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• Jedná se o plnohodnotnou pobočku 
Fakulty stavební VUT Brno se stejnou 
kvalitou výuky.

• Otevírány budou bakalářské stu-
dijní programy stavební inženýrství (4 
roky s možností autorizace) a stavitelství 
(3 roky), které mají první dva roky shod-
né.

• Výuku budou zajišťovat profesoři, 
docenti a asistenti dojíždějící z Brna.

• Pouze specializované laboratoře, které 
nelze vybudovat v Prostějově, budou vyu-
čovány v blocích v Brně.

• Minimální počet studentů pro otevře-
ní pobočky je 55, pokud by pobočka ote-
vřena nebyla, mají všichni přijatí studenti 
možnost studovat v Brně.

• Pobočka bude umístěna v pravé 
polovině budovy bývalé ZŠ na Husově 
náměstí, jejíž výhodou je těsná blíz-
kost autobusového i vlakového nádraží, 

jakož i dálničního sjezdu Prostějov - střed.
• Mimoprostějovští studenti budou mít 

možnost ubytování, které je dohodnuto  
s internátem Střední průmyslové školy 
oděvní.

• Přihlášky ke studiu je možné podávat 
do 31. 3. 2007 na adrese: https://www.vut-
br.cz/eprihlaska/eprihlaska.phtml?script_
name=vyber_oboru#FAST.

• Kompletní informace o přijímacím 
řízení naleznete: http://www.fce.vutbr.cz/
prijimacky/.

• Uchazeči o studium mohou absolvo-
vat přípravné kurzy, které budou probíhat 
i v Prostějově.

• Projekt prostějovské pobočky Fakulty 
stavební podporuje nejen Město Prostějov, 
ale také Okresní hospodářská komora, 
Česká komora autorizovaných inžený-
rů a techniků a významné stavební fi rmy 
v regionu.

Jednání zahájená koncem roku 2005 
pokračovala několika společnými kroky. 
V květnu a červnu 2006 navštívili Fakultu 
stavební VUT v Brně, stejně jako stavební 
provozy fi rmy Skanska DS, prostějovští 
a olomoučtí gymnazisté. V září byl vyhod-
nocen dotazník rozeslaný studentům tře-
tích a čtvrtých ročníků středních škol na 
Prostějovsku, Olomoucku a Přerovsku, 
podle nějž by mělo mít o studium prostě-
jovské pobočky fakulty zájem 65 studen-
tů v ročníku a jako druhou možnost by ji 
využilo dalších 140 studentů z oslovených 
gymnázií a průmyslových škol. 

Na základě těchto výsledků se fakulta 
rozhodla studium v Prostějově otevřít. 
V těchto dnech probíhají informační 
besedy vedení fakulty se studenty prů-
myslových škol a gymnázií. 

  Ing. Tomáš Blumenstein,
  iniciátor projektu

Přihlášky ke studiu  je možné podávat do 31. března 

Milí spoluobčané,
zkuste si své znalosti z oblasti komunikace, ve které se zdokonalují samotní pracov-

níci městského úřadu. 
V letech 2007 a 2008 absolvují pracovníci MěÚ Prostějov interakční kurzy komuni-

kace. Díky nim mohou lépe porozumět vašim potřebám a přáním a společně s vámi lépe 
hledat adekvátní řešení vašich problémů. 

Nyní máte možnost si s našimi pracovníky ověřit své znalosti této oblasti v rámci tes-
tu, který bude na pokračování otištěn v Radničních listech v průběhu roku 2007. Deset 
nejlepších z vás bude v prosinci 2007 odměněno . Hlavní ceny jsou hrazeny z prostředků 
Evropské unie, o věcné ceny se postará Městský úřad v Prostějově. 

