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Podělte se o své záliby

Staňte se 
dobrovolníkem 

Město  Prostějov,  prostřednictvím  spo-
lečnosti  .A.S.A.  TS  Prostějov,  s.  r.  o., 
zajistí v sobotu 27. října v níže uvedených 
částech města mobilní sběr odpadu. Ode-
vzdávat bude možné: 

Nebezpečný odpad  
Jedná  se  o  odpad  jedovatý,  výbušný 

nebo  jinak  nebezpečný,  například  oleje, 
tuky, barvy, fotochemikálie, léky, akumu-
látory, zářivky, výbojky, elektrochemický 
odpad,  televizory,  rádia,  agrochemický 
odpad včetně obalů, pneumatiky osobní.

Objemný domovní odpad 
Jedná  se  o  odpad  z  domácností,  který 

je  rozměrný  a  není možné  jej  umístit  do 
popelnic. Jsou to například staré koberce, 
linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení, 
textil a obuv.
Staré  koberce,  linolea,  textil,  nábytek 

apod.  nepatří  ke  stanovištím  na  tříděný 

odpad! Odevzdejte  je  při  sběru  v  sobotu 
27. října.
Mimo  výše  uvedený  termín  je  možné 

nebezpečný  a  objemný  odpad  odvést  na 
sběrný  dvůr U Svaté Anny  (tel.  582  334 
711). 

Provozní doba ve sběrném dvoře:
úterý - sobota:    9 -13.30 a 14 -17 hod. 
pondělí a neděle:   zavřeno.

Na  níže  určená  stanoviště  přijedou  ve 
stanovených časech nákladní automobily, 
na které bude možné výše uvedené odpady 
nakládat a třídit. S odpady se bude naklá-
dat  způsobem  vyhovujícím  současným 
legislativním a ekologickým normám.

Mobilní sběr nebezpečného odpadu 
není určen pro odpad vznikající z pod-
nikatelské činnosti. 

Mobilní sběr nebezpečného a objemného 
domovního odpadu v okrajových částech města 

Časový  harmonogram svozu odpadu 
stanoviště termíny pro předání odpadu 
Vrahovice - M. Pujmanové (u mostu)   11.45 - 11.55 hod.
Vrahovice - J. Suka  12.00 - 12.10 hod.
Vrahovice - M. Alše     12.15 - 12.25 hod.
Vrahovice - K. Světlé     12.30 - 12.40 hod.
Čechůvky – točna     12.45 - 12.55 hod. 
Domamyslice - u samoobsluhy  13.15 - 13.30 hod. 
Čechovice - u pošty   13.35 - 13.50 hod. 
Žešov - u pomníku (dětské hřiště)   14.15 - 14.30 hod. 

Vážení obyvatelé Prostějovska, 
dovolujeme si vás požádat o vyplnění dotazníku na následující straně. Vyplnění vám 

nezabere více než dvě minuty a nám velmi pomůže při přípravě kurzů právě pro vás.

Jedná se o kurzy akreditované ministerstvem školství, mládeže a  tělovýchovy  jako 
rekvalifikační:

A/ Základy obsluhy osobního Počítače

Ve 40 vyučovacích hodinách se můžete naučit:
§	 základy práce s operačním systémem Windows
§	 vytvořit a dále upravovat text
§	 základy práce s tabulkami a grafy
§	 vyhledávat informace na internetu
§	 pracovat s elektronickou poštou (e-mailem)

B/ obsluha osobního Počítače Pro Pokročilé

Kurz je určen pokročilým zájemcům. V 80 vyučovacích hodinách si rozšíříte znalosti 
práce s MS Word, MS Excel, internetem a elektronickou poštou.
Absolventi, kteří úspěšně složí závěrečnou zkoušku, obdrží osvědčení o rekvalifikaci.
Aby se mohli zúčastnit také rodiče na rodičovské dovolené,   ZAJISTÍME HLÍDÁNÍ 

