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Mgr. David Navara,
odbor sociálních věcí MěÚ v Prostějově 

Jak žádat o příspěvek na provoz 
motorového vozidla

Upozorňujeme tímto zdravotně 
postižené občany, kteří budou žádat na 
sociálním odboru Městského úřadu v Pro-
stějově o příspěvek na provoz motorové-
ho vozidla na rok 2008, že žádost o tento 
příspěvek nebude zasílána žadatelům 
prostřednictvím pošty. Veškeré formulá-
ře budou k dispozici od prosince 2007 na 
oddělení péče o staré a zdravotně postižené 
občany na odboru sociálních věcí Měst-
ského úřadu v Prostějově, Školní ulice č. 
4, ve druhém patře. Žádosti budou taktéž 
k dispozici na internetových stránkách 
Městského úřadu v Prostějově na adrese 
www.mestopv.cz. 

Dále sdělujeme, že tak jako v letošním 
roce bude zapotřebí i v roce 2008, aby se 
dopravovaný těžce zdravotně postižený 
občan dostavil k jednání na odbor soci-

álních věcí společně s žadatelem o pří-
spěvek na provoz motorového vozidla. 
O příspěvek na provoz motorového 
vozidla na rok 2008 lze žádat po celý 
kalendářní rok 2008 bez ztráty nároku 
na příspěvek.  

Zrušení příspěvku 
na zvýšené životní náklady 

Dále bychom chtěli upozornit občany, 
že ke dni 1. ledna 2008 dochází zákonem 
č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných 
rozpočtů, ke zrušení dávky sociální péče 
- příspěvek na zvýšené životní náklady, 
který byl doposud vyplácen občanům 
používajícím trvale ortopedické, kom-
penzační nebo jiné pomůcky (např. fran-
couzské hole, sluchadla apod.). Vzhledem 
k výše uvedené skutečnosti nárok na tuto 
dávku sociální péče dnem 31. prosince 
2007 zaniká. Naposledy bude příspěvek na 
zvýšené životní náklady vyplacen v měsí-
ci prosinci roku 2007.

Ohlašovací povinnost vyplývající ze 
změny zákona o sociálních službách

Výše uvedeným zákonem dochází rov-
něž ke změně zákona o sociálních služ-
bách. Mimo jiné se novela týká i ohlašo-
vací povinnosti, kdy osoba blízká nebo 
jiná fyzická osoba, která poskytuje opráv-
něné osobě pomoc, je povinna písemně 
ohlásit příslušnému obecnímu úřadu obce 
s rozšířenou působností přijetí oprávně-
né osoby do ústavní péče zdravotnického 
zařízení, do školského zařízení pro výkon 
ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, 
popř. vzetí do vazby nebo nástup k výko-
nu trestu odnětí svobody, a to ve lhůtě 
8 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nasta-
la, pokud tuto skutečnost nemůže splnit 
sám příjemce příspěvku. Tuto povinnost 
má i zařízení sociálních služeb, jestliže 
poskytuje oprávněné osobě pobytové 
sociální služby.

Bližší informace o těchto změnách 
můžete získat na odboru sociálních věcí 
Městského úřadu v Prostějově.

Důležité informace pro zdravotně postižené občany, 
kteří pobírají dávky sociální péče 

Čtvrteční odpoledne 6. prosince se 
v prostějovském kulturním klubu DUHA 
neslo ve znamení předvánočního setkání 
bývalých zaměstnanců městského úřa-
du. „Chtěli jsme v prvé řadě dát našim 
někdejším kolegům najevo, že odcho-
dem do důchodu nezůstanou odříznuti od 
dění na pracovištích, kde strávili mnoh-
dy významnou část svého života. Dále 
jsme je chtěli informovat o důležitých 
změnách v organizaci úřadu, o aktuál-
ním rozmístění pracovišť, trochu se i po-
chlubit oceněními, kterých jsme v posled-
ních letech dosáhli, a  také prezentovat, 
jaké sportovní, kulturní a společenské 
akce pro zaměstnance pořádáme,“ uvedl 
tajemník Městského úřadu v Prostějově 
Lubomír Baláš. 

