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MUBEA-HZP s. r. o.
Mubea IT Spring Wire s. r. o. 

německé firmy se sídlem v Prostějově
zabývající se výrobou pro automobilový průmysl 

vypisují výběrová řízení na pracovní pozice 

Zámečník 

Požadavky: - úplné střední odborné vzdělání
  - aktivní přístup k řešení problémů
  - základní znalosti v SPS – řídící technice 
  - znalosti hydrauliky a pneumatiky
  - schopnost analyzovat a odstraňovat chyby 
  - znalosti se zacházením s měřícími přípravky
  - praxe v oboru 3 roky
  - aktivní přístup k řešení problémů 

Elektromechanik pro stroje a zařízení 
Požadavky: - úplné střední odborné vzdělání 
  - praxe v oboru 
  - platné osvědčení (vyhláška č. 50 Sb. § 6)
  - aktivní přístup k řešení problémů
  - znalost práce na PC

Dělník strojírenské výroby 
Požadavky:  - vyučen v technickém oboru 
  - praxe při obsluze a údržbě strojních zařízení 
  - základní znalosti v SPS – řídící technice 
  - znalost hydrauliky a pneumatiky 
  - základní znalosti CNC programování 
  - schopnost analyzovat a odstraňovat chyby  
  - znalosti se zacházením s měřícími přípravky 

Asistent/referent personálního oddělení 
Požadavky:  - minimálně SŠ vzdělání v oboru nebo ekonomického zaměření 
  - zkušenosti s pracovně-právní tematikou, bezpečností a hygienou práce  
  - schopnost přizpůsobovat se změnám 
  - nutná znalost německého jazyka 

Metrolog vč. 3D měření 
Požadavky: - minimálně SŠ vzdělání technického zaměření 
  -  zkušenosti v oblasti metrologie a měření na 3D souřadnicovém 

zařízení 
  - samostatnost 
  - znalost německého jazyka výhodou 

Nabízíme: - stabilní práci v nově budované zahraniční společnosti 
  - kvalifikační růst a odborná školení 
  - motivační hodnocení 

Své žádosti a životopisy zasílejte na: MUBEA – HZP s. r. o., 
Dolní 100, 797 11 Prostějov, e-mail: katerina.zamykalova@mubea.com.

Bližší informace na telefonním čísle 582 778 462, Mgr. Kateřina Zamykalová, 
personální oddělení, www.mubea-hzp.cz.

Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí MěÚ v Prostějově 
 
Město Prostějov je od letošního roku 

nově rozděleno do 33 bloků. Ty projdou 
postupně do listopadu minimálně dva-
krát strojním blokovým čištěním. Jed-
notlivé bloky jsou menší než v uplynu-
lých letech, mimo jiné i z toho důvodu, 
aby lidé měli v době čištění kam pře-
parkovat své automobily (tento návrh 
předložil místostarosta Mgr. Vlastimil 
Uchytil, .A.S.A. TS Prostějov záměr 
realizuje). 

Každý čištěný úsek je už týden dopředu 
osazen značkou „zákaz stání“ s dodatko-
vou tabulí s přesným datem čištění. V pří-
padě, že majitelé vozidel nebudou tento 
zákaz respektovat a své vozy nepřeparku-
jí, musejí počítat s jejich odtažením a blo-
kovou pokutou.

Blokové čištění města probíhá po menších úsecích 
Řidiči tak mají možnost přeparkovat svá vozidla do blízkého okolí 

Harmonogram čištění od poloviny do konce dubna:
Úterý 18. dubna  – blok č. 7 (parkoviště u Čs. pojišťovny, vnitroblok Kostelecká 

1, parkoviště vnitroblok 1, vnitroblok Kostelecká 2, vnitroblok Kostelecká 3, parko-
viště u stadionu, ul. U Stadionu – po Krapkovu, parkoviště Martinákova, parkoviště  
u sběrných surovin, chodník Martinákova, chodník Martinákova – Kostelecká, chod-
ník LA - Kostelecká).

Čtvrtek 20. dubna  – blok č. 6 (část ulice Fanderlíkovy, J. B. Pecky, Krapko-
va, Březinova, Dykova, průchod Starorežná, schody, Bezručovo náměstí, Floriánské 
náměstí, Hliníky, parkoviště J. B. Pecky, vnitroblok J. B. Pecky, Krapkova ulice - par-
koviště, Fanderlíkova ulice - parkoviště, Krapkova ulice - zálivka, Resslova ulice).

Úterý 25. dubna  – blok č. 5 (ulice Nerudova, Melantrichova, E. Králíka, Polská, 
Ruská, Dělnická, část Fanderlíkovy ulice, Obránců míru,  část ul. Kpt. O. Jaroše,  
J. Švermy, parkoviště Melantrichova ulice, parkoviště Fanderlíkova ulice).

Čtvrtek 27. dubna  – blok č. 4 (část ul. Svolinského, V. Špály, J. Zrzavého, část 
Kpt. O. Jaroše, A. Fišárka, B. Dvorského, C. Boudy, S. Suchardy, parkoviště Svolin-
ského ulice, chodník V. Špály, J. Zrzavého, parkoviště Kpt. O.Jaroše, chodníky pasáž 
Penny, K. H. Kepky, parkoviště C. Boudy).  