DĚTÍ.
Pokud se nám podaří získat dotaci z Evropské unie, budou kurzy a hlídání dětí pro 

veřejnost bezplatné. K získání finanční podpory z EU však potřebujeme vaši spolupráci, 
a tou je odpověď na tento  jednoduchý dotazník.
Prosíme, abyste nám vyplněný dotazník vhodili do poštovní schránky v ZŠ v Melan-

trichově ulici nebo v ZŠ v Kollárově ulici č. 4., popřípadě do připraveného hlasovacího 
boxu v informačním středisku MěÚ v Prostějově na náměstí T. G. Masaryka. 
Za spolupráci vám předem děkuje přípravný tým ve složení: 
rndr. Josef hrachovec, ředitel ZŠ a MŠ kollárova, Prostějov
Mgr. roman Pazdera, ředitel ZŠ a MŠ Melantrichova, Prostějov
Mgr. Jitka ungermannová, lektorka kurzů

DOTAZNÍK
1/ Pohlaví?
  £ žena
  £ muž

2/ Věk?
  £ mladší než 30 let
  £ 30 až 50 let
  £ starší než 50 let

3/ kde bydlíte?
  £ v centru Prostějova a blízkém okolí
  £ v západní části (některé sídliště blízko nemocnice, Plumlovská ulice atd.)
  £ ve východní části (Vrahovice atd.)
  £ v severní části (sídl. E. Beneše, Olomoucká atd.)
  £ v jižní části (Brněnská, Šárka, okolí „staré nemocnice“ atd.)
  £ bydlím mimo Prostějov: ...........................................................................

4/ Vzdělání?
  £ základní
  £ vyučení
  £ středoškolské s maturitou
  £ vyšší odborné
  £ vysokoškolské

5/ V současnosti jsem:
  £ studující
  £ zaměstnaný(á)
  £ nezaměstnaný(á)
  £ osoba samostatně výdělečně činná
  £ na rodičovské dovolené

6/ Měl(a) bych zájem o bezplatný kurz:
  £ Základy obsluhy osobního počítače
  £ Obsluha osobního počítače pro pokročilé
  £ další kurz: .................................................................................................

Dotazník ke zjištění zájmu 
o bezplatné počítačové kurzy

Od pondělí 1. října 2007 došlo k rozší-
ření  dopravní  obslužnosti  v  prostějovské 
průmyslové  zóně.  V  této  souvislosti  se 
mění jízdní řád linky MHD číslo 71. Lin-
ka bude vedena v trase autobusová stani-
ce přes Dolní FTL, Železárny, U spalov-
ny  a  dále  do průmyslové  zóny. Zastávka 
v průmyslové zóně bude umístěna v sek-
toru B u firmy Micos. 
Bližší informace lze získat v informační 

kanceláři FTL, tel. 582 333 181, nebo na  
www.ftl.cz.           
Upozorňujeme cestující, kteří využívají 

službu jízdních řádů v mobilu, aby si pro-
vedli aktualizaci aplikace prostřednictvím 
webových stránek www.ftl.cz nebo přímo 
z http://thorin.wz.cz.  

Městská hromadná 
doprava 

v průmyslové zóně Ing. Miroslav Nakládal, 
vedoucí odboru dopravy MěÚ v Prostějově

Provoz 1. etapy integrovaného doprav-
ního  systému  (IDS)  v  Prostějově  a  trasy 
veřejné linkové autobusové dopravy Pro-
stějov  -  Mostkovice  -  Plumlov  -  Krum-
sín - Prostějovičky  byl  zahájen ve třech 
zónách na základě dohody dopravce FTL  
a. s. Prostějov  s  Městem Prostějov a s dal-
šími obcemi ležícími na výše uvedené tra-
se od 1. 1. 2003.  
Provoz vycházel z úpravy tarifního řeše-

