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Více než šest desítek lip na hlavní aleji 
prostějovského městského hřbitova bude 
ještě v březnu vykáceno a do konce května 
letošního roku zmizí i pařezy. Na podzim 
pak budou v aleji vysázeny stromy nové.

„Bohužel jde v krátké době už o druhé 
rozsáhlé kácení na hřbitově. Po smrkové 
aleji teď projde regenerací také centrální 
lipová alej,“ uvedl místostarosta ing. Pavel 
Drmola. „Odborné posudky totiž prokázaly, 
že lípy jsou napadeny houbovitou chorobou 
a z tahových zkoušek vyplývá, že pokud 
bychom je nevykáceli, mohly by znamenat 
významné bezpečnostní riziko pro návštěv-
níky hřbitova,“ doplnil místostarosta. 

Kácení stromů, odvoz dřeva a následné 
odstranění pařezů přijde město na zhruba 
půl milionu korun. Technicky akci zabez-
pečuje společnost .A.S.A. TS Prostějov.

„Kácení bude probíhat za plného pro-
vozu hřbitova. Vždy však bude určitá část 
hlavní aleje z bezpečnostních důvodů obe-
hnána páskami a tento úsek budou muset 
návštěvníci hřbitova obejít. Žádáme je pro-
to o toleranci a pochopení, neboť případné 
drobné omezení je v rámci jejich bezpeč-
nosti. Ve dnech, kdy bude naplánováno 
větší množství smutečních obřadů, kácení 
neproběhne,“ uzavřel místostarosta Pavel 
Drmola.   

V únoru byla na městském hřbitově vyká-
cena i smrková alej. Na přelomu let 2005 
– 2006 zde došlo vlivem silné vichřice ke 
zlomu několika smrků, které poškodily 
15 náhrobků. Odbor životního prostředí 
nechal zpracovat posudek na zhodnoce-
ní dřevin, z něhož vyplynulo, že zhruba 
dvacet stromů je v různé míře poškozeno 
nebo deformováno.   (jg)

Kácení lipové aleje na prostějov-
ském městském hřbitově bylo zahá-
jeno v sobotu 10. března. 
  Foto: Y. Kadlecová

Na městském hřbitově padaly k zemi lípy 

Město Prostějov 
Městský úřad v Prostějově, odbor školství a kultury

Zápis dětí do mateřských škol v Prostějově  
se koná v pátek 30. března 2007 

od 8.00 do 17.00 hodin

Mateřské školy v Prostějově 
ředitelství MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvková organizace 
(zahrnuje i třídy s křesťanskou výchovou)
pracoviště Mozartova ul. 43

ředitelství MŠ Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace
pracoviště Raisova ul. 6

ředitelství MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34, příspěvková organizace
pracoviště Květná ul. 4 
pracoviště ul. A. Krále 16

ředitelství MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a, příspěvková organizace
pracoviště ul. Libušinka 18
pracoviště Dvořákova ul. 5
pracoviště Žešov 81

ředitelství MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace

ředitelství ZŠ a MŠ Prostějov, Rejskova tř. 4, příspěvková organizace
pracoviště Hanačka 3

ředitelství ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4, příspěvková organizace
pracoviště Husovo nám. 94

ředitelství ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60, příspěvková organizace
pracoviště Fanderlíkova ul. 69

ředitelství ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14, příspěvková organizace
pracoviště Čechovice, ul. 5. května 7
pracoviště Mánesova ul. 15

ředitelství ZŠ a MŠ Prostějov, Sídliště Svobody 24/79, příspěvková organizace
MŠ při ZŠ Sídliště svobody 
ředitelství Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10
pracoviště Speciální mateřská škola Mozartova ul. 30, Prostějov - zřizovatel 

Olomoucký kraj

- pro děti s vadami řeči, sluchu, zraku, tělesným, mentálním a kombinovaným 
postižením

Na jednotlivých pracovištích budou k dispozici konkrétní pokyny.
Termín zápisu je stanoven po dohodě všech ředitelů a ředitelek 

ZŠ a MŠ ve městě Prostějově. 
Zapsány budou děti od 3 let.

Zápis proběhne v souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění.

Počet přijatých dětí podléhá stanovené kapacitě školy.
Rodiče (zákonní zástupci) přivedou k zápisu dítě 

a předloží rodný list dítěte a očkovací průkaz.

V případě odvolání je možnost toto podat ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, 
odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Jeremenkova ul. 40a.

