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Začátkem uplynulého týdne navštívila 
město Prostějov tříčlenná delegace z part-
nerského města Šróda v Polsku. Starosta 
Prostějova Jan Tesař a starosta šródské 
oblasti Piotr Piekarski potvrdili, že spo-
lupráce navázaná v minulém volebním 
období bude pokračovat. „Nechceme naše 
partnerství nějakým direktivním způso-
bem určovat, spíše by mělo jít o podporu 
aktivit takzvaně zezdola. Tedy například 
o podporu setkávání a výměny studentů či 
hledání cest, jak podpořit spolupráci kul-
turních a sportovních organizací nebo spo-
lupráci spolků zabývajících se historií,“ 

naznačil starosta Jan Tesař. Právě stejným 
způsobem se partnerství obou měst zrodi-
lo. Střední škola - Lyceum v polské Šródě 
- navázala kontakty s Gymnáziem Jiřího 
Wolkera v Prostějově. Spolupráci později 
zastřešila obě města.

Hosté si v průběhu návštěvy prohlédli 
prostějovskou radnici, secesní Národní 
dům, památky v centru města a  zúčastni-
li se slavnostního zahájení jubilejního 50. 
ročníku Wolkrova Prostějova. 

„Při neformální besedě se polští partneři 
zajímali i o náš nový aquapark Koupelky. 
Komplex je zajímal natolik, že se ještě 

před odjezdem zašli do městského odde-
chového a sportovního centra podívat. 
Starosta Piekarski dokonce tvrdil, že by 
do Prostějova přijel  na pár dní na dovo-
lenou, aby mohl otestovat všechny atrak-
ce a sportoviště v aquaparku,“ prozradil 
místostarosta Pavel Drmola, který se hos-
tům po celé tři dny věnoval. 

Ještě do konce roku by zástupci města 
Prostějova chtěli navštívit polskou Šródu 
a podepsat deklaraci o spolupráci. Měs-
ta se pokusí najít rámec další spolupráce 
a zprostředkovávat kontakty organizacím 
na obou stranách.  (jg)  

Partnerství Prostějova a Šródy bude pokračovat 
Starosta Šródy chce o dovolené otestovat atrakce v aquaparku Koupelky 

Tříčlenná delegace z partnerského města Šróda se zúčastnila i slavnostní-
ho zahájení jubilejního 50. ročníku Wolkrova Prostějova. 

Starosta Prostějova Jan Tesař a sta-
rosta šródské oblasti Piotr Piekar-
ski potvrdili, že spolupráce navá-
zaná v minulém volebním období 
bude pokračovat.

Dovolujeme si nabídnou vaší společnos-
ti spoluúčast na projektu, jejímž garantem 
je Česko-polská obchodní komora a který 
nabízí širokou škálu možností uplatnění 
pro české fi rmy.

Před několika týdny získala Polská 
republika společně s Ukrajinou pořadatel-
ství mistrovství Evropy 2012 ve fotbale. 
Jde pochopitelně o obrovský projekt, který 
s sebou nese řadu šancí pro stavební fi r-
my, obchodní společnosti a také zkušené 
investory. Česko-polská obchodní komo-
ra získala podporu velvyslanectví České 

republiky ve Varšavě a souhlas organi-
zátora a stala se koordinátorem nabídek 
výrobků a služeb českých fi rem pro tento 
projekt.

V Polsku je nutné vybudovat 
čtyři fotbalové stadiony 

a nová ubytovací zařízení 

Další podrobnosti týkající se kon-
krétních nabídek je nezbytné řešit na 
osobních schůzkách. Pro zajímavost 
však uvádíme, že v Polsku je nut-
né vybudovat nebo renovovat čtyři 
moderní fotbalové stadiony, k nim 
odpovídající množství ubytovacích 
zařízení a  zmodernizovat infrastruktu-
ru ve městech, ve kterých se bude hrát 
(Varšava, Poznaň, Wroclav a Gdaňsk). 
Další investice potečou do logistiky, 
informačních systémů atd.