O kulturní program se postarali žáci 
a učitelé Základní umělecké školy Vla-
dimíra Ambrose v Prostějově. „Příjemná 
a neformální atmosféra, která v průběhu 
setkání panovala, nás přesvědčila o tom, 
že takováto setkání s bývalými zaměst-
nanci určitě nemusejí být nutně jen před-
vánoční. Témat k hovoru je dostatek, 
takže už teď se zamýšlíme nad uspořá-

dáním dalších podobných besed. Navíc 
budeme rádi, pokud se bývalí pracovní-
ci městského úřadu zúčastní také našich 

současných aktivit, jako jsou třeba nej-
různější kulturní podniky nebo rekreace,“ 
uzavřel Baláš.   (jg) 

Setkání s bývalými zaměstnanci městského úřadu

Místem předvánočního setkání bývalých zaměstnanců Městského úřadu 
v Prostějově se  stal  kulturní klub DUHA.  Foto: J. Gáborová 

Ing. Petra Mejzlíková,
koordinátorka Zdravého města Prostějov 

V pondělí 19. listopadu se uskutečnilo 
každoroční Fórum Zdravého města, nebo-
li veřejné projednání a aktualizace Plánu 
zdraví a kvality života. Jednání zahájil 
svou prezentací místostarosta Mgr. Vlas-
timil Uchytil. Přítomné seznámil s tím, co 
se v uplynulém roce podařilo uskutečnit 
a informoval je o tom, jak se Prostějov 
zapojuje do aktivit asociace Národní sítě 
Zdravých měst.  Tyto aktivity násled-

ně přiblížil ing. Petr Švec, který hovořil 
i o možnostech zadávání projektů do Pro-
jektového zásobníku, který je k dispozici 
na webových stránkách města.

Účastníci setkání měli možnost dis-
kutovat s pracovníky městského úřadu 
i zastupiteli nad Plánem zdraví a případně 
do něj doplnit nové aktivity. „Je dobře, že 
lidem není lhostejné, co se ve městě děje. 
A právě aktivity obsažené v Plánu zdraví 
jsou jednou z možností, jak dění ve městě 
ovlivnit,“ okomentoval průběh Fóra Zdra-
vého města místostarosta Uchytil. 

Fórum Zdravého města 

Účastníci Fóra Zdravého města měli možnost doplnit do Plánu zdraví nové 
aktivity. S těmi stávajícími je seznámil místostarosta a politik Zdravého 
města Prostějova Vlastimil Uchytil.  Foto: archiv MěÚ 

Prostějovské 
Cyrilometodějské gymnázium

připravilo pro žáky pátých tříd, kteří se 
chtějí hlásit na osmileté gymnázium, bez-
platný přípravný kurs k přijímacím 
zkouškám. „Počítáme zhruba se šedesát-
kou dětí, ale pokud bude zájem větší, jsme 
schopni zvládnout i více žáků,“ uvedl 
ředitel školy Jaroslav Fidrmuc. 

Přípravné kurzy proběhnou v učebně 

našeho gymnázia 11. a 25. ledna, 8. února, 
7. a 14. března, 4. a 18. dubna vždy od půl 
třetí odpoledne,“ doplnil Fidrmuc. Zájem-
ci o studium budou řešit modelové testy 
z matematiky, českého jazyka a studijních 
předpokladů. 

„Víme, že rodiče jsou v dnešní době 
mnohdy velmi vytížení a nemají tolik času 
věnovat se přípravě svých dětí na zkouš-
ky na víceletá gymnázia. Proto přichází-
me s kurzem, v němž se budoucí studenti 
seznámí s typy přijímacích testů a samot-
né přijímačky tak pro ně nebudou tolik 
stresující,“ uzavřel ředitel Cyrilometoděj-
ského gymnázia Jaroslav Fidrmuc. 

Podrobnější informace získají zájemci 
na telefonu: 582 302 543 nebo na e-mailo-
vé adrese: subcikova@cmg.prostejov.cz.

Přípravné kurzy pro budoucí 
studenty gymnázií

Gymnázium Jiřího Wolkera

v Prostějově nabídne zájemcům o stu-
dium na této škole podobnou bezplat-
nou přípravu. „Kurzy zahájíme 1. úno-
ra 2008.  Žáci budou trénovat testy na 
všechny předměty, z nichž následně 
složí přijímací zkoušku, konkrétně tedy 
budou procvičovat český jazyk, mate-

matiku a obecné studijní předpoklady. 
Protože se na naši školu mohou hlásit 
děti z pátých i z devátých tříd - do osmi-
letého a čtyřletého gymnázia - připravili 
jsme i dva typy kurzů: pro páťáky a pro 
deváťáky. 

