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Vítězové vypluli napovrch při přetřásání 
více než metráku baterek 

Ohlédnutí ve fotografi ích za Dnem Země

Oznamujeme přestěhování 

našeho obchodního  zastoupení 

Pojišťovny České spořitelny, a.s. 
a Kooperativa pojišťovny, a.s. 

z budovy České spořitelny, a.s.  

do nové pojišťovací kanceláře 
v prostějovském „Špalíčku“, Kostelní 15 

(u vjezdu na parkoviště vedle restaurace Jadran Club)

Otevírací doba:
Pondělí – pátek  8:00 – 17:00 hodin

Telefon 582 330 946, 582 330 855, 604 535 100

ADRENALINSPORT KLUB PROSTĚJOV  ve spolupráci 
s FK DUKLA Prostějov a městem Prostějovem pokračuje v pořá-
daní sportovních dnů na kolečkových bruslích a koloběžkách. 

V sobotu 5. května od 10 do 19 hodin můžete během uzavírky 
silnice mezi zimním stadionem a novou nemocnicí volně brázdit 
po asfaltovém koberci nově vybudované severní obslužné komu-
nikace. V průběhu odpoledne si budete moci zasoutěžit o věcné 
ceny.

✔  Start a registrace je u přechodu pro chodce směr  Cavalo - Hloučela. Registrace 
bude probíhat od 10 hodin.

 ✔ Závod se pojede  v průběhu odpoledne a bude rozdělen do několika kategorií.
✔ Délka tratě se živicovým povrchem je 1, 2, 3, 4, 5, 10 a 21 km.
✔ Závodu se mohou zúčastnit dospělí i mládež bez rozdílu věku a pohlaví.
✔ U dětí do věku 13 let je při jízdě nutný doprovod rodičů.
✔  Při registraci získá účastník formulář přihlášky a startovní číslo. Startovné ve výši 

50 Kč se bude vybírat pouze u závodníků na trati 10 a 21 km.
✔ Organizátoři všem závodníkům doporučují chrániče kolen a loktů a rukavice.
✔ Ochranná přilba je povinná!
✔  Volně příchozí se po ukončení závodů mohou zúčastnit volné jízdy po závodním 

okruhu (30 minut).
✔  Součástí sportovního dne bude pestrý doprovodný program - seskoky parašutistů, 

možnost tandemového seskoku, ukázka pilotáže motorových padáků a ultra lehké-
ho vrtulníku, spinning na podiu apod. 

✔   Bližší informace: Jaroslav Karibský, telefon  776 892 962 (po 18. hodině) nebo na
e-mailové adrese: falconair@quick.cz.

Tipy na sportovní a kulturní akce

Sportovní den na kolečkách
3. ročník závodu na kolečkových bruslích o pohár 

starosty města Prostějova 

Sportcentrum - dům dětí a mládeže v Prostějově pořádá v pátek 18. května od 14 do 17 
hodin na náměstí T. G. Masaryka odpoledne plné her a soutěží jako pozvánku na Bam-
biriádu 2007. Bližší informace získáte ve Sportcentru - DDM u Mgr. Terezy Zajíčkové, 
telefon 582 332 297, 739 141 103, e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz.

Pozvánka na Bambiriádu 
Odpoledne na náměstí plné her a soutěží 

Ve čtvrtek 17. května od 9.30 hodin se 
ve Společenském domě v  Komenského 
ulici č. 6 v Prostějově uskuteční 6. ročník 
celorepublikové soutěže s mezinárodní 
účastí „Prostějovská zlatá jehla 2007“. 
Úlohu odborného garanta a generálního 
sponzora přebral jako již tradičně jeden 
z největších výrobců konfekce v Evropě 
a zřizovatel školy - Oděvní podnik, a. s. 
Prostějov. 

Akce proběhne za přímé podpory 
města Prostějova, Olomouckého kra-
je a Sdružení soukromých škol Čech, 
Moravy a Slezska. Záštitu nad soutěží 
převzalo ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy a ministerstvo průmyslu 
a obchodu. 

Mladí návrháři budou soutěžit v kate-
goriích Street styl, Shocking, Móda a já, 
Snídaně u Tiffaniho a Dotek orientu. Své 
modely představí od 9.45 do 12 hodin 
a od 13 do 14 hodin. Poté bude následo-
vat hodinový kulturní program, po kterém 
proběhne vyhlášení výsledků a předání 
cen. Defi lé vítězných kolekcí je napláno-
váno od 15.30 do 16 hodin. 