Tento test je zájemcům k dispozici  i na stránkách: www.mestopv.cz 

1. BLOK OTÁZEK 

1. Jaké známe druhy komunikace
a) verbální, neverbální, nonverbální
b) verbální a nonverbální
c) verbální a neverbální

2. Jedním ze základních principů komunikace je:
a) mluva těla je důležitější než slova
b) mluva těla a hlas nejsou důležitější než slova
c) mluva těla a hlas jsou důležitější než slova

3. Jedním druhem komunikace je komunikace verbální, která tvoří:
a) 7 %
b) 38 %
c) 55 %

4. Vzdálenost partnerů (0,5 - 1,2 m) v komunikaci určuje, že se jedná o: 
a) intimní vzdálenost
b) osobní vzdálenost
c) skupinovou vzdálenost
d)    veřejnou vzdálenost

5. Mimika je:
a) držení těla a pohyby těla
b) pohyby rukou a hlavy
c) projevy pozorovatelné v obličeji

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
Jméno, příjmení, kontakt

Ústřižky s vyznačením odpovědí můžete průběžně vhazovat do připravené schránky 
v informačním středisku městského úřadu na náměstí T. G. Masaryka 12-14 nebo ode-
vzdat zároveň po ukončení celého testu. 

Následně proběhne vyhodnocení a vyhlášení nejlepších z vás. 

Hlavní ceny bude fi nancovat Evropská unie, 
věcné dodá městský úřad 

Test na pokračování o ceny 

 Okresní hos-
podářská komo-
ra v Prostějově 
připravuje pro 
p o d n i k a t e l e 
v rámci projektu 
„Partnerství pro 
rozvoj Olomouc-
kého kraje“ kon-

ferenci na téma „Možnosti čerpání fi nanč-
ních prostředků ze SF EU pro podnikatele 
v období 2007 - 2013“. Akce se uskuteční 
5. března od 9 do 13 hodin v Národním 
domě v Prostějově. 

Program konference: 
• nové programy ČMZRB (ing. Keler 

- zástupce ČMZRB), 
• Operační program Podnikání a inova-

ce (ing. Herinek - agentura CzechInvest), 
• zkušenosti z OPRLZ a jejich využití 

pro nový Operační program Lidské zdroje 
a zaměstnanost 2007 - 2013 (Mgr. Čuhlo-
vá - Úřad práce v Olomouci), 

• role poradce při přípravě a realiza-
ci projektů EU (ing. Schröpfer -  RPIC-
EKONOMSERVIS, s. r. o.), 

• možnosti předfi nancování projekto-
vých záměrů MSP (zástupce KB, a. s.), 

• dotační programy a služby agentury 
CzechTrade na podporu rozvoje exportu 
na období 2007 - 2013 (Iveta Klimešová 
– agentura Czechtrade).

Konference je pro všechny registrova-
né účastníky, kteří navíc obdrží písemné 
materiály, zdarma. Součástí konference 
bude slavnostní raut. 

Účast na konferenci je nutné potvrdit 
před datem konání semináře v kanceláři 
Okresní hospodářské komory v Prostějo-
vě, Lidická 6, telefon 582 332 489, tel/fax: 
582 332 721, e-mail: ohkpv@ohkpv.cz.      

Konference pro podnikatele

Možnosti čerpání fi nančních prostředků 
ze strukturálních fondů Evropské unie

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM 
SOCIÁLNÍM FONDEM  A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR

Vzdělávání a podpora  profesního a osobnostního rozvoje 
pracovníků městských úřadů – podpora zlepšování kvality služeb občanům.

Více než šest desítek lip na hlavní aleji 
prostějovského městského hřbitova bude 
vykáceno a nahrazeno novými stromy.

„Bohužel je to v krátké době už druhé 
rozsáhlé kácení na hřbitově. Po smrkové 
aleji teď čeká regenerace také centrální 
lipovou alej,“ uvedl místostarosta ing. 
Pavel Drmola. „Je třeba si uvědomit, že 
všechny stromy byly vysázeny přibližně 
ve stejné době, a tak se nemůžeme divit, že 
přibližně ve stejné době musejí být obmě-
něny. Odborné posudky prokázaly, že lípy 
jsou napadeny houbovitou chorobou. Dále 
byly provedeny tahové zkoušky, z nichž 
vyplývá, že pokud bychom lípy nevyká-
celi, mohly by znamenat významné bez-
pečnostní riziko pro návštěvníky hřbitova. 