Kromě teoretické přípravy se žáci 
seznámí také s prostorami školy, což podle 
našeho názoru hraje neméně významnou 
roli při minimalizaci stresu z přijímacích 
zkoušek, a v neposlední řadě je obezná-
míme se zásadami psychohygieny, k nimž 
patří mimo jiné i odpočinek v den před 
přijímacími zkouškami. Ty se konají 21. 
dubna 2008,“ vysvětlil zástupce Gymná-
zia Jiřího Wolkera Michal Müller. 

V úterý 4. pro-
since  se v pražském 
Karolinu uskuteč-
nila Soutěžní pře-
hlídka význam-
ných činů ve 
zpř í s tupňován í 

fyziky veřejnosti. Prostějovské reálné 
gymnázium společně s Fyzikálním ústa-
vem Akademie věd České republiky zís-
kaly ocenění za organizaci studijních 
pobytů středoškolských studentů ve 
Fyzikálním ústavu. Česká fyzikální spo-
lečnost, sekce Jednoty českých matemati-
ků a fyziků, udělila Rostislavu Halašovi, 
učiteli reálného gymnázia, a jeho part-

nerům ve Fyzikálním ústavu AV ČR za 
organizaci studijních pobytů studentů ve 
Fyzikálním ústavu ocenění za významný 
čin v popularizaci fyziky. 

Studenti reálného gymnázia mají mož-
nost strávit jeden týden na pracovištích 
Fyzikálního ústavu. Laboratořemi ústavu 
tak během uplynulých pěti let prošlo již 75 
studentů zajímajících se o studium fyziky. 
Kromě možnosti zhlédnout atraktivní pro-
středí špičkového výzkumu mají studenti 
možnost vidět i hluboký vztah vědeckých 
pracovníků ke svému oboru a jejich erudi-
ci, což samo o sobě představuje pro studen-
ty reálného gymnázia důležitý motivační 
impuls při stanovení jejich životních cílů. 

Česká fyzikální společnost ocenila reálné 
gymnázium za popularizaci fyziky 

Ve čtvrtek  20. prosince 2007 ve  14 
hodin  přijme starosta Prostějova Jan 
Tesař v zasedací místnosti radnice studenty 
z prostějovských škol, kteří získali ocenění 
Talent Olomouckého kraje 2007. Oceně-
ní se uděluje v oboru humanitním, přírodo-
vědném, technickém, uměleckém a spor-
tovním ve dvou věkových kategoriích: 

- žáci 5. - 9. ročníku základních škol 
a 1. - 4. ročníku víceletých gymnázií

- studenti středních škol a 5. - 8. ročníku 
víceletých gymnázií.

Na udělení ocenění může být navržen 
žák či student, který dosáhl v uplynulém 
školním roce v oceňovaném oboru mimo-
řádných výsledků, tj. umístění do 3. místa 
na úrovni okresních, krajských a ústředních 
kol, nebo dosáhl výrazného úspěchu účastí 
a umístěním v mezinárodním kole soutěže.

„Prvních pět ohodnocených žáků či 
studentů  v každém oboru získá jednorázo-
vé fi nanční ocenění od Olomouckého kra-
je. Podle mého názoru je  však už samotná 
nominace do ankety Talent Olomoucké-
ho kraje také otázkou prestiže a výrazem 
ohodnocení dobré práce těchto mladých 
lidí. K tomu bych jim chtěl právě v před-
vánočním čase osobně poblahopřát,“ uvedl 
starosta Jan Tesař. 