Za veškeré investice bude ručit stát 
Podle dostupných informací se cel-

kový rozpočet bude pohybovat v hori-
zontu několika desítek miliard eur. 
Vzhledem k tomu, že jde o státní pro-
jekt (předsedou organizačního výboru 
je současný premiér Jaroslaw Kaczyň-
ski), bude za veškeré investice ručit stát.
V případě vašeho zájmu vás budeme 
informovat o komplexní nabídce – od 
zpřístupnění informací o všech investi-
cích a poptávkách, přes zpracování pol-
skojazyčné verze vašich nabídkových lis-
tů a reklamních letáků, zpracování veřejné 
zakázky, po tlumočení, asistenční služby 
na území Polska až po zpracování projektu 
v rámci dotačních programů ČR pro pod-
poru proexportní politiky.

Danuta Przeczková,
ředitelka Česko-polské 

obchodní komory 

Šance pro prostějovské podnikatele

Zapojte se do vybudování zázemí 
pro mistrovství Evropy 2012 ve fotbale

MUDr. Zdeněk Kříž,
primář ortopedického oddělení Nemocnice Prostějov 

Dne 18. června lékaři ortopedického 
oddělení Nemocnice Prostějov implanto-
vali  totální náhradu (TEP) kyčle pomocí 
počítačové navigace. Byl použit metha-
krátký modulární necementovaný meta-
fysární dřík. Ve své horní části je opatřen 
nástřikem Plasmapore (speciální povrch 
pro přihojení kostní tkáně). Svým tva-
rem je předurčen k minimálně invazivní 
implantaci. V kombinaci s navigací jam-

ky i dříku je zajištěna dokonalá přesnost 
umístění implantátu. 

Ortopedické oddělení vlastní  OrthoPi-
lot - přístroj k počítačové navigaci orto-
pedických operací. Počítačem spojená 
infračervená kamera identifi kuje sondy 
s přesností 0,35 mm a směruje k opti-
mální velikosti a postavení implantované 
komponenty. Touto metodou prostějov-
ští ortopedi implantují totální náhradu 
(TEP) kolen a operují plastiku předního 
zkříženého vazu kolena již téměř dva 
roky.

Implantace totální náhrady kyčle 
pomocí počítačové navigace

OrthoPilot, přístroj, který vlastní ortopedické oddělení prostějovské nemoc-
nice, umožňuje, počítačovou navigaci ortopedických operací. 
  Foto: archiv Nemocnice Prostějov 

Prostějovská pobočka Sjednocené orga-
nizace nevidomých a slabozrakých roz-
místila na čtyřech místech ve městě kasič-
ky, do nichž mohou lidé vhazovat peníze, 
které půjdou ve prospěch nevidomých 
a slabozrakých. „Jde o veřejnou sbírku, kte-
rá není časově omezena. Výtěžek použije-
me na integraci nevidomých do společnosti, 
např. na výpočetní techniku nebo na výcvik 
vodicích psů,“ uvedla Alena Hejčová z pro-
stějovské pobočky Sjednocené organizace 
nevidomých a slabozrakých. 

Vodicí pes znamená pro nevidomého 
rychlost, samostatnost a bezpečí 

„Vodicí pes je pro nevidomého člověka 
nejen kamarádem do nepohody, ale přede-
vším mu pomáhá kompenzovat poruchu 
zraku. Znamená pro svého pána rychlost, 
samostatnost a hlavně bezpečí,“ přiblížil 
jeho význam pro nevidomé Milan Dvořák 
ze Školy pro výcvik vodicích psů. 