To koneckonců dokladuje i skutečnost, že 
začátkem letošního roku náporu větru pod-
lehly dva stromy,“ doplnil místostarosta. 

Celá akce proběhne ve dvou etapách. 
Do konce března letošního roku, to zna-
mená v době vegetačního klidu, budou 
stromy vykáceny. V další etapě pak dojde 
k vyfrézování pařezů, likvidaci dřevního 
odpadu a dosypání zeminou do úrovně 
stávajícího terénu. 

Na podzim letošního roku pak mají být 
vysázeny nové dřeviny. „Záměr obnovy 
lipové aleje včetně uvolnění potřebných 
fi nančních prostředků ještě musí projít 
jednáním Rady a následně Zastupitelstva 
města Prostějova,“ uzavřel místostarosta 
Drmola.     (jg)

Lipovou alej na městském 
hřbitově čeká obnova

Lipová alej bude v této podobě k vidění již pouze krátce. Do konce března 
letošního roku budou stromy vykáceny a nahrazeny novými.  Foto: Y. Kadlecová

Informace o prostějovské pobočce Fakulty stavební

Evropští spotřebitelé by měli být lépe 
ochráněni díky tzv. Zelené knize, kterou 
8. února  zveřejnilo Generální ředitelství 
pro zdraví a ochranu spotřebitele (DG 
SANCO) Evropské komise. Jejím cílem 
je vylepšit a aktualizovat stávající evrop-
ské spotřebitelské právo. Některé směrni-
ce totiž vznikaly již v osmdesátých letech 
minulého století.

„Zelená kniha o revizi spotřebitelského 
acquis“ (Green Paper on the Review of the 
Consumer Acquis) nezní zrovna bestsel-
ler, ale je to důležitý a vítaný dokument, 
přímo související s každodenním životem 
občanů EU. Zelená kniha startuje revizi 
právních norem, které upravují spotřebi-
telské smlouvy v oblasti timesharingu, 
cestovních služeb (pobyty a zájezdy), 
označování cen, kupních smluv a záruk, 

prodeje na dálku, podomního prodeje, 
nekalých smluvních ujednání a žalob na 
zdržení se protiprávního jednání. Některé 
z těchto norem vznikaly již před dvaceti 
lety a je tedy čas shromáždit co nejvíce 
informací ohledně jejich silných a slabých 
stránek.

„Velmi vítáme, že se tyto změny do 
budoucna budou vztahovat i na digitál-
ní prostředí. Stále více k nám informace, 
zprávy, kultura a vzdělání, stejně jako zvu-
ková a vizuální zábava, přicházejí v digi-
tální formě a spotřebitelé nemají v digitál-
ním světě žádná nebo jen velmi omezená 
samostatná práva,“ uvedla Ivana Picková, 
mluvčí Sdružení obrany spotřebitelů. 

Tvorba shodnějších pravidel v rámci 
všech států a harmonizace různých pojmů, 
např. konceptu „spotřebitel” či „lhůta na 

rozmyšlenou“ (doba, během které můžete 
změnit názor a od uzavřené smlouvy 
odstoupit), přinese spotřebitelům užitek - 
budou-li zvoleny správné a jasné defi nice.

Významnou výzvou bude zajistit, aby 
normy byly dostatečně pružné a schop-
né reagovat na nové problémy, které se 
mohou na trzích v budoucnu objevit.

„Zelená kniha by měla vést ke zvyšo-
vání ochrany spotřebitelů, pokud budou 
výsledkem revizního procesu správné vol-
by a rozhodnutí. Doufáme také, že revize 
zaměří pozornost na to, do jaké míry je 
evropské spotřebitelské právo prosazo-
váno členskými státy na národní úrovni,” 
uzavírá Kateřina Bílá ze Sdružení obrany 
spotřebitelů. 