Cílem soutěže, které se účastní vybra-
né střední školy s oděvním zaměřením, 
je porovnat odbornou a estetickou úroveň 
prací mladých módních tvůrců.

Prostějovská zlatá jehla 2007

Pokud jste ve dnech 17. až 21. dubna 
navštívili areál brněnského výstaviště 
v rámci mezinárodního veletrhu investic, 
fi nancí, realit a technologií pro města, 
obce a kraje – URBIST INVEST 2007, 
mohli jste v pavilonu V zaznamenat pro-
pagaci města Prostějova v rámci společ-
ného stánku Olomouckého kraje. 

Na letošním ročníku se prezentovalo 
zhruba 170 vystavovatelů z pěti zemí. 
Dále byly zastoupeny všechny kraje Čes-
ké republiky a nechyběla ani prezentace 
hlavního města Prahy. 

Město Prostějov se prezentovalo přede-
vším rozšířenou průmyslovou zónou a dal-
šími rozvojovými plochami. Pochlubilo se 
a nalákalo návštěvníky na nové Městské 
oddechové a sportovní centrum. Dále 

představilo rozvojové plochy pro bydle-
ní v areálu bývalých jezdeckých kasáren. 
Volně k dispozici pak byly mnohé další 
poutavé podklady. Návštěvníci veletrhu 
projevili největší zájem o mapové podkla-
dy a informace o plochách k podnikání. 

Zástupci odboru rozvoje a investic 
poskytli informace týkající se investič-
ních příležitostí řadě developerů a pora-
denským agenturám. Současně získali 
přínosné informace od zástupců ostat-
ních vystavujících krajů a měst z oblasti 
propagace průmyslových zón, získává-
ní investorů a rozšiřování rozvojových 
ploch. Po celou dobu trvání veletrhu 
probíhaly doprovodné přednášky a kon-
ference především z oblasti regenerace 
brownfi elds. 

Prezentace města 
na veletrhu URBIS INVEST 2007

Největší zájem byl o mapové podklady 
a informace o plochách k podnikání

Hasičský záchranný sbor  Olomouc-
kého kraje zaznamenal v poslední 
době zvýšený nárůst počtu požárů od 
pálení trávy, porostů a klestu. Věnujte, 
prosím, této problematice maximální 
pozornost a dodržujte zejména tyto 
hlavní zásady:

1. Je zakázáno rozdělávání ohňů v obdo-
bí zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

2. V lesích je celoročně zakázáno kouřit, 
rozdělávat  nebo udržovat otevřené ohně  
a tábořit mimo vyhrazená místa.

3. Je rovněž zakázáno rozdělávat nebo 
udržovat otevřené ohně do vzdálenosti 50 
metrů od okraje lesa.

4. Jste-li svědkem vzniku nějaké mimo-
řádné události, např. požáru v lese, ploš-
ného vypalování trávy, porostů apod., 

předejte informaci co nejdříve na tísňovou 
linku 150.

5. Nikdy nerozdělávejte oheň pod vět-
vemi stromů, na pasekách, v blízkosti křo-
vin, ve vysoké trávě, poblíž zemědělských 
plodin a stohů. Od hořícího ohně neodchá-
zejte, zalijte jej vodou, vyhrabte zbytky 
dřeva, spáleniště s popelem překryjte vrst-
vou zeminy.

6. Dodržujte zákaz vypalování trávy 
a porostů. Jen tak se nebudete vystavo-
vat porušení zákona o požární ochraně a  
pokutě až do výše 25 000 Kč.

7. Důsledná preventivní opatření uči-
něná z vaší strany zabezpečí váš majetek 
před požáry a ochrání zdraví vaše i vašich 
dětí.

  Hasičský záchranný sbor
                      Olomouckého kraje

Varování Hasičského záchranného sboru

Narůstá počet požárů v důsledku 
pálení trávy, porostů a klestu

Více než metrák monočlánkových baterií neskončí ve směsném 
komunální odpadu, ale v kontejneru na nebezpečný odpad ve sběr-
ném dvoře U sv. Anny. Taková je bilance letošní baterkiády, kterou 
uspořádali iniciátor akce ing. Jan Navrátil ze společnosti HAB-
RO, která do soutěže věnovala ceny, Český svaz ochránců přírody 
a Zdravé město Prostějov.

