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Uzavírka nám. T. G. Masaryka

Od soboty 22. září od 14.00 hodin do neděle 23. září do 10.00 hodin bude pro auto-
mobilovou dopravu uzavřeno náměstí T. G. Masaryka. Důvodem je plánovaný dojezd 
„Spanilé jízdy“ automobilových veteránů.

Děkujeme občanům za pochopení.

Uzavírka Wolkerovy ulice 
 
Do neděle 23. září bude uzavřena silnice II/150 - ulice Wolkerova v Prostějově, 

a to z důvodu budování odbočovacího pruhu v místě křížení se Sušilovou ulicí. Veške-
rá doprava využije jako objízdnou trasu zbývající neuzavřenou část městského okru-
hu. Uzavřeným úsekem bude umožněn průjezd pouze autobusům a vozidlům hasičů 
a záchranné služby. 

V případě příznivého vývoje stavebních prací se město Prostějov pokusí komunikaci 
otevřít pro dopravu dříve.

Částečná uzavírka Brněnské ulice 

Do 1. října 2007 bude částečně uzavřena ulice Brněnská. Důvodem je rekonstrukce 
vedení elektrické energie. 

Uzavírka ulice U Spořitelny
 
Až do 21. října 2007 bude pro veškerý provoz uzavřena ulice U Spořitelny. Důvo-

dem uzavírky je budování kanalizační přípojky.   

Dopravní omezení ve městě
Ing. Antonín Zajíček, 
vedoucí odboru rozvoje a investic 

Město Prostějov se trvale stará o růst 
bezpečnosti na našich pozemních komuni-
kacích. V důsledku této skutečnosti končí 
v těchto dnech odbor rozvoje a investic 
s instalací refl exních značkovacích prvků 
na okružních křižovatkách ulic Brněnská 
- Okružní, Kostelecká - U Stadionu a Kos-
telecká - Martinákova. 

Systém refl exních čoček představuje 
jednu z nejefektivnějších variant řešení, 
které by měly vést k vyšší bezpečnosti na 
zmíněných okružních křižovatkách, a to 
především za snížené viditelnosti. Znač-
kovací bezpečnostní prvky jsou  zapuště-
ny do betonových obrubníků používaných 
při výstavbě silničních ostrůvků, děličů 
směrů dopravy, chodníků apod. 

Značkovací čočky se usazují do předem 
odvrtaných otvorů a stávají se refl exními 
při dopadu světla na jejich plochu z refl ek-
torů vozidla. Využití refl exních značkova-
cích prvků zesiluje noční identifi kaci sta-
vebních prvků silnic a eliminuje stínový 
efekt veřejného osvětlení. Realizací akce 
budou osazeny zmíněné okružní křižovat-

ky celkovým počtem 577 refl exních znač-
kovacích prvků v celkové výši 412 tis. Kč. 
Realizace akce byla podpořena neinvestič-

ní dotací Olomouckého kraje, který přispěl 
na instalaci těchto bezpečnostních prvků 
v dopravě částkou ve výši 200 tisíc Kč.     

Optické refl exní prvky na okružních křižovatkách

Představitelé města Prostějova společně 
se zástupci prostějovské Jednoty Čs. obce 
legionářské, Okresního výboru Českého 
svazu bojovníků za svobodu, Konfederace 
politických vězňů, Svazu letců, Sokolské 
župy prostějovské, prostějovské posádky 
Armády České republiky, Policie Čes-
ké republiky a Masarykovy společnosti 
Prostějov si v pátek 14. září  připomněli 
položením věnců k soše T. G. Masaryka 
70. výročí úmrtí tohoto prvního českoslo-
venského prezidenta.

„T. G. Masaryk byl vzácná charisma-
tická osobnost, statečný, morálně pevný 
a ušlechtilý člověk hájící pravdu za všech 
okolností,“ uvedl mimo jiné na slavnost-
ním aktu starosta města Jan Tesař. „Jako 

politik mající zkušenosti z doby, kdy jako 
poslanec v říšské radě i v zemském sněmu 
a později také ve vídeňském parlamen-
tu nebojácně hájil zájmy českého národa 
i jiných národů v Rakousku-Uhersku, 
postupně dospěl k přesvědčení, že v rámci 
konzervativního a germanizujícího habs-
burského mocnářství stále více podléhají-
cího militaristickému německému císařství 
není pro utlačovaný český národ naděje na 
dosažení práv a postavení, které mu his-
toricky i vývojově v důsledku národního 
obrození a hospodářského i kulturního 
rozmachu náleží. 