Město Prostějov, jako vlastník místní 
komunikace, vyzývá tímto dle ustanove-
ní § 19 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích ve znění 
pozdějších předpisů, nezjištěného vlast-
níka silničního vozidla typu Renault 
19 šedé barvy, které je zjevně trvale 
nezpůsobilé k provozu a není opatřeno 
registrační značkou, k jeho odstranění. 
Vozidlo se nachází ve Svolinského uli-
ci v Prostějově a zcela zjevně není již 
delší dobu používáno. Lze konstatovat, 

že na vozidle se nacházejí závady hod-
nocené znalcem z technického hlediska 
dle platné legislativy jako závady vážné 
a nebezpečné. 

Výzva k odstranění vraku byla uveřej-
něna dva měsíce na vývěskách Městské-
ho úřadu v Prostějově, ale bez odezvy. 
Nedojde-li k odstranění vraku majitelem 
do konce dubna, bude s odvoláním na 
výše uvedený zákon o pozemních komu-
nikacích vrak odstraněn a zlikvidován na 
náklady vlastníka místní komunikace. 

Výzva k odstranění vraku vozidla 

Okresní hospodářská komora v Prostě-
jově pořádá pro malé a střední podnikate-
le v rámci projektu OP RLZ  „Znalostmi 
k prosperitě – Olomoucký kraj“ kurz 
komunikačních dovedností zaměřený 
na obchodní jednání. Kurz je pořádán ve 
spolupráci se studiem CTC, spol. s  r. o., 
konkrétně s lektorkou PhDr. Marií Řičán-
kovou.

Obsahem tréninku bude například osob-
nost obchodníka, osobnost zákazníka, 
obchodní  jednání jako komunikační pro-
ces, obchodní marketing, příprava obchod-
ního jednání, zjišťování potřeb zákazníka, 
zvládání stresu, zásady společenského 
jednání apod. Výhodou kurzu je, že obsah 
může být upraven na základě požadavků 
a konkrétních potřeb zájemců. Účastník 
obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Celková délka kurzu včetně konzulta-
cí a e-learningu je 70 výukových hodin 

a jeho cena je pro účastníka pouhých  
1 167 Kč, což je 20 procent z celkové ceny 
kurzu. Zbylých 80 procent je financováno 
v rámci výše uvedeného projektu. 

Kurz je plánován na červen. Vaše při-
hlášky zasílejte nejpozději do 28. dubna. 
Vzhledem k tomu, že počet účastníků je 
omezen, bude brán ohled na časový sled 
příchozích přihlášek. Proto doporučujeme 
zaslat přihlášku co nejdříve.

Veškeré bližší informace zodpoví Hele-
na Chalánková, ředitelka OHK v Prostějo-
vě. Kontakt: Lidická 6, Prostějov, telefon 
582 332 489, email: ohkpv@ohkpv.cz.

Tento projekt je spolufinancován Evrop-
ským sociálním fondem (ESF)  a státním 
rozpočtem České republiky. ESF napo-
máhá rozvoji zaměstnanosti podporou 
zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, 
rovných příležitostí a investicemi do lid-
ských zdrojů. 

Za kurz komunikačních dovedností 
zaplatíte jen 20 procent ceny

Svoz odpadu 
o Velikonocích 

Společnost .A.S.A. TS Prostějov ozna-
muje občanům Prostějova změnu svozo-
vých dnů v týdnu od 17 do 23. dubna. 
Harmonogram svozu se v uvedeném týd-
nu posunuje o jeden den. To znamená, že 
pondělní svoz proběhne v úterý, úterní ve 
středu atd. Posledním svozovým dnem 
v tomto týdnu bude sobota 22. dubna.                                    
 (jg) 

Beseda k novému 
zákonu o bydlení 
Sdružení nájemníků ČR, místní orga-

nizace Prostějov, zve všechny občany 
na besedu k novému zákonu o bydlení. 
Ta se uskuteční ve středu 19. dubna v 16 
hodin v Kulturním a společenském cent-
ru v Komenského ulici v Prostějově. Na 
dotazy bude odpovídat i výkonný místo-
předseda SON ČR ing. Milan Taraba.                                                 
   (jg)

Den Země  
a ekojarmark 

V sobotu 22. dubna se mezi  
9. a 12. hodinou  uskuteční na náměstí  
T. G. Masaryka v Prostějově tradiční Den 
Země a ekojarmark. Návštěvníky čeká 
bohatý program, lidoví řemeslníci, hravé 
aktivity pro děti i dospělé, informační pane-
ly a ankety o životním prostředí. Zájemci 
budou moci ochutnat a zakoupit zdravou 
výživu i biopotraviny a získají informace 
od biozemědělců. Akce se, jako již tradič-
ně, zúčastní i zástupci kozí farmy Rozinka 
z Čelechovic na Hané. 