 „Všichni, kterým není lhostejné životní prostředí, to znamená 
děti i dospělí, měli možnost odevzdávat vybité baterie označené 
svým příjmením a telefonním číslem do speciálních kontejnerů či 
krabic,“ uvedl místostarosta Mgr. Vlastimil Uchytil, odpovědný za 
realizaci projektů Zdravého města Prostějova. „Pro účastníky bater-
kiády bylo připraveno několik sběrných míst, mimo jiné i v infor-
mační službě MěÚ v Prostějově,“ doplnil Uchytil. 

Losování výherců proběhlo v sobotu 21. dubna ve dvoře radnice 
na náměstí T. G. Masaryka, kam se letos z iniciativy místostarosty 
Uchytila přesunula část stánků, ukázek  a aktivit uspořádaných u pří-
ležitosti mezinárodního Dne Země. „Chtěli jsme jeho návštěvníkům 
zpřístupnit i část prostor radnice města, které se hlásí ke Zdravým 
městům,“ objasnil Uchytil. 

Losování předcházelo řádné protřepání 116 kilogramů baterií. 
„Loni se jich vybralo kolem 65 kilogramů, tedy téměř o polovinu 
méně,“ připomněl ing. Jan Navrátil s tím, že baterie budou jako 
nebezpečný odpad řádně zlikvidovány.

Ceny šťastným vítězům předali o pět dnů později v zasedací 
místnosti prostějovské radnice místostarosta Mgr. Vlastimil Uchy-
til a starosta ing. Jan Tesař, který na Dnu Země také vylosoval prv-
ního výherce (na snímcích). 

Vylosovanou vítězkyní letošní baterkiády a majitelkou multime-
diální klávesnice se stala Adéla Neubauerová. Knihu Tvorba www 
stránek si odnesl Zdeněk Švec. Balíček 10 kusů DVD Verbatim 
získal Vašek Zámečník, balíček 10 kusů CD Verbatim Kristýna 
Ježková a stejné množství disket Richard Lázna.

 Text a foto: Y. Kadlecová 

Na skutečnost, že u nás, na rozdíl například od sousedního 
Rakouska nebo Německa, není povolen takzvaný prodej ze dvo-
ra, žehrala na Dnu Země majitelka Kozí farmy Rozinka v Čele-
chovicích na Hané. „Nemám kapacitu ani prostředky na to, abych 
výrobky z kozího mléka vyráběla ve větším množství a prodáva-
la je prostřednictvím obchodní sítě. Na druhé straně bych lidem 
chtěla dát možnost ochutnat čerstvé biopotraviny,“ objasnila svoji 
snahu o legalizaci „prodeje ze dvora“ Jarmila Zelenská. Z kozího 
mléka vyrábí sýr, tvaroh, jogurt, brynzu a peče z něj domácí chléb 
a výborný mazanec. Její farma zaujala i sourozence Gondíkovi, 
kteří v ní natáčeli reportáž pro televizní pořad Rady ptáka Loskutá-
ka. Nejmenší návštěvníky Dne Země však více než cokoliv jiného 
zajímalo, zda si mohou pohladit malé kůzle bez toho, aniž by je 
kouslo. Text a foto: Y. Kadlecová  

Budeme si biopotraviny 
kupovat i ze dvora? 

Stanice pro zraněné a handicapové živočichy při základní organizaci 
Českého svazu ochránců přírody Haná v Němčicích nad Hanou se na 
Dnu Země prezentovala nejen nástěnnými panely, ale i svými „nájem-
níky“. „Kuřátka, která jsme vzali s sebou, měla být původně použita 
jako krmení pro dravce. Vzhledem k tomu, že přežila zaplynování v líh-
ni, dostala druhou šanci na život,“ objasnil Drahoš Kňourek (na sním-
ku), vedoucí stanice, která poskytuje útočiště necelým dvěma desítkám 
živočišných druhů. „Nejvíce máme dravců, mezi kterými převažují 
káňata a poštolky. Více než polovina živočichů pochází z Prostějova. 
Stanice však svojí působností pokrývá nejen území okresu Prostějov, 
ale také Vyškov, Přerov a Kroměříž,“ upozornil Kňourek.

Stanice byla založena v roce 2004. Za dobu své existence přijala více 
než tři stovky živočichů, z nichž se téměř 60 procent podařilo vrátit zpět 
do volné přírody.  Text a foto: Y. Kadlecová 

Kuřátka, která přežila svou 
smrt, byla v obležení dětí 