MUDr. Jiří Šlézar,
Primář hematologicko-transfúzního oddělení
Nemocnice Prostějov 

    V posledních měsících dochází  
v Olomouckém kraji ke zvýšené spotřebě, 
a tím také k nedostatku některých, především 
Rh negativních  krevních konzerv. Tuto situ-
aci lze řešit pouze za předpokladu rozšíření 
členské základny bezplatných dárců krve, 
která by umožňovala  vybírat a zvát z většího 
množství potřebných dárců.

Vzhledem k  tomu, že na spotřebě krve se 
velkou mírou podílí úrazovost mezi účastníky 
silničního provozu, vyhlásilo hematologicko-
transfúzní oddělení Nemocnice v Prostějově 
ve spolupráci s prostějovskými autoškolami 
náborovou akci pro nové dárce krve, která 
dostala název „Každý řidič dárcem krve“.        

    Tato akce oslovuje především čerstvé 
absolventy kurzů autoškoly. Předpokládá 
však i zapojení ostatních řidičů a širší veřej-

nosti.  Jejím cílem není okamžitý nekoordi-
novaný, a proto špatně zvládnutelný odběr 
u velkého množství dárců, ale průběžná celo-
roční  uvědomělá spolupráce těchto dárců 
s transfúzními zařízeními. Krevní konzervy 
nelze vyrobit do zásoby, proto je nutné je prů-
běžně obnovovat a doplňovat podle aktuální 
potřeby.

Pokud vám nechybí ochota a máte dobrý 
zdravotní stav, můžete i vy pomoci rozší-
řit řady dárců krve  tím, že se přihlásíte na 
transfúzní stanici, a to buď písemně na adre-
se: transfúzní oddělení , poliklinika v ulici 
Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov , nebo na 
telefonním čísle 582 315 210 (v pracovní dny 
od 8.00 do 14.00 hodin).

Další informace získáte na internetových 
stránkách www.nempv.cz (oddělení - Hema-
tologicko-transfúzní oddělení – dárce krve). 
Pracovníky oddělení budete při nejbližší 
vhodné příležitosti písemně nebo telefonicky 
pozváni k provedení odběru.

Každý řidič dárcem krve

Projevuje se nedostatek zejména 
Rh negativních krevních konzerv

Už v pondělí 19. března začne v uli-
cích Prostějova čištění vozovek po zimě. 
„.A.S.A. TS Prostějov v rámci tohoto 
úklidu odstraní písek a posypový materiál 
z komunikací a v některých místech vyčis-
tí kanalizační vpusti,“ uvedl místostarosta 
ing. Pavel Drmola. 

„Město je pro tyto účely rozděleno do 
několika bloků. Každý z nich bude týden 
předem osazen značkami zákazu stání 
s dodatkovou tabulkou, kdy přesně čiště-
ní proběhne. Dohodli jsme se s městskou 
policií, že den před plánovaným čištěním 
projedou strážníci daný blok a upozorní 

občany na nutnost odstavit vozidlo,“ dopl-
nil. 

Pokud nebudou lidé zákaz stání respek-
tovat, bude jejich automobil odtažen do 
areálu společnosti .A.S.A. TS Prostějov, 
Průmyslová 1 b, která bude pro město 
odtah vozidel zabezpečovat. 

„Nejde nám o to,  komplikovat lidem život 
a odtahovat jim auta, ale o to, aby .A.S.A. 
TS skutečně mohla v den čištění vymeze-
nou lokalitu důkladně uklidit. Bohužel, 
pokud zůstanou na komunikacích zaparko-
vaná vozidla, míjí se čištění vozovek účin-
kem,“ uzavřel místostarosta Pavel Drmola.                                                            
 (jg) 

   

Chcete mít čisté město a neodtažené auto? 

Odstavte v den čištění své vozidlo

Čištění kanalizačních vpustí v březnu 
v rámci úklidu vozovek od zimního posypu

19. 3.  Náměstí T. G. Masaryka, Perštýnské náměstí, Kravařova ulice, Fügnerova, Skálovo náměstí, Dukelská brána, Knihařská, 
U spořitelny, Žižkovo náměstí, Hlaváčkovo náměstí, Vojáčkovo náměstí, náměstí E. Husserla.    
        

20. 3. Komenského ulice, Na spojce, Netušilova, Křížkovského, Lutinova, Filipcovo náměstí,  náměstí Sv. Čecha, Demelova.  
        