Oceněnými či nominovanými studenty 
z Prostějova jsou:

- Kristina Tomečková, GJW Prostějov 
(humanitní obor)

- Kateřina Krejčířová, GJW Prostějov 
(humanitní obor)

- Michal Drozd, GJW Prostějov (huma-
nitní obor)

- Jana Čarná, GJW Prostějov (humanitní 
obor)

- Jana Faltýnková, CMG Prostějov (pří-
rodovědný obor)

- Libor Vysloužil, GJW Prostějov (příro-
dovědný obor)

- Petr Kučera, GJW Prostějov (přírodo-
vědný obor)

- Jiří Veselý, GJW Prostějov (přírodo-
vědný obor)

- Jan Nezval, SOŠ průmyslová a SOU 
strojírenské Prostějov (technický obor)

- Ondřel Ludvík, Střední odborné učiliště 
stavební Prostějov (technický obor)

- Ladislav Stříž, Střední odborné učiliště 
stavební Prostějov (technický obor)

- Aleš Najmon, Střední odborné učiliště 
stavební Prostějov (technický obor)

- Magdalena Doležalová, SOŠ průmys-
lová a SOU strojírenské Prostějov (technic-
ký obor)

- Zdeněk Aujezdský, Střední odbor-
né učiliště stavební Prostějov (technický 
obor)

- Karolína Rojková, Střední průmyslová 
škola oděvní Prostějov (umělecký obor)

- Michal Musil, Střední zdravotnická 
škola Prostějov (umělecký obor). (jg) 

Oceněné studenty přijme starosta

Talent Olomouckého kraje 2007

 Řada studií a průzkumů potvrzuje, 
že mnoho občanů České republiky má 
stále nedostatečný přístup k informa-
cím o aktuálním dění v Evropské unii. 
K odstranění této bariéry měl pomoci 
již třetí ročník soutěže o Evropské unii 
- „Cesta do Evropy“, kterou na www.
evropskestranky.cz připravil poslanec 
Evropského parlamentu Mgr. Tomáš 
Zatloukal ve spolupráci s partnery.

Šlo o vědomostní soutěž o Evropské 
unii, politikách a jednotlivých člen-
ských i přistupujících zemích a o dal-
ších aspektech unie. Cílem soutěže bylo 
prokázat nejen znalosti, ale také schop-
nosti vyhledávat informace a pracovat 
s nimi.

Správně odpovědět na 50 otázek 
různé náročnosti dokázal  Marek Jan-
čík, student 4.B třídy Gymnázia Jiří-
ho Wolkra v Prostějově. V konkurenci 
více než tisícovky zúčastněných získal 
hlavní výhru, která byla určena pro 30 
nejlepších účastníků soutěže.Odměnou 
za prokázané znalosti a schopnosti ori-
entovat se v problematice EU mu byla 
týdenní poznávací návštěva Evrop-
ského parlamentu a dalších institucí 
Evropské unie v Bruselu, Lucembursku 
a Štrasburku.

Získané zkušenosti jistě dobře uplat-
ní při dalším studiu na vysoké škole.

 Mgr. Jana Marinicová, 
  Gymnázium J. Wolkra

Student Gymnázia Jiřího Wolkra 
na „Cestě do Evropy“

Při příležitosti Dne dobrovolníků přijali ve středu 5. prosince  starosta města Prostějova Ing. Jan Tesař a místosta-
rosta Mgr. Alois Mačák dobrovolníky z organizace ADRA. Představitelé města jim při neformální besedě poděko-
vali za jejich práci a předali jim drobné dárky.  Foto: J. Gáborová

Dobrovolníkům se dostalo uznání na radnici 

„Udržitelnou 
energetikou“ se 

bude zabývat 
i Prostějov

Ing. Petra Mejzlíková,
koordinátorka Zdravého města Prostějov 

Ve středu 28. lis-
topadu se v Jihlavě 
uskutečnilo podzim-
ní zasedání valné 
hromady Zdravých 
měst ČR. Město 
Prostějov zde zastu-
poval místostarosta 

Mgr. Vlastimil Uchytil. Hlavními tématy 
bylo stanovení společného námětu pro čle-
ny Národní sítě - tím se stala „Udržitelná 
energetika“. Letošního tématu „Bezpečná 
a udržitelná doprava“ se město Prostějov 
aktivně zúčastnilo. Dalším bodem bylo 
schválení rozpočtu asociace. 

„V příštím roce nás čeká diskuse 
o udržitelné energetice, což je nejen celo-
společensky závažné téma, ale také závaž-
né téma pro Evropskou unii. Myslím si, že 
se i významně dotkne Prostějova, protože 
víme, že i naše město se bude muset vel-
mi seriozně zabývat touto oblastí. Námě-
ty k udržitelné energetice proto pro nás 
budou cenným zdrojem informací,“ uve-
dl politik Zdravého města, místostarosta 
Vlastimil Uchytil.


