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Cyklistická stezka ve Vrahovické ul.
Kruhová křižovatka 

na Petrském náměstí

Rada města Prostějova po projednání 
vzala na vědomí závěry z jednání komi-
se dopravy ze dne 24. 9. 2007.

Současně uložila ing. Miroslavu 
Nakládalovi, vedoucímu odboru dopra-
vy:

1. zajistit realizaci cyklistické stezky 
ve Vrahovické ulici  podle doporučení 
dopravní komise,

2. zadat zpracování projektové doku-
mentace kruhové křižovatky na Petr-
ském náměstí.

Dále schválila rozpočtové opatře-
ní, kterým se zvyšuje rozpočet výdajů 
v kapitole 41 (doprava) o 500 tisíc Kč na 
projektovou dokumentaci kruhové kři-
žovatky na Petrském náměstí a současně 
se o stejnou částku snižuje rezerva pro 
rozpočtová opatření Rady města Prostě-
jova. 

Návrh rozpočtu 
města Prostějova na rok 2008 

Rada města Prostějova po projedná-
ní vzala na vědomí návrh rozpočtu měs-
ta Prostějova pro rok 2008 - verze I. dle 
předloženého materiálu.

Současně uložila:
1. správcům kapitol zapracovat do návr-

hu rozpočtu města Prostějova pro rok 2008 
doplňky na základě rozhodnutí o doplnění 
předložené verze I.,

2. Radimu Cardovi, vedoucímu fi nanč-
ního odboru MěÚ v Prostějově, předložit 
doplněný souhrnný návrh rozpočtu měs-
ta Prostějova pro rok 2008 jako verzi II. 
k projednání Radou města Prostějova dne 
6. 11. 2007.

Úprava jízdného v MHD

Rada města Prostějova po projedná-

ní schválila úpravu jízdného v městské 
hromadné dopravě v Prostějově od 1. 
1. 2008 podle pravidel Integrovaného 
dopravního systému Olomouckého kraje 
s výjimkami podle předloženého návr-
hu. 

Současně uložila ing. Miroslavu 
Nakládalovi, vedoucímu odboru dopra-
vy, zajistit realizaci schválené úpravy 
jízdného podle předloženého návrhu od 
1. 1. 2008. 

Plán zimní údržby místních 
komunikací a chodníků 
na období 2007 - 2008

Rada města Prostějova po projednání 
schválila Plán zimní údržby místních 
komunikací a chodníků na zimní období 
2007 - 2008 dle předloženého návrhu.

Veřejná fi nanční podpora 
- oblast výchovy a vzdělávání

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila poskytnutí veřejné fi nanční 
podpory z rozpočtu města Prostějo-
va z prostředků komise pro výchovu a  
vzdělávání:

1. ve výši 10 000 Kč Hanáckému 
klubu plastikových modelářů při AMK 
Minerva Prostějov, Olomoucká 207a, na  
pronájem sálu, ceny do soutěže „Prostě-
jovská 72“, soutěž plastikových mode-
lářů,

2. ve výši 20 000 Kč Střední odborné 
škole průmyslové a SOU strojírenskému 
Prostějov, Lidická 4, na tisk almanachu 
k 65. výročí založení školy,

3. ve výši 11 000 Kč Junáku - svazu 

skautů a skautek ČR o. s. , Prostějov, 
Šmeralova ulice, na montáž přístřešku 
pódia, pronájem laviček k pódiu - oslavy 
100 let skautingu, dětský den,

4. ve výši 35 000 Kč Gymnáziu Jiřího 
Wolkera Prostějov, Kollárova 3, na uspo-
řádání koncertu k 100. výročí Národního 
domu v Prostějově.

Regenerace parku Kolářovy sady 

Rada města Prostějova po projednání 
rozhodla zadat zakázku malého rozsahu 
na kácení dřevin v parku Kolářovy sady 
dle projektu Regenerace parku Kolářovy 
sady  obchodní společnosti .A.S.A. TS 
Prostějov s. r. o., se sídlem Prostějov, 
Průmyslová 1b.

Dále schválila rozpočtové opatře-
ní, kterým se zvyšuje rozpočet výdajů 
v kapitole 40 (životní prostředí) o 1 500 

tisíc Kč na regeneraci parku Kolářo-
vy sady a současně se o stejnou částku 
snižuje rezerva pro rozpočtová opatření 
Rady města Prostějova. 

Nákup lednic pro ubytovnu 
v Kostelecké ulici 

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila nákup lednic za celkovou 
částku 21 309 Kč pro bytové jednotky 
v pátém až sedmém podlaží ubytovny 
v Kostelecké ul. 17 v Prostějově.

Pronájem ledové 
plochy HK Jestřábi

Rada města Prostějova po projednání 
vzala na vědomí informaci o pronájmu 
ledu HK Jestřábi.