ní MHD a pěti vybraných linek pravidel-
né linkové dopravy a byl realizován jako 
ověřovací s tím, že by měl být následován 
dalšími etapami a případným začleněním 
do IDS Olomouckého kraje. V rámci ově-
řovacího provozu v prvním čtvrtletí  roku 
2003 bylo sledováno zejména odbavování 
cestujících  v  IDS,  navržené  tarifní  uspo-
řádání,  vývoj  počtu  cestujících  a  jejich 
celkový  zájem  o  tento  způsob  zajištění 
dopravní  obslužnosti.  V  neposlední  řadě 
šlo i o vývoj počtu cestujících. 
V  rámci  druhého  čtvrtletí  pokračoval 

zkušební  provoz  tak,  aby  vyhodnoce-
ní  mohlo  být  provedeno  za  delší  časové 
období. Sledování provozu bylo zajištěno 
jednak  sčítáním  cestujících  ve  vozidlech 
a  dále  z  hodnot  odbavovacích  strojků, 
jejichž plnou funkčnost dopravce s  jejich 
výrobcem postupně zabezpečil.

Provoz  2.  etapy  IDS  byl  zahájen  3.  4. 
2004.  IDS  v  oblasti  Prostějovska  byl 
napojen  na  Integrovaný  dopravní  systém 
Olomouckého  kraje  (IDSOK)  a  rozšířen 
o  vazby  na  Olomouc,  Přerov  a  Protiva-
nov. V květnu roku 2007 došlo k rozšíření 
o vazbu na Určicko.  
Běžnou  praxí  při  spolupráci  systému 

MHD a VLD je tarifní jednotnost v základ-
ních druzích jízdného (jednotlivé občanské 
a zlevněné, měsíční občanské a zlevněné, 
7denní  občanské  a  zlevněné,  zavazadlo) 
a  současně  akceptování  městem  hraze-
ných  ztrát  za  nadstandardní  poskytování 
bezplatné přepravy ve veřejné dopravě.
Sladěním  Tarifu  MHD  v  Prostějově 

s Tarifem IDSOK by byl umožněn cestu-
jícím prodej vícezónových jízdenek přímo 
ve vozidlech MHD  .

Tarif IDSOK
Tarif IDSOK je jednotný pro celé území 

Olomouckého  kraje. Výjimku  tvoří  zóny 
s provozem MHD v jednotlivých městech, 
které  mají  rozšířený  rozsah  slev  a  počet 
druhů jízdenek. 

Další podrobnosti k Integrovanému sys-
tému dopravy včetně aktuálního ceníku se 
dozvíte pod následujícím odkazem: 
http://www.kr-olomoucky.cz/Olomouc-
kyKraj/Doprava/IDSOK/IDSOK_CZ.htm. 

Jaké výhody přináší cestujícím 
Integrovaný dopravní systém?

Předvídání  a  před-
cházení  nebezpeč-
ným  situacím,  psy-
chologická  obrana, 
použití  prostředků 
určených  k  obra-
ně,  předměty  denní 
potřeby  využitelné 

v sebeobraně, využití citlivých míst na těle 
útočníka  v  sebeobraně,  rozbor  osobních 
zkušeností,  dotazy,  sebeobrana  doma,  na 
ulici,  v  zaměstnání, při  sportu  a podobně, 
sebeobrana  a  právo  a  v  neposlední  řadě 
praktický výcvik. To vše bude tvořit obsa-

hovou  náplň  kurzu  sebeobrany  pro  ženy 
a dívky, který v rámci Zdravého města Pro-
stějova realizuje městská policie. 
Kurz  bude  zahájen  5.  listopadu  v  16 

hodin v  tělocvičně Městské policie Prostě-
jov, ve III. patře budovy v Havlíčkově ulici 
č. 4, a ukončen bude do 30. dubna 2008.  
Kurz  sebeobrany  povede  instruktor  pro 

výcvik městské policie Jan Svozil. „Pojiš-
tění pro případ způsobení poranění si kaž-
dá účastnice hradí sama. Kurz je zdarma,“ 
upřesnil ředitel městské policie Jan Nagy. 
Kurzu se mohou zúčastnit všechny ženy 

a  dívky  nad  15  let  věku.  „Probíhat  bude 

dvakrát  týdně  po  16.  hodině.  Konkrétní 
termíny a časy budou dohodnuty s účastni-
cemi kurzu na první lekci,“ upřesnil Nagy 
s tím, že kurzy sebeobrany budou v rozsahu 
60 hodin. 
„Jeden kurz bude moci absolvovat maxi-

málně 15 až 20 dívek a žen. Počet kurzů bude 
upřesněn podle množství přihlášek a možnos-
tí městské policie,“ dodal její ředitel.  
Zájemkyně se mohou hlásit u ing. Petry 