 Sdružení obrany spotřebitelů, 
  www.spotrebitele.info

Poradna spotřebitelů 

Spotřebitelé by měli být lépe chráněni 
díky takzvané Zelené knize 

Město Prostějov, Jednota Českosloven-
ské obce legionářské Prostějov a vojenská 
posádka Prostějov uctily v pátek 16. února 
u jeho hrobu na městském hřbitově památku 
generálporučíka Viléma Sachra (17. 2. 1907 
– 14. 8. 1987) – vojáka, vlastence, signatáře 
Charty 77. Pietního aktu se zúčastnili i čle-
nové rodiny generálporučíka Sachra. 

„Tento okamžik nám má připomenout 
historii našeho města a těch, kteří se v něm 
narodili a jejichž odkaz pro nás znamená 
nesmírně mnoho,“ pronesl u hrobu gene-
rálporučíka Sachra místostarosta Prostějova 
Miroslav Pišťák. 

„Život generála Sachra osudově předurči-
lo jeho rozhodnutí stát se vojákem z povolá-
ní. Dalším osudovým okamžikem byly roky 
1938 – 1939, kdy věrný přísaze republice 
odešel do zahraničí bojovat proti nepříteli. 
Jeho tragický osud se začal odvíjet v 50. 
letech, kdy mnozí z těch, pro které vybo-
joval svobodu, ho degradovali, vyhodili 
z armády a diskriminovali ho. Další osudový 
okamžik, kdy generál Sacher prokázal, že je 
nejen vojákem, ale i demokratem a že pojmy 
vlast, svoboda a demokracie nejsou pro něho 
jen  prázdnými slovy,  je spojen s jeho pod-
pisem Charty 77. 

Dnes si nepřipomínáme pouze výročí na-
rození generála Sachra, ale i to, že na osu-
dové okamžiky našeho národa a na všech-
ny muže a ženy, kteří dokázali být pravými 
vlastenci, bychom neměli nikdy zapome-
nout,“ zakončil místostarosta Pišťák. 

Generálporučík Vilém Sacher se narodil 

17. února 1907 v Prostějově. Vystudoval 
reálku, pak absolvoval Vojenskou akademii 
v Hranicích. V letech 1934 – 1937 studoval 
na Vysoké škole vojenské v Praze. 

Po okupaci ČSR nacisty odchází v roce 
1940 do Francie, poté do Velké Británie, 
kde působí jako zpravodajský důstojník čs. 
zahraniční armády. V roce 1943 byl odvelen 
k čs. jednotkám v Sovětském svazu. Účastnil 
se bojů na Dukle. Se svou jednotkou došel 
až k Prostějovu, kde ho zastihl konec války. 

V roce 1950 byl jmenován generálporu-
číkem. Ovšem při komunistických čistkách 

byl z armády propuštěn. Potom pracoval 
v různých dělnických profesích. V roce 
1966 byl částečně rehabilitován. Když se 
v roce 1968 postavil proti sovětské okupa-
ci, opět upadl v nemilost. Za podpis Char-
ty 77 byl degradován na vojína a byly mu 
odebrány všechny čs. řády a vyznamenání. 
Teprve v roce 1990 mu byla navrácena hod-
nost generálporučíka, už jen in memoriam. 
Zemřel v Praze 14. srpna 1987. Posledním 
místem jeho odpočinku se však stal hřbitov 
v rodném Prostějově.   

 Y. Kadlecová

Od narození prostějovského rodáka, 
generálporučíka Viléma Sachra uplynulo 100 let 

Město Prostějov, Jednota Československé obce legionářské Prostějov 
a vojenská posádka Prostějov uctily památku generálporučíka Viléma 
Sachra pietním aktem u jeho hrobu na městském hřbitově.  Foto: Y. Kadlecová 