Proto také nedlouho po vypuknutí první 
světové války v dohodě s domácí protira-
kouskou opozicí emigroval bez své rodiny 
nejprve do Švýcarska. Tam 6. července 
1915, v den 500. výročí upálení Mistra 
Jana Husa, ve svém projevu v Ženevě 

vyhlásil jménem českého národa Rakous-
ku-Uhersku válku s cílem vytvořit samo-
statný Československý stát jako záchranu 
Čechů před útlakem a germanizací a Slo-
váků před maďarizací. 

Díky Masarykovu vystižení historic-
ké situace a čtyřletému nesmírnému úsilí 
politickému, organizačnímu, vojenské-
mu a publicistickému v těsné spolupráci 
s Edvardem Benešem a Milanem Rastisla-
vem Štefánikem a zejména též díky bojo-
vým úspěchům československých legií ve 
Francii, v Rusku a v Itálii se vytčený cíl 
stal skutečností.

Památného 28. října 1918 v Praze a 30. 
října v Turčianském Svätém Martine byla 
vyhlášena samostatná Československá 

republika, mezinárodně uznaná 19. červ-
na 1919 na mírové konferenci ve Ver-
sailles. 

Dne 14. listopadu 1918 byl T. G. Masa-
ryk zvolen jejím prvním prezidentem a 21. 
prosince téhož roku byl s dcerou Olgou 
triumfálně uvítán v hlavním městě repub-
liky. Milován nejširšími vrstvami národa 
stál téměř 17 let v čele státu. V listopadu 
1935 z prezidentského úřadu z vážných 
zdravotních důvodů odstoupil. O necelé 
dva roky později - 14. září 1937 - se jeho 
plodný a úctyhodný život navždy uza-
vřel,“ připomněl Tesař. 

„Dokažme, že si dovedeme vážit vel-
kých osobností a že historie našeho náro-
da je pro nás nejen zdrojem poučení, ale 
i mementem pro budoucnost,“ dodal na 
závěr pietního aktu starosta města Jan 
Tesař.   (pud), foto: Y. Pudilová 

Připomínka 70. výročí úmrtí 
T. G. Masaryka

MĚSTO PROSTĚJOV
ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY

oznamuje
výsledky 1. kola výtvarné veřejné dvoukolové 

soutěže bez uvedení pořadí

Výherci návrhů ke ztvárnění
„PAMĚTNÍ DESKY - OTTO WICHTERLE a HANA WICHTERLOVÁ”

umístěnou v lokalitě města Prostějova, Svatoplukova 53 jsou
AK. SOCHAŘ DANIEL TRUBAČ, PAVLA KAČÍRKOVÁ.

Výherce návrhu ke ztvárnění
„PAMĚTNÍ DESKY - JOSEF DUDA“

umístěnou v lokalitě města Prostějova, Sádky 6 je 
PAVLA KAČÍRKOVÁ.

V Prostějově 7. 9. 2007
Ing. Jan Tesař, 

starosta města Prostějov

MUDr. Bohdan Kousal,
oční oddělení Nemocnice Prostějov

Na očním oddělení prostějovské 
nemocnice byl zahájen provoz digitální 
archivace a sdílení obrazové dokumenta-
ce ultrazvukového vyšetření oka a očni-
ce. Současně je prováděna významná 
modernizace záznamového systému digi-
tální funduskamery, což je přístroj, který 
umožňuje fotografování očního pozadí 
a provádění angiografi ckých vyšetření, při 
kterých se znázorní cévní zásobení sítni-
ce. Dalším  prvkem systému je digitální 
fotoaparát vestavěný do štěrbinové lampy, 
který slouží k záznamu nálezů zejména na 
předním segmentu oka.

Moderní medicína používá stále více 
technických zařízení a přístrojů, které 
umožňují zlepšovat úroveň diagnosti-
ky a ošetření pacientů. Začátkem 70. 

let minulého století, kdy svět medicíny 
začal být pohlcován digitálním světem 
informačních technologií, nahradily 
analogové procesy ve zdravotnictví nuly 
a jedničky.

Je zřejmé, že digitalizace nálezu přispí-
vá ke kvalitnějšímu a rychlejšímu zpraco-
vání dat a jejich dostupnosti. Telemedicí-
na pak umožňuje rychlé přenosy dat jak 
mezi odděleními v jedné nemocnici, tak 
mezi nemocnicemi. Sjednocení databází 
urychluje celý proces diagnostiky a zlepší 
i následnou léčbu pacienta.

Velkou výhodou digitalizace je zjed-
nodušení archivace bez rizika ztráty či 
poškození obrazu, vyhledávání a přenos 
snímků společně s údaji o pacientech na 
jiná pracoviště v nemocnici nebo mezi 
nemocnicemi, což umožňuje snadnou 
konzultaci problému s odborníky na celém 
světě. Pro úpravu snímků jsou k dispozici 

počítačové programy, pro systém archiva-
ce existuje zavedený standard DICOM či 
PACS. Další výhodou je možnost úpravy 
obrazu a počítačem podporovaná dia-
gnostika. Samozřejmostí jsou programové 
komponenty k zajištění zabezpečení dat.