Vychovat takového psa je však velmi 
náročné a nákladné. „Vše začíná výběrem 
štěňátka, které vyrůstá v rodině pečovatelů. 
Učí se důvěřovat lidem, sdílet s člověkem 
byt či dům, jezdit dopravními prostředky 
a postupně si zvyká na rušný provoz měs-
ta. Ke svému budoucímu poslání se začí-
ná připravovat zhruba ve věku jednoho 
roku,“ upřesnil Dvořák.

Příprava vodicího psa není založena na 
tvrdosti, ale na důslednosti a opakování. 
Pozvolna se přechází od jednoduchých 
cviků k náročnějším, od klidných uliček 
až do středů měst. „Připravit se na nové-
ho pomocníka však musí i sám nevido-
mý. Ten se učí správně užívat jednotlivé 
povely, na které pes reaguje. Vše má také 
k dispozici na audio nahrávce, kterou při 
žádosti o vodicího psa obdrží,“ pokračuje 

Milan Dvořák ze Školy pro výcvik vodi-
cích psů.

Na vodicího psa nikdy nesaháme 
ani ho k sobě nevoláme 

Aby čtyřnohý pomocník sloužil svému 
zrakově postiženému pánovi co možná 
nejlépe, je třeba, aby se maximálně sou-
středil na svou službu. Pokud s takovým 
psem přijdete do styku, musíte dodržovat 
několik zásad: 

✔ Vodicího psa nikdy nevyrušujeme 
při práci (mlaskáním,  hvízdáním na něho 
apod.).

✔ Bez vědomí majitele na psa nesahá-
me.

✔ Vodicího psa k sobě nevoláme.
✔ Psovi bez vědomí majitele nenabízí-

me jídlo či pamlsky.
✔ Chceme-li pomoci nevidomému 

člověku, kterého vede pes, vždy člověka 
nejdříve oslovíme a zeptáme se, zda naši 
pomoc uvítá.

✔ Pomáháme-li nevidomému, nemani-
pulujeme se psem.

✔ Jdeme-li po ulici se svým vlast-
ním psem, nedovolíme mu vodicího psa 
obtěžovat, očichávat či jinak rušit.

✔ Míjíme-li vodicího psa s nevidomým 
člověkem, máme svého psa vždy na vodít-
ku.

✔ Nastupujeme-li se svým psem do 
dopravního prostředku, vždy dáme před-
nost člověku s vodicím psem.

✔ V dopravním prostředku umožníme 
umístění vodicího psa a uvolníme vhodné 
místo

„Veřejnost by také měla vědět, že nevi-
domý člověk s vodicím psem má přístup 
do obchodů, restaurací, úřadů, všech typů 
škol, zdravotnických ambulancí a také 
všech kulturních a sportovních zařízení,“ 
uzavřel Milan Dvořák.

Kasičky, do nichž je možné přispět ve 
prospěch nevidomých a slabozrakých 
spoluobčanů,   naleznou zájemci v infor-
mačním středisku Městského úřadu 
v Prostějově na náměstí T. G. Masary-
ka, dále v městské knihovně, městském 
divadle a v kině METRO 70.  (jg, kdl)

Sbírka pro nevidomové a slabozraké 

Při cestě za kulturou můžete 
přispět na výcvik vodicích psů 

Vážený pane starosto, 
přijměte naše poděkování za poskytnutí 

veřejné fi nanční podpory z rozpočtu měs-
ta na pronájem cvičné kuchyně. Všechny 
členky našeho klubu přijaly tuto podpo-
ru jako ocenění své práce, kterou během 

devíti roků trvání klubu vykonaly jak pro 
školu, tak pro zdravotně postižené.

S upřímným poděkováním a přáním 
všeho nejlepšího v práci pro naše město za 
Klub přátelského setkávání v kuchyni 

  Jitka Grumlíková

Poděkování

Klubu přátelského setkávání v kuchyni 

Komunální odpad je veškerý odpad 
vznikající na území města při činnosti 
fyzických osob a s výjimkou odpadů vzni-
kajících u osob právnických a fyzických 
oprávněných k podnikání. Město je původ-
cem odpadu a stává se jím v okamžiku, 
kdy fyzická osoba - občan (účastník sys-
tému) uloží tento odpad na místě k tomu 
určeném  obecně závaznou vyhláškou. 