K vidění  budou vítězné práce z výtvarné 
soutěže ke Dni Země.  K dispozici budou 
informace o činnosti Českého svazu ochrán-
ců přírody a stánek ČSOP. 

V rámci Dnů Země se na náměstí T. G. 
Masaryka představí i společnost EKO KOM 
se zábavnou akcí pro děti i dospělé na pod-
poru a propagaci třídění a recyklace odpadu 
„Barevné dny“. Soutěžit se bude například 
v sešlapávání PET lahví na čas či v třídění 
autíček na dálkové ovládání. 

Pro děti je mimo jiné připraveno mode-
lování z hlíny, malování, přeprava zraně-
ného živočicha na koloběžce a celá řada 
dalších her a soutěží. Součástí akce bude 
i fotografický kviz s názvem „Poznej z ptačí 
perspektivy“.  Akci v rámci projektu Pros-
tějov – Zdravé město již tradičně připravu-
je Český svaz ochránců přírody, regionální 
sdružení IRIS (více na stránkách www.iris.
cz). Po celou dobu jejího trvání bude na 
náměstí hrát živá hudba. 

Pozvánka

Usnadnit život lidem především s těles-
ným postiženým chce občanské sdružení 
Liga za práva vozíčkářů se sídle v Brně, 
které jim poskytuje informace a podporu 
v celé řadě oblastí. Handicapovaným spo-
luobčanům je k dispozici bezplatná tele-
fonní linka „Paragrafík“ - 800 100 250. 
Celou řadu cenných informací  získají také 
na webových stránkách www.ligavozic.cz, 

na kterých funguje i internetová poradna. 
„Mimo stěžejní projekt – poradenství pro 

zdravotně postižené – se věnujeme i vyhle-
dávání pracovního uplatnění pro zdravotně 
postižené (Agentura podporovaného zaměst-
nání), poskytujeme rady v oblasti bezbarié-
rového prostředí a vydáváme celorepubli-
kový časopis Vozíčkář,“ upřesnil Mgr. Leo 
Spáčil z Ligy za práva vozíčkářů. 

Stěny baru u 12 opic pokryly kresby dětí 

Až do 30. dubna si můžete v baru 12 opic v Partyzánské ulici v Prostějově prohlédnout 
výstavu žákovských výtvarných prací, kterou připravila Základní a mateřská škola Pros-
tějov, Palackého tř. 14.  Výstava je přístupná ve všední dny od 14 hodin, v sobotu od 17 
hodin a v neděli od 18 hodin.  Text a foto: Y. Kadlecová 

Liga za práva vozíčkářů 
usnadňuje život lidem s handicapem 

Den se složkami Integrovaného 
záchranného systému 

Nenechte si ujít

V pátek 5. května od 9 do 14 hodin se 
v prostorách Integrovaného záchranného 
systému (IZS) ve Wolkerově ulici č. 6 
uskuteční „Den se složkami IZS“. Jeho 
součástí budou mimo jiné ukázky zákro-
ku strážníků proti pachateli (9.45 a 12.45 
hod.), zásahu pyrotechniků Policie ČR 
(10 hod.), činnosti hasičů a záchranářů při 
dopravní nehodě (10.30 hod.),  zásahové 
jednotky Policie ČR (11 hod.), služebních 
psů Policie ČR, Celní správy a městské 
policie (11.30 hod.), lezecké skupiny HZS 
(12.15 hod.) a další ukázky podle zájmu 
(13 hod.). 

V prvním patře budovy budou pro-
bíhat soutěže pro děti o ceny. K vidění 
zde budou ukázky techniky, výstroje, 
výzbroje, městského kamerového systé-
mu s digitálním záznamem, měření alko-
holu v krvi, laserová střelnice, dopravní 
kamera, laserový měřič rychlosti vozidel 
i kriminalistická technika. Informační 
středisko prevence nabídne poradenskou 
službu. 

Den se složkami IZS pořádají Hasičský 
záchranný sbor, Zdravotnická záchranná 
služba, Policie ČR, Městská policie Pros-
tějov a Celní správa. 

S obrovským zájmem seniorů se setkaly 
kurzy práce na počítačích, které organizu-
je prostějovská radnice ve spolupráci se 
ZŠ a MŠ Kollárova a ZŠ a MŠ Rejsko-
va tř. Konkrétně se jedná o výuku pro 
začátečníky i výuku mírně pokročilých 
a pokročilých. Přestože některé kurzy 
teprve začnou (v průběhu dubna a v měsí-
ci květnu), jsou už v tuto chvíli bohužel 
beznadějně obsazeny. „Zájem ze strany 

seniorů nás velmi těší, ovšem třídy mají 
pouze omezenou kapacitu a jak je vidět, 
nemůžeme ani zdaleka uspokojit všech-
ny,“ komentoval situaci vedoucí odboru 
školství a kultury František Říha. „Právě 
proto, že se na všechny nedostalo, poku-
síme se na podzim letošního roku zorgani-
zovat další kurzy práce na PC pro seniory. 
Veřejnost budeme včas informovat,“ slíbil 
vedoucí odboru školství a kultury. (jg) 

Počítačové kurzy pro seniory 
jsou již plně obsazeny