Cesta digitalizace vede ke zvýšení efek-
tivnosti, snížení nákladů nemocnice a pozi-
tivně se projevuje na spokojenosti pacien-
tů. Poskytuje lékařům stálý a okamžitý 
přístup ke všem archivovaným snímkům 
a údajům o klientech. Oprávnění uživate-
lé tak mohou prostřednictvím sítě snadno 
snímky vyhledávat a vyhodnocovat, pro-
cházet data z různých zdrojů a sdílet infor-
mace s ostatními lékaři v ambulanci i na 
lůžkové části očního oddělení Nemocnice 
Prostějov. Přístup do obrazového archivu 
umožňuje bez časové prodlevy pracovat 
s předchozí obrazovou informací nemoc-
ného a zkrátit tak diagnostický proces.

Digitalizace na očním oddělení prostějovské nemocnice

Helena Chalánková, 
ředitelka OHK v Prostějově

Okresní hos-
podářská komora 
v Prostějově ve 
spolupráci s Měs-
tem Prostějov 
a významnými 
fi rmami v regionu 

pořádají již druhé setkání prostějov-
ských manažerů, které se uskuteční dne 
10. října od 14 hodin v renovovaných 
prostorách restaurace Národního domu. 

Setkání proběhne za účasti nejvyš-
ších představitelů Města Prostějova 
a manažerů nejvýznamnějších podniků 
regionu. Součástí programu budou kro-
mě strategických informací o regionu 

také některá aktuální odborná témata, 
setkání s významnou českou podnika-
telskou osobností (Stanislav Bernard) 
a diskuse s představiteli Města Prostě-
jova. Setkání bude zakončeno společen-
ským rautem.

V případě zájmu potvrďte účast na 
ohkpv@ohkpv.cz nebo na telefonu 
582 332 721.

Setkání prostějovských manažerů

Helena Chalánková, 
ředitelka OHK v Prostějově

Okresní hospodářská komora v Pro-
stějově připravuje na měsíc říjen zave-
dení nové služby - ověřování dokladů 
- Czech Point.

Projekt Czech Point (Český Podací 

Ověřovací Informační Národní Termi-
nál) má zjednodušit občanům přístup 
ke státu a jeho službám a umožnit jim 
jednoduchou a efektivní komunikaci 
s úřady. OHK v Prostějově bude dalším 
subjektem, který může zájemcům vysta-
vit výpis z národních registrů (výpis 
z Obchodního rejstříku, výpis z živ-

nostenského rejstříku, výpis z katastru 
nemovitostí, výpis z trestního rejstříku 
- tento bude pravděpodobně k dispozi-
ci až v roce 2008). 

Cena: 1 strana A4 - 70 Kč, každá další 
50 Kč. Podrobnosti zájemci získají pří-
mo v kanceláři OHK v Prostějově, tele-
fon: 582 332 721, 582 332 489.

Novinka na Okresní hospodářské komoře

Vystavování výpisů z národních registrů

Poznamenejte 
si do 

kalendáře
8. 10. 2007

Zahájení podzimního úklidu

v rámci kterého budou až do 7. listo-
padu rozmísťovány ve všech částech 
města kontejnery na velkoobjemový 
odpad a speciální pytle na odpad bio-
logický.  
 Harmonogram úklidu na str. 5

1. - 7. 10. 2007
Týden knihoven

ve kterém pro vás bude v Městské knihov-
ně v Prostějově připravena celá řada akcí. 
 Podrobnosti na str. 6

27. 10. 2007
Mobilní sběr nebezpečného 

a objemného domovního odpadu
 

v okrajových částech města proběhne ve 
Vrahovicích, v Čechůvkách, Domamysli-
cích, Čechovicích a v Žešově. 

 Časový harmonogram na straně 5 

Dne 22. září 2007 kolem 17. hodi-
ny dorazí do Prostějova na nám. T. G. 
Masaryka Spanilá jízda TROFEO NIKÉ 
MORAVIA 2007 - jízda automobilů - vete-
ránů. „Cílem této akce je propagace regi-
onu a města Prostějova na poli národního 
i mezinárodního cestovního ruchu,“ uvedl 
místostarosta Mgr. Vlastimil Uchytil. 

Ofi ciální záštitu nad projektem pře-
vzal hejtman Olomouckého kraje RNDr. 
Ivan Kosatík. „Město Prostějov je jako 
významné centrum Olomouckého kraje 
cílovým městem druhé etapy projektu. 
Zároveň je z Prostějova plánován ofi ci-
ální start závěrečné třetí etapy podniku,“ 
upřesnil Uchytil.

Spanilá jízda dorazí 
do Prostějova v sobotu 22. září 

Ilustrační fota


