace získají zájemci 
buď na webových stránkách Gymnázia Jiří-
ho Wolkera Prostějov – www.gjwprostejov.
cz nebo telefonicky u zástupce ředitele ško-
ly Mgr. Michala Müllera – 731 963 462.

Sportovní třída na Gymnáziu Jiřího Wolkera je určena 
sportovně nadaným žákům s dobrým prospěchem 

Zástupce ředitele GJW Mgr. Michal Müller:

„Tělovýchovně zaměřené gymnázium v Pro-

stějově chybělo. Věříme, že rodiče i žáci naši 

nabídku uvítají.“ 

Odbor životního prostředí Městského 
úřadu v Prostějově upozorňuje provozova-
tele malých a středních zdrojů znečišťová-
ní ovzduší, že od letošního roku nebudou 
jednotlivým subjektům rozesílány formu-
láře na Oznámení o výpočtu poplatku za 
znečišťování ovzduší. 

Tyto formuláře lze stáhnout na webových 

stránkách města Prostějova v posloupnos-
ti odkazů Městský úřad – struktura úřa-
du - odbor životního prostředí – životní 
situace. Formuláře jsou dále k dispozici 
na informačním středisku prostějovské 
radnice  na nám. T. G. Masaryka nebo na 
odboru životního prostředí ve Školní ulici.                     
 (jg) 

Důležité upozornění

pro provozovatele malých a středních 
zdrojů znečištění ovzduší 

Sdružení obrany spotřebitelů upozor-
ňuje na některé praktiky pojišťoven, které 
se týkají zejména jejich dlouhodobějších 
fi nančních produktů, jejichž plnění lze 
čerpat až po určité, zpravidla  několikaleté 
době. 

Na Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) 
se obracejí klienti pojišťoven, kteří jsou 
velice nespokojeni s výnosy fi nančních 
produktů pojišťoven. Reklama, které byla 
uváděna v denním tisku, reklamních mate-
riálech pojišťoven, případně obchodními 
zástupci, slibovala velice zajímavé zhod-
nocení vložených peněz. Nechyběly grafy 
a čísla, které ilustrovaly budoucí zajímavé 
výnosy takových fi nančních produktů. 

Bohužel, realita výnosů po uběhnutí 
doby trvání smlouvy byla v hrubém nepo-
měru s očekáváním klientů, kteří podlehli 
při uzavírání smluv intenzivní reklamě na 
tyto produkty. Výnosy po pěti letech trvá-
ní smlouvy v řádu několika desítek korun, 
případně i nižších částek, byly klienty 
velice negativně přijaty. 

SOS v této souvislosti vyslovilo pode-
zření na klamavou reklamu a obrátilo se 

s podněty na příslušné dozorové orgány. 
Tyto orgány ovšem vyslovily nemožnost 
se takovými podněty zabývat na zákla-
dě tříleté prekluzivní lhůty vyplývající 
ze zákona o regulaci reklamy. Reklamu, 
která byla realizována před touto tříletou 
propadnou lhůtou, tak již nelze z pozice 
dozorových orgánů postihnout. Sdružení 
obrany spotřebitelů uvažovalo o mož-
né legislativní úpravě zákona o regulaci 
reklamy, ale tento návrh na řešení problé-
mu se ukázal neprůchodným. 

Sdružení obrany spotřebitelů proto 
důrazně apeluje na stávající i budoucí 
klienty pojišťoven, aby si důkladně pro-
studovali a nechali si vysvětlit veškeré 
podmínky smlouvy, a to zejména garanci 
výše fi nančního plnění, k němuž dojde 
v době delší než tři roky. Po uplynutí tří 
let od uzavření smlouvy se bohužel nebu-
dou moci u dozorových orgánů domáhat 
zásahu pro klamavou reklamu a nezbude 
jim nic jiného, než se svých práv domáhat 
soukromoprávní žalobou.

 Sdružení obrany spotřebitelů (SOS)
 www.spotrebitele.info

Poradna spotřebitelů 

Pozor při uzavírání pojištění

Na sběrný dvůr mohou Prostějované zdarma ukládat mimo jiné i starý ná-
bytek, koberce a linolea.  Foto: Y. Kadlecová

Na fi nanční odbor Městského úřa-
du v Prostějově se obrací řada obča-
nů, zejména seniorů, s dotazy, zda 
jsou osvobozeni od povinnosti uhradit 
v letošním roce poplatek za komunální 
odpad.

„V médiích bylo totiž špatně uvedeno, 
že osvobozeni jsou důchodci, kteří mají 
trvalé bydliště v Prostějově. Faktem ale je, 
že osvobozeny jsou pouze fyzické osoby 
umístěné v Domově důchodců, Nerudova 
70 a v Centru sociálních služeb, Lidická 
86 a Martinákova 9, a to jen po dobu jejich 
umístění v těchto zařízeních,“ objasnila 
Miluše Šafandová z fi nančního odboru 
městského úřadu. Ostatních důchodců 
s trvalým pobytem v Prostějově se povin-

nost zaplatit poplatek za komunální odpad 
týká. 

„Naopak poplatek za odpad nemusí pla-
tit ani občané, kteří prokazatelně nejmé-
ně půl roku pobývají mimo území České 
republiky nebo třetí a další nezletilé dítě 
v rodině, což však musí být vždy doloženo 
formou čestného prohlášení do dne splat-
nosti poplatku,“ doplnila Šafandová.

Výše poplatku je v letošním roce stano-
vena na 480 korun na osobu a částka je 
splatná do 30.6. 2007. 

 
Vše o poplatcích za komunální odpad 

najdou zájemci na  – www.mestopv.
cz (posloupnost odkazů Městský úřad 
– struktura úřadu – fi nanční odbor – aktu-
ální informace).    (jg) 

Sdělení pro občany

Koho se letos týká osvobození 
od poplatku za komunální odpad