Počítačová učebna ve Střední 
průmyslové škole oděvní 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila rozpočtové opatření, kterým 
se  zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 
60 (rozvoj a investice) o 29 tisíc Kč na 
počítačovou učebnu ve Střední průmys-
lové škole oděvní a současně se o stej-
nou částku snižuje rezerva pro rozpoč-
tová opatření Rady města Prostějova. 

Burza středních škol

Rada města Prostějova po projednání 
schválila partnerství při organizaci 13. 
přehlídky středních škol, která se usku-
teční ve Společenském domě v Prostě-
jově ve dnech 7. – 8. 11. 2007. 

  (Více na str. 6)

Rada města Prostějova na své 22. schůzi dne 9. 10. 2007 mimo jiné projednala: 

Od prvního ledna 1999 platí v člen-
ských státech Evropské unie a tedy 
i v České republice nové normy pro zaří-
zení dětských hřišť (víceúčelových hra-
cích ploch). Tyto normy mají za úkol eli-
minovat pro děti nepředvídatelná rizika 
s cílem vyvinout co nejbezpečnější hrací 
zařízení, aniž by se snížila hrací hodnota 
a atraktivnost zařízení. 

Město Prostějov postupně rekonstruo-
valo a vybudovalo nová dětská hřiště tak, 
aby odpovídala evropské normě. „V sou-
časné době máme ve městě celkem 52 
dětských hřišť, která jsou v majetku 
města. Většina hracích ploch je vybave-
na moderními herními prvky, dopadové 
plochy jsou v písku a hřiště jsou opatřena  
mimo jiné také příslušnými piktogramy 
s informacemi o nejbližším zařízení pro 
přivolání záchranné služby. Město Pros-
tějov obnovilo k dnešnímu dni 28 hřišť 
nákladem více než 11 milionů korun,“ 
uvedl starosta Prostějova Jan Tesař.  

V obnově a budování nových hřišť pod-
le evropských norem bude město pokra-
čovat i v budoucnu. „I další hřiště budou 
dovybavena herními prvky na úrovni 
21. století ke spokojenosti dětí i jejich 
rodičů. Na druhou stranu je třeba si uvě-
domit, že ne všechny požadavky na nad-
standardní zařízení město automaticky 

podpoří. Například nejsme přesvědčeni 
o tom, že na dětských hřištích musejí být 
instalovány hodiny. Nejen proto, že by 
šlo o další mnohasettisícovou investici, 

ale obáváme se také toho, že by se takové 
dominantní hodiny mohly stát vyhledá-
vaným terčem vandalů,“ doplnil Tesař.    
  (jg) 

Dětská hřiště budovaná a rekonstruovaná městem  
Prostějovem odpovídají evropským normám  

Starosta města Jan Tesař: 

Město Prostějov obnovilo k dnešnímu dni 

nákladem více než 11 milionů korun 28 hřišť. 

Nové hřiště odpovídající evrop-
ským normám vybudovalo město 
mimo jiné i v Kolářových sadech. 
 Foto: Y. Pudilová

Marie Bortlová,
mluvčí Celního ředitelství Olomouc 

Téměř 130 tisíc kusů cigaret zajistili kon-
cem prvního říjnového týdne prostějovští 
celníci, když prováděli silniční kontroly 
na komunikaci R 46 ve směru Olomouc - 
Brno. Předpokládaný daňový únik byl vyčís-
len na bezmála 350 tisíc korun.

Pracovníci mobilního dohledu Celního 
úřadu Prostějov prováděli kontrolu linkové-
ho autobusu polské imatrikulace, jedoucího 
na trase z Polska do Itálie. Během prohlíd-
ky zavazadel bylo v kufrech a cestovních 
taškách cestujících nalezeno téměř 130 tisíc 
kusů cigaret značek Classic, Delta, Marlboro 
aj., přepravovaných v rozporu se zákonem. 

Nejedná se o ojedinělý případ, kdy pra-
covníci prostějovského mobilního dohledu 
zabránili nelegální přepravě takového zboží 
přes území České republiky. V období od 
1. ledna do 6. října letošního roku zajistili 
v rámci provádění silničních kontrol téměř 
650 tisíc kusů cigaret, přičemž předpokládaný 
daňový únik byl vyčíslen na 1 800 000 korun. Pašované cigarety byly ukryté v kufrech a cestovních taškách. Foto: archiv Celní správy 

Prostějovští celníci odhalili nelegální přepravu cigaret
Turisté se na cestu z Polska do Itálie zásobili 130 tisíci kusy cigaret

Proč potřebujeme dárce krve?

Krev hraje v současné medicíně neza-
stupitelnou a stále rostoucí roli.