22. 3. Nerudova, Melantrichova, Polská, Ruská, Dělnická, Fanderlíkova, Obránců míru, Kpt. O. Jaroše, J. Švermy.   
     

23. 3. Fanderlíkova - část, Březinova, Dykova, Bezručovo náměstí, Resslova, Krapkova - část, Hliníky, Floriánské náměstí.  

27. 3. Pod Kosířem, Hanačka, Palečkova, Sportovní, Br. Čapků, Tyršova, Olympijská, Za velodromem, Polišenského, Hadačova.

28. 3.  Rejskova, Daliborka, Partyzánská, Šafaříkova, Havlíčkova, Volfova, Příční, Květná, Sportovní - část, Strojnická, Krásná, 
Na výsluní, Sadová, V. Nezvala.

30. 3.  Barákova II, Odboje, Hybešova, Outraty, Vrlova,Tovačovského, Kotkova, Kotěrova, Arbesovo nám., Neumannovo náměs-
tí, Kuchaře.      
         

SPORTCENTRUM 

- DDM Prostějov

pořádá „vyrábění na hale“ 

pro děti i rodiče 

VÍTEJ JARO!
- výroba dekorací z přírodních 
materiálů, velikonočních věnečků, 
aranžování do váz a košíků.

Kde:  v sále Sportcentra - DDM, 
Olympijská 4, Prostějov.

Kdy: v pátek 23. 3. od 15 do 18 
hodin.

Kdo: všichni, kteří rádi tvoří pěkné 
věci.
Materiál poskytneme. Můžete si 
přinést vlastní vázu nebo misku.

Informace: 
Mgr. T. Zajíčková, tel. 582 332 297, 

e-mail: 
tzajickova@sportcentrumddm.cz

Akce na pomoc přírodě
VYVĚŠOVÁNÍ BUDEK PRO PĚVCE

Kdy: v sobotu 17. března v 9.00 hodin
Kde: sraz na Olomoucké ulici u mostu přes Hloučelu 
Doplnění ptačích budek do biokoridoru Hloučela. Vyvěšovat budeme hotové nové 

budky na příznivá místa v biokoridoru, prohlédneme stávající budky (vyčistíme či opra-
víme) a povíme si něco o zvířatech, která budky využívají.

Vernisáž výstavy
OBNAŽENÁ ZEMĚ 

- KÁMEN V KRAJINĚ BRETANĚ, IRSKA A ISLANDU 

Kdy: v úterý 20. března od 16.30 hodin 
Kde: v Kovárně Ekocentra Iris, Husovo náměstí 67, Prostějov
Fotografi e MUDr. Jana Smékala a jeho syna. Výstava potrvá do 30. dubna.

Přednáška
PŘÍRODOU USSURIJSKÉ TAJGY (ANEB PO STOPÁCH TYGRŮ) 

Kdy: ve středu 21. března od 17.30 hodin
Kde: v Kovárně Ekocentra Iris, Husovo náměstí 67, Prostějov
Cesta na ruský Dálný východ nám přiblíží především unikátní oblast ussurijské tajgy. 

Přednášejí Petra a Eva Součkovi. Doplněno promítáním fotografi í.

Akce v přírodě a pro přírodu
JARNÍ HRÁTKY A ÚKLID NA HLOUČELE

Kdy: v sobotu 24. března od 9.00 hodin
Kde: sraz v biokoridoru Hloučela u občerstvení „U Abrahámka“
Jarní hrátky pro děti a mládež, vítání jara, spojeno s vyčištěním lesíku v biokoridoru 

Hloučela a s opékáním dobrot na ohýnku.

Exkurze
VYCHÁZKA LITOVELSKÝM POMORAVÍM

Kdy: v sobotu 31. března 
Kde: sraz na vlakovém nádraží v Prostějově v 9.20 hodin, příjezd do Prostějova v 17 

hodin.
Naučné stezky města Litovle a rozkvetlý lužní les. Nejprve projdeme dvě ze tří nauč-

ných stezek města Litovle. Potom se vydáme kvetoucími lužními lesy chráněné krajinné 
oblasti Litovelské Pomoraví do Střeně. Cestou zastávka na jídlo ve Lhotě nad Moravou.

ČSOP - Regionální sdružení Iris  582 338 278
Husovo nám. 67  603 298 039
Prostějov  iris@iris.cz
 796 01  www.iris.cz

Český svaz ochránců přírody – Ekocentrum Iris 
Akce na březen 2007