Mejzlíkové, I. patro budovy radnice, odbor 
kancelář starosty, nám. T. G. Masaryka 12 
–  14,  telefon  582  329  128,  e-mail:  petra.
mejzlikova@mestopv.cz. 

Kurz sebeobrany pro ženy a dívky

Vyhlášení výtvarné soutěže

Zdravé město Prostějov a Městská policie Prostějov v rámci 
programu prevence kriminality „Partnerství 2007“ vyhlašují 

dětskou výtvarnou soutěž na téma  
„Veřejný pořádek a doprava očima dětí“. 

Tento preventivní projekt je zaměřen na děti z prostějovských mateřských a základ-
ních škol. Jeho cílem je, aby si děti i v útlém věku dokázaly uvědomit, v jakém městě 
a  prostředí  žijí,  co  je  podle  nich potřeba udělat  jinak  a  jakým způsobem by dané 
situace řešily.

Úkolem bude  vyjádřit  svou  vizi  tvůrčí  činností,  a  to  nejen  prostřednictvím barev. 
Možné je i využití jiného zpracování - např. keramika, výrobky z papíru a další. To 
ponecháme na možnostech a fantazii soutěžících.

Pracovat lze individuálně i ve skupinkách. Do soutěže se může zapojit  i celá třída 
jako kolektiv. 

soutěž bude probíhat v těchto kategoriích:

I. kategorie:    mateřské školy
II. kategorie:    I. stupeň základních škol
III. kategorie:    II. stupeň základních škol

termín pro odevzdání výtvarných děl je do pátku 30. listopadu 2007 ing. Petře 
Mejzlíkové, i. patro budovy radnice, odbor kancelář starosty, nám. t. G. Masa-
ryka 12 – 14, Prostějov.

Nejlepší práce budou začátkem prosince po vyhodnocení odměněny 
a vystaveny v prostorách kina Metra - přesný termín bude vyhlášen.

V průběhu září  zaregistrovalo dobro-
volnické  centrum ADRA  další  zájemce 
o  dobrovolnickou  činnost.  Nejen  stu-
denti, ale i pracující a nezaměstnaní rádi 
dělají  něco  pro  druhé  ve  svém  volném 
čase. Zapojují se  jako společníci senio-
rů  v  zařízeních  sociální  péče,  poskytu-
jí  zdravotně  postiženým    doprovod  při 
vycházkách,  naplňují  volné  chvíle  osa-
mělých lidí, podílejí se na každodenních 
aktivitách  klientů  ve  stacionáři,  spolu-
pracují  při projektech pro děti apod. 
Každý,  kdo  má  chuť  dělat  něco  pro 

druhé  ve  svém  volném  čase,  si  může 
vybrat  činnosti,  které  ho  nejvíce  uspo-
kojí a přinesou radost ostatním. 
Rádi  zpíváte?  Baví  vás  literatura? 

Hrajete  na  hudební  nástroj?  Luštíte 
křížovky? Těší vás něco vyrábět? Poděl-
te  se o  svoje  záliby  s ostatními. Čekají 
na vás senioři i zdravotně postižení. 
Každé  úterý  odpoledne  se  můžete 

zastavit v dobrovolnickém centru v Ros-
tislavově ulici č. 26, případně si domlu-
vit  schůzku  na  telefonu  739  204  370 
nebo  prostřednictvím    e-mailu:  dcpv@
adra.cz.
Další  informace o  činnosti  dobrovol-

níků získáte také na nástěnce na budově 
radnice.