Nelze ji uměle vyrobit. Je třeba nejen 
např. při:
v těžkých úrazech,
v  řadě operací (zejména plicních, 

cévních, ortopedických, transplan-
tacích apod.)

v léčbě otrav.

Jsou na ni celoživotně odkázáni 
například:   
v lidé léčení umělou ledvinou,
v lidé se zhoubnými nemocemi krve.

Léky vyrobené z krve jsou nezbyt-
ně nutné pro:
v  nemocné s poruchami srážlivos-

ti (např. hemofi liky)
v  léčbu poruch obranyschopnosti
v léčbu popálenin
v    a v řadě dalších situací. 
S rozvojem léčebných metod roste stá-

le i potřeba krve – krve získávané od 
dárců. V  průměru dostane každý občan 
za svůj život pětkrát  krevní transfúzi a čtr-
náctkrát  lék vyrobený z krve! 

Staňte se proto i vy dárci krve - na 
vašem pochopení závisí životy druhých. 
Možná dnes či zítra bude právě vaší krve 
potřeba.

Mohu darovat krev?
Ano, pokud:

v  mám 18 – 60 let, vážím alespoň 60 
kg (muž) nebo 55 kg (žena) 

v netrpím vážnou alergií
v  neprodělal jsem onemocnění jater 

(žloutenka)
v  netrpím chronickým onemocněním 

ledvin
v  neměl jsem toxoplazmosu, 

tularemii, brucelozu
v  netrpím onemocněním srdce a cév 

(infarkt, srdeční vada, vysoký      
krevní tlak)

v  neměl jsem malárii ani jinou tropic-
kou nemoc

v  neprodělal jsem pohlavní nemoc 
(kapavka, syfi lis…)

v  netrpím vážným kožním onemoc-
něním 

v neprodělal jsem TBC
v  netrpím vředovou nemocí žalud-

ku  ani onemocněním žlučníku či                  
slinivky

v neměl jsem tyfus, paratyfus
v  netrpím revmatickým onemocně-

ním
v  netrpím zvýšenou krvácivostí 

(z nosu, dásní)
v  nemám onemocnění nervového 

systému (epilepsie, roztroušená    
skleroza)

v  v pokrevním příbuzenstvu se nevy-
skytla Creutzfeldt-Jacobova nemoc

v  neprodělal jsem žádnou transplan-
taci

v  v letech 1980 - 1996 jsem nebyl déle 
než půl roku v Anglii či Francii

v nejsem alkoholik  ani toxikoman
v  nejsem HIV- pozititivní ani nepat-

řím do tzv. rizikové skupiny  (pro-
miskuitní způsob života, nitrožilní 
narkomani, homosexuální styk).

Krev mohu darovat, jestliže:

v nejsem právě nemocný
v  v posledních 6 měsících jsem nebyl 

 v kontaktu s vážnou nakažlivou  
nemocí (žloutenka, TBC, pohlavní 
nemoci, malárie) 

v  nebyl jsem v posledním roce 
v nápravném zařízení

v  v posledních 6 měsících jsem nepo-
býval v tropech

v  v posledních 6 měsících jsem nebyl 
na operaci

v  v posledních 6 měsících jsem neměl 
přisáté klíště

v  v posledním měsíci jsem neužíval 
antibiotika

v  v posledním týdnu mi nebyl trhán 
zub

v  u žen: nemám právě menses, od 
porodu uplynulo alespoň půl  roku

v  nejedl jsem v posledních 14 hodi-
nách žádné jídlo obsahující tuk.

Staňte se novými dárci krve
Každý z nás dostane za život v průměru pětkrát krevní transfuzi

Ředitel prostějovské městské policie Jan 
Nagy obdržel poděkování následujícího 
znění:

Dne 6. 9. 2007 na naše pozvání provedli 
dva vaši pracovníci školení a besedu s 25 
našimi zaměstnanci - řidiči podnikových 
referentských vozidel.

Tato akce je součástí našeho ročního plánu 
bezpečnosti při práci a každým rokem se opa-
kuje. Díky fundovanosti obou strážníků jsme 
se dověděli o aktuálních změnách v doprav-
ních předpisech a především o dopravní 
situaci v Prostějově a okolí. Strážníci rovněž 

zodpověděli řadu dotazů. Akce dokonale 
splnila zadání: informovat naše řidiče a při-
pomenout kritická místa v okolí naší továrny, 
zvýšit jejich povědomí o nutnosti stále více se 
koncentrovat na řízení vozidla, především ve 
vztahu k chodcům a cyklistům.

Vážený pane řediteli, prosím o vyslovení 
poděkování oběma vašim pracovníkům za 
dobrou spolupráci s fi rmou Toray a již teď 
věřím, že i v následujícím roce mezi nás při-
jdou. Děkuji.  

  S pozdravem
 R. Tesař za spol. TORAY

Poděkování strážníkům 