V systému našeho města je stanoveno 
třídění komunálního odpadu na tyto 
složky:

✔ využitelné složky komunálního odpadu
✔ objemný odpad
✔ nebezpečný odpad
✔ zbytkový odpad.

Jak třídit komunální odpad 
v našem městě? 

Do kontejnerů na tříděný odpad patří 
využitelné složky komunálního odpadu - 
papír, směsný plast, PET lahve + nápojové 
kartony, bílé a barevné sklo.

Na sběrný dvůr patří odpad nebezpeč-
ný, objemný a využitelné složky komunál-
ního odpadu a dotřiďuje se na 12 komo-
dit:

✔ objemný  odpad
✔ biologicky rozložitelný odpad

✔ nebezpečné odpady
✔ papír a lepenka
✔ plasty
✔ sklo
✔ pneumatiky
✔ textil a oděvy
✔ dřevo
✔ kovy
✔ směsný komunální odpad
✔ zpětný odběr elektrozařízení.

Ukládání odpadu do igelitových pytlů 
nebo krabic není povoleno! 

Typizované sběrné nádoby o objemu 
110, 120, 240 a 1 100 litrů (tzv. popelnice 
nebo kontejnery)  slouží k odkládání zbyt-
kového odpadu účastníků systému. 

Odkládání zbytkového odpadu mimo 
tyto typizované nádoby (např. do igelito-

vých pytlů, kartonových krabic apod.) není 
povoleno a je klasifi kováno jako porušení 
obecně závazné vyhlášky o systému naklá-
dání s odpady. 

U osob právnických a fyzických opráv-
něných k podnikání, které mají se svozovou 
fi rmou smlouvu na objem a četnost vývozu 
sběrné nádoby, je odpad mimo tuto nádobu 
navíc hodnocen jako zneužití systému. 

Stavební odpad 
není odpadem komunálním

Pozor! Stavební odpad není odpadem 
komunálním, proto jej nelze ukládat na 
výše uvedená místa. Původce stavební-
ho odpadu s ním nakládá dle patřičných 
právních předpisů! Město Prostějov však 
vychází vstříc občanům a umožňuje 
uložení menšího množství stavební suti za 
úplatu ve sběrném dvoře U Svaté Anny.

Co je to komunální odpad a kam s ním?

Celkem 13 mladých cyklistů v desíti 
různých prostějovských lokalitách zko-
ntrolovali před prázdninami v rámci akce Na 
kolo jen s přilbou strážníci městské policie. 
Skupina prevence za prohřešky neudělova-
la pokuty, ale tentokrát pouze napomenutí. 
Naopak zodpovědní cyklisté se dočkali 
drobné odměny. 

„Z 13 kontrolovaných dětí a mládežníků 
do 18 let jsme přistihli pouze dva, kteří přilbu 
vůbec neměli. Další tři sice cyklistické přilby 
na hlavách měli, ale nedostatečně upevněné. 
Naopak nás potěšilo, že si i patnácti a šest-
náctiletí cyklisté chrání hlavu přilbou. Tato 
věková skupina už mnohdy přilbu na hlavě 
při jízdě na kole mít nechce, což je ovšem 

nejen velké riziko, ale také prohřešek proti 
předpisům. Naštěstí těch zodpovědnějších 
bylo při této kontrole víc,“ popsala průběh 
akce Jana Adámková ze skupiny prevence 
Městské policie Prostějov.  Akce byla pořá-
dána ve spolupráci s místní pobočkou Všeo-
becné zdravotní pojišťovny, která cyklistům 
věnovala drobné dárky. 

Strážníci tentokrát jen napomínali 


